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1. Identifikácia organizácie 
 

Názov: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Sídlo:  Cesta na Červený most 6, 814 06  Bratislava 

Rezort: Ministerstvo kultúry SR 

Forma hospodárenia: rozpočtová  organizácia 

 

Generálny riaditeľ: PhDr. Katarína Kosová 

Členovia vedenia:    Mgr. Slavomír Katkin – vedúci úseku výkonu štátnej správy 

a odborných činností 

    Ing. Daniela Bardúnová – ekonomicko-prevádzková námestníčka 

    JUDr. Dagmar Kovalovská – vedúca osobného úradu 

 

Poradné orgány: 

Riaditeľská rada 

Operatívna porada 

Vedecká rada   

Odborno-metodická komisia 

Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu 

Reštaurátorská komisia 

 

Zákonom NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) a Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky z 1. apríla 2002 číslo: MK 572/2002-1 o vydaní zriaďovacej listiny Pamiatkového 

úradu Slovenskej republiky  bol zriadený od 1. 4. 2002 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky  

a krajské pamiatkové úrady. 

 

 

PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Pamiatkový úrad SR je právnickou osobou a je  špecializovaným orgánom štátnej 

správy na ochranu pamiatkového fondu. Pamiatkový úrad SR vykonáva štátnu správu s 

celoslovenskou pôsobnosťou v rozsahu § 10 pamiatkového zákona. Sídlom Pamiatkového 

úradu SR je Bratislava, jeho pôsobnosťou je územie Slovenskej republiky.  

Pamiatkový úrad SR je štátna rozpočtová organizácia napojená finančnými vzťahmi 

na rozpočet rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorá na základe 

Splnomocnenia č.MK-1345/2004-1 riadi a zabezpečuje financovanie a vecné prostriedky 

krajským pamiatkovým úradom ako aj oblastným reštaurátorským ateliérom. Pamiatkový 

úrad SR je zamestnávateľom aj tých zamestnancov, ktorí pracujú v krajských pamiatkových 

úradoch a oblastných reštaurátorských ateliéroch.  

 

 

KRAJSKÉ PAMIATKOVÉ ÚRADY 

Krajské pamiatkové úrady sú preddavkovými organizáciami Pamiatkového úradu SR 

bez právnej subjektivity. Vykonávajú štátnu správu na úseku ochrany  pamiatkového fondu 

v rozsahu § 11 pamiatkového fondu vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod 

kraja.  

Krajské pamiatkové úrady konajú a rozhodujú v administratívnoprávnych veciach 

samostatne. Sídlami jednotlivých úradov sú: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, 

Prešov, Trenčín,  Trnava a Žilina. Jednotlivé úrady majú zriadené svoje pracoviská. 

 

 

 



 

4 

 

OBLASTNÉ REŠTAURÁTORSKÉ ATELIÉRY. 

      Oblastné reštaurátorské ateliéry sú preddavkovými organizáciami Pamiatkového úradu SR 

bez právnej subjektivity, zabezpečujú výskumné a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc 

štátu na ohrozených kultúrnych pamiatkach. Sídlami jednotlivých ateliérov sú: Bratislava 

a Levoča. 

 

Telefón: 02/20 464 111 

Fax: 02/54 77 58 44 

e-mail: podatelna.pusr@pamiatky.gov.sk 

adresa internetovej stránky organizácie: www.pamiatky.sk 
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2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 

Hlavné činnosti Pamiatkového úradu SR sú definované: 

I. Zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov  

II. Plánom hlavných úloh schváleným MK SR 

 

I. Hlavné činnosti v zmysle Zákona č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov: 

 

Pamiatkový úrad: 

a) riadi a kontroluje výkon špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového 

fondu uskutočňovaný úradmi, 

b) rieši a koordinuje odborné a výskumné úlohy a rozpracúva teóriu a metodológiu ochrany 

pamiatkového fondu, 

c) zisťuje stav pamiatkového fondu a podmienky jeho ochrany,  

d) rozhoduje v prvom stupni v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) vo veciach zverených mu pamiatkovým zákonom,  

e) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských pamiatkových úradov, preskúmava 

ich rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ako aj preskúmava ich záväzné stanoviská, 

f) plní funkciu správcu príslušnej časti štátneho informačného systému,  

g) vedie Ústredný zoznam pamiatkového fondu (ďalej len „ústredný zoznam“) a plní úlohy 

spojené s vedením ústredného zoznamu (nehnuteľných a hnuteľných národných kultúrnych  

pamiatok, pamiatkových rezervácií a  pamiatkových zón), vedie osobitný archív v oblasti 

ochrany pamiatkového fondu, 

h) zabezpečuje rozvoj teórie a metodológie reštaurovania, buduje študijné, vývojové a 

analyticko-technologické pracovisko a laboratóriá, 

i) vykonáva a koordinuje dokumentačnú, vzdelávaciu, výchovnú, edičnú a propagačnú 

činnosť, 

j) poskytuje odbornú a metodickú pomoc úradom, 

k) spolupracuje s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, využívanie a 

prezentáciu pamiatkového fondu, 

l) podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a 

pamiatkových území a spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a partnerskými 

inštitúciami v zahraničí. 

Krajský pamiatkový úrad: 

a) sleduje stav a využívanie pamiatkového fondu a vykonáva štátny dohľad nad zabezpečením 

ochrany pamiatkového fondu (§11 ods.2 písm. a), 

b) vypracúva podklady súvisiace s prípravou územnoplánovacej dokumentácie pre príslušné 

orgány štátnej správy a spolupracuje s nimi pri príprave projektovej a reštaurátorskej 

dokumentácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a pamiatkových území a v tejto 

súvislosti vykonáva primerane podľa potreby aj rozsah výskumnej činnosti (§ 11 ods. 2 

písm. b), 

c) poskytuje krajským úradom a okresným úradom na ich požiadanie, ako aj samosprávnym 

krajom a obciam výpisy z ústredného zoznamu podľa ich územných obvodov (§ 11 ods. 2 

písm. c), 

d) usmerňuje činnosti právnických osôb a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní 

pamiatkového fondu a poskytuje im odbornú a metodickú pomoc (§ 11 ods. 2 písm. d), 

e) v nevyhnutných prípadoch zabezpečuje dočasnú odbornú úschovu hnuteľných kultúrnych 

pamiatok (§ 11 ods. 2 písm. e), 

f) poskytuje obci metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní miestnych pamätihodností obce 

(§ 11 ods. 2 písm. f), 
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g) sleduje dodržiavanie tohto zákona a prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov pri 

ochrane pamiatkového fondu (§ 11 ods. 2 písm. g), 

h) ukladá pokuty podľa §§ 42, 43 pamiatkového zákona  v prípade priestupkov a iných 

správnych deliktov v zmysle zákona (§ 11 ods. 2 písm. h) .   

Oblastný reštaurátorský ateliér: 

a) zabezpečuje reštaurátorsky výskum kultúrnych pamiatok 

b) zabezpečuje reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na ohrozených kultúrnych 

pamiatkach 

 

II. Hlavné činnosti v zmysle Plánu hlavných úloh: 

a) Pokračovanie v revízii Ústredného zoznamu pamiatkového fondu podľa  schváleného 

rozpisu lokalít, príprava Súpisu národných kultúrnych pamiatok Slovenska. 

b) Revízia pamiatkových území.  

c) Zabezpečenie odborných podujatí o ochrane pamiatkového fondu. 

d) Vedecko-výskumné projekty. 

e) Vyhodnotenie ukončených akcii obnovy národných kultúrnych pamiatok. 

f) Zabezpečenie činnosti Ústredného zoznamu pamiatkového fondu  

g) Zabezpečenie činnosti archívu Pamiatkového úradu SR a knižnice. 

h) Svetové kultúrne dedičstvo – pokračovanie v ďalšej etape 2-ročného cyklu monitoringu 

lokalít zapísaných na Zoznam svetového dedičstva UNESCO zameraného na NKP.  

i) Zabezpečenie edično-propagačnej a publikačnej činnosti  

j) Spracovanie všeobecných pokynov a metodických usmernení pre výkon štátnej správy na 

úseku ochrany pamiatkového fondu. 

k) Realizácia projektu Digitálny pamiatkový fond v rámci Operačného programu 

Informatizácia spoločnosti II. 

 

Strednodobý výhľad organizácie: 

V súvislosti s novelou zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť 1. 6. 2009, PÚ SR pribudla nová 

kompetencia pri výkone štátnej správy pri ochrane archeologických nálezov a nálezísk pre 

krajské pamiatkové úrady - úprava podmienok dokumentácie a nakladania s archeologickými 

nálezmi, prevod správy a vlastníctva archeologického nálezu z vlastníctva Slovenskej 

republiky. 

Upravila sa správa a spôsob odovzdávania hnuteľných archeologických nálezov do múzeí, 

v súčinnosti so zákonom o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. 

Zaviedla sa nová kompetencia rozhodovať o prevode vlastníctva nehnuteľných 

archeologických nálezov pre krajské pamiatkové úrady. Cieľom právnej úpravy je odstrániť 

právne nedostatky a fakticky uľahčiť deponovanie archeologických nálezov v múzeách, 

zriadených samosprávnym krajom a umožniť prístup nielen odbornej verejnosti k týmto 

nálezom. Na archeologický nález sa následne vzťahuje zákon o múzeách a galériách. 

K prezentácii archeologického dedičstva, ako i k zriadeniu vhodných úložných priestorov pre 

archeologické nálezy, je Slovenská republika zaviazaná Európskym dohovorom o ochrane 

archeologického dedičstva (revidovaného). 

V oblasti administratívy predstavuje novela zvýšenie agendy, čo má za následok potrebu 

zvýšenia personálnych kapacít orgánov štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu 

o 23 pracovných miest.  

Ďalšie nároky na štátny rozpočet predstavuje potreba akútneho riešenia v súčasnosti 

absolútne nevyhovujúcich priestorov, v ktorých by mali byť dočasne alebo trvalo deponované 

archeologické nálezy. Najvhodnejším a finančne najmenej zaťažujúcim riešením sa nateraz 

javí zriadenie centrálneho depozitára PÚ SR pre archeologické nálezy v Trnave v 

zrekonštruovanom objekte KPÚ Trnava, Cukrová 1, o rozlohe 890 m
2
, s vhodným 
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technickým zabezpečením. Potrebné bude zrekonštruovať v uvedenom areáli ďalší objekt pre 

účely osobitného archívu PÚ SR. 

Pamiatkový úrad SR je nositeľom projektu Digitálny pamiatkový fond, ktorý realizuje 

v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti II. Realizáciou projektu sa dosiahne 

hlavný cieľ: vytvorenie podmienok pre umožnenie komplexnej digitalizácie pamiatkového 

fondu a digitalizácia vybraných pamiatkových objektov. Komplexná digitalizácia 

pamiatkového fondu bude umožnená prostredníctvom vytvorenia digitalizačného pracoviska 

PÚ SR. Činnosť digitalizačného pracoviska PÚ SR bude dlhodobá a bude pokračovať aj po 

ukončení projektu. V rámci projektu bude digitalizovaných 2000 objektov pamiatkového 

fondu. Digitalizačný tím PÚ SR zdigitalizuje 400 objektov a digitalizácia 1600 objektov bude 

zabezpečená outsoursingom na základe výsledkov verejného obstarávania.  

 Výstupom projektu budú digitalizované údaje pamiatkového fondu, ktoré budú slúžiť 

ako základ pre ďalšie sprístupňovanie kultúrneho dedičstva širokej verejnosti ako aj odbornej 

verejnosti. Týmto sa zjednodušia podmienky pre ďalší výskum pamiatkového fondu a 

prispeje sa k zvýšeniu všeobecného povedomia o kultúrnom dedičstve. Projekt je previazaný s 

ďalšími dvomi národnými projektmi: Centrálny dátový archív, ktorý umožní archiváciu 

údajov a Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra, prostredníctvom ktorého budú 

údaje sprístupnené verejnosti a budú harmonizované informačné systémy organizácií rezortu 

kultúry. 

 Pamiatkový úrad SR pripravil návrhy na novelu zákona o ochrane pamiatkového fondu, 

ktorý by mal byť prerokovaný v NR SR do konca r. 2013. 
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3. Kontrakt organizácie so zriaďovateľom a jeho plnenie 
 

V roku 2012 uzavrel Pamiatkový úrad SR s Ministerstvom kultúry Slovenskej 

republiky  Kontrakt MK-315/2011-103/13 944.   

Bol doplnený  Dodatkom č. 1 -  MK-315/2011-103/13 944, ktorým bolo riešené 

zakotvenie realizácie prioritných projektov do kontraktu vrátane finančných prostriedkov a 

Dodatkom č. 2 - MK-315/2011-103/13 944, ktorým sa riešilo realokácia finančných 

prostriedkov medzi jednotlivými projektmi za podmienky dodržania celkovej výšky rozpočtu.  

 

Predmetom kontraktu boli nasledovné činnosti : 

 

1a – Špecifická činnosť   

 Rozpočet :    347 665,- €   Skutočnosť :    394 256,- € 

 

1b – Zabezpečenie  centrálnej evidencie a IS 

Rozpočet :      38 122,- €   Skutočnosť :      43 806,- € 

 

1c – Edičná a vydavateľská činnosť 

Rozpočet :      20 000,- €   Skutočnosť :      25 032,- € 

 

1d – Archívna činnosť 

Rozpočet :       8 397,- €   Skutočnosť :      12 516,- € 

 

1e - Reštaurovanie 

Rozpočet :    180 380,- €   Skutočnosť :    206 515,- € 

 

1f – Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy 

Rozpočet :      21 000,- €   Skutočnosť :      25 032,- € 

 

1g – Správa a prevádzka 

Rozpočet :  4 864 946,- €   Skutočnosť : 5 550 869,- € 

 

Vyhodnotenie činnosti súvisiacej v kontrakte uvádzame v časti 4 - Činnosti, produkty 

organizácie a ich náklady.  

Čerpanie finančných prostriedkov uvádzame v prílohe, tabuľka č. 10, 1a – 1g. 
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I. Špecifická činnosť 
V rámci zabezpečenia uvedenej činnosti boli v roku 2012 riešené nasledovné úlohy: 

 Vydávanie rozhodnutí v prvom a druhom stupni výkonu štátnej správy, záväzných 

stanovísk, stanovísk a vyjadrení v oblasti ochrany pamiatkového fondu. (Plán hlavných 

úloh č. A. 1) 

 Príprava podkladov a správne konania vo veci  vyhlasovania  objektov a predmetov  za 

NKP, zmenu a zrušenie vyhlásenia NKP, podľa stanoveného plánu a aktuálnej potreby. 

(Plán hlavných úloh č. A. 2) 

 Vypracovávanie návrhov na ochranné pásma a správne konania vo veci vyhlásenia 

ochranných pásiem (Plán hlavných úloh č. A.5): 

 ochranné pásma NhNKP podľa harmonogramu, 

 ochranné pásma NhNKP podľa akútnej potreby, 

 ochranné pásma pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón vo vzťahu 

k definitívne upraveným hraniciam. 

 Vydávanie vyjadrení k dočasnému vývozu NKP z územia Slovenskej republiky do 

zahraničia, overovanie zhody a posúdenia celkového stavu po ich vrátení. (Plán 

hlavných úloh č. A. 6) 

 Spracovanie návrhu systému monitoringu stavebno-technického stavu národných 

kultúrnych pamiatok. (Plán hlavných úloh č. C.1) 

 Spracovanie 1.etapy periodickej správy o stave zachovania lokalít SKD. (Plán hlavných 

úloh č. C.3) 

 Ukončenie nominačného projektu do Zoznamu svetového dedičstva „Dunajský Limes na 

Slovensku“. (Plán hlavných úloh č. C.4) 

 Spresnenie definície jedinečnej svetovej hodnoty lokalít SKD. (Plán hlavných úloh č. 

C.5) 

 Monitoring stavu drevnej hmoty Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského 

oblúka. 

 

Plnenie: 

 Plán hlavných úloh č. A.  1) 

Vydávanie rozhodnutí v prvom a druhom stupni výkonu štátnej správy, záväzných 

stanovísk, stanovísk a vyjadrení v oblasti ochrany pamiatkového fondu. 

T: priebežne 

Z: ÚVŠS, KPÚ 

Ťažisko prác v roku 2012 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej 

správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. 

o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, vydávaním rozhodnutí, 

záväzných stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám 

oprávnených osôb:  

 

 Rozhodnutia 

v 1. a 2. 

stupni 

Záväzné 

stanoviská 

Stanoviská  SPOLU 

PÚ SR Bratislava 214 30 343 587 

KPÚ Bratislava 684 972 37 1693 

KPÚ Trnava 332 620 630 1582 

KPÚ Trenčín 219 1234 41 1494 

KPÚ Nitra 380 1679 75 2134 

KPÚ Žilina 325 512 280 1117 

KPÚ B. Bystrica 439 378 564 1381 
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KPÚ Prešov 922 1370 80 2372 

KPÚ Košice 468 878 30 1376 

SPOLU 3983 7673 2080 13736 

 

 

 Plán hlavných úloh č. A. 2) 

Príprava podkladov a správne konania vo veci  vyhlasovania  objektov a predmetov  

za NKP, zmenu a zrušenie vyhlásenia NKP, podľa stanoveného plánu a aktuálnej 

potreby. 

T: 12/2012 

Z: OŠIS 

V rámci tejto úlohy PÚ SR vykonáva odbornú a administratívnu redakciu podkladov pre 

začatie správneho konania, verifikáciu technických údajov k dotknutým objektom 

a predmetom, overovanie vlastníckych vzťahov pre účely určenia účastníkov konania, 

procesný výkon správneho konania v právno-administratívnej a odbornej  podobe. 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal v roku 2012 prostredníctvom OŠIS 133 

rozhodnutí, z ktorých  104 sa týkalo  vyhlásenia veci za národnú kultúrnu pamiatku, 24 

rozhodnutí bolo vydaných vo veci zmeny vyhlásenia národných kultúrnych pamiatok a 5 

rozhodnutí sa zaoberalo zrušením vyhlásenia národných  kultúrnych  pamiatok, po zániku ich 

pamiatkových hodnôt.  

Z uvedeného počtu vydaných rozhodnutí 115  nadobudlo právoplatnosť  bez uplatnenia  

odvolania účastníkmi konania. Ďalších 18 rozhodnutí bolo v rámci odvolacieho konania 

postúpených  Ministerstvu kultúry SR ako príslušnému odvolaciemu orgánu, ktorý 12 

rozhodnutí  Pamiatkového úradu SR potvrdil v plnom rozsahu, 5 zrušil a vrátil na opätovné 

prerokovanie a 1 zrušil bez náhrady.  

OŠIS sa v tejto oblasti mimo správneho konania zaoberal prípravou spisových materiálov 

pre súdne konania vo veci napadnutých rozhodnutí z uplynulého obdobia (Piešťany - park, 

Čuňovo - kaštieľ), revíziou odborných podkladov k žiadostiam o obnovu konania (Bratislava 

- Cvernova továreň, Piešťany - mlyn),  a sumarizáciou odborných vyjadrení a stanovísk 

k podnetom na vyhlásenie  objektov modernej architektúry za NKP (Bratislava - Kamenné 

nám., Most SNP, Budova Slovenského rozhlasu). 

 

Počet hnuteľných NKP (PP) 14 762 / 33 000 

Počet nehnuteľných NKP (PO)  9 785 / 15 137 

Počet pamiatkových rezervácií MPR / PRĽA 18 / 10 

Počet pamiatkových zón platné / zrušené 82 / 17 

Počet zrušených NKP od roku 1951 HNKP / NhNKP (KP) 1 835 / 5 326 

Nárast objektov nehnuteľné - (SQL)  

Vyhlásené NKP / PO 55 / 107 

Zrušené vyhlásenie NKP / PO 9 / 12 

Nárast objektov hnuteľné - (SQL)  

Vyhlásené NKP / PP 78/147 

Zrušené vyhlásenie NKP / PP 1/0 

Rozdelenie pamiatok podľa stavebno-technického stavu  (PO)  

Dobrý 4 752 

Vyhovujúci 5 659 

Narušený 2 980 

Dezolátny 725 

V obnove 668 

Rozdelenie pamiatok podľa vlastníckej formy  (PO)  
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Štát 1 404 

Samospráva obcí 3 761 

Cirkvi 3 942 

Právnické osoby 1 541 

Fyzické osoby 4 488 

 

 Plán hlavných úloh č. A. 5) 

Vypracovávanie návrhov na ochranné pásma a správne konania vo veci vyhlásenia 

ochranných pásiem: 

 ochranné pásma NhNKP podľa harmonogramu, 

 ochranné pásma NhNKP podľa akútnej potreby, 

 ochranné pásma pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón vo vzťahu 

k definitívne upraveným hraniciam. 

T: 12/2012 

Z: OPÚ, ONKP 

PÚ SR plní túto úlohu priebežne, so snahou postupovať podľa plánu a harmonogramu, 

v súlade s krycím listom úlohy. Okrem harmonogramu sa podľa potreby riešia ochranné 

pásma na základe vonkajších podnetov. Realizáciu úlohy a plnenie harmonogramu postupne 

stále viac narúša a spomaľuje komplikácia správnych konaní, keďže prakticky už každé 

vyhlásenie OP končí odvolaním. To následne vyžaduje ďalšie neplánované činnosti a ďalšie 

lehoty (oznámenie o podaní odvolania, vypracovanie stanoviska k odvolaniu a zaslanie spisu 

na MK SR a pod.). Niektoré OP končia na súde, čím sa zmysel snahy PÚ SR nielen stáva 

otáznym, ale v lepšom prípade sa odďaľuje výkon ochrany prostredia pamiatky. Okrem toho 

sa navyšujú opätovne ďalšie činnosti zamestnancom PÚ SR. 

Z uvedených dôvodov kladieme dôraz predovšetkým na odborne fundované zdôvodnenie 

opodstatnenosti podnetov, aby sa príprave návrhu a konaniu vo veci vyhlásenia OP venovali 

personálne a časové (a tiež finančné) kapacity PÚ SR iba v skutočne odôvodnených 

prípadoch, kedy bude zmysluplné konať vo verejnom záujme i za cenu odvolaní 

a druhostupňového konania. 

Návrhy na vyhlásenie ochranného pásma NKP:  

 Jasov - Kláštor premonštrátov: návrh rozpracovaný (dopracovať a zosúladiť s časťou k 

zeleni), posúdenie OMK PÚ SR v termíne 02/2013, správne konanie v r. 2013, 

 Martin - NKP na Malej hore: návrh rozpracovaný (dopracovať a zosúladiť s časťou k 

zeleni), posúdenie OMK PÚ SR v termíne 02/2013, správne konanie v r. 2013, 

 Lipany - Kostol sv. Martina: návrh spracovaný, ohliadky územia, vyhotovená 

fotodokumentácia, územie má platné OP na úrovni stavebného zákona, zaslaná žiadosť o 

vyjadrenie OPR, doriešenie v r. 2013, 

 Nitrianska Blatnica - Kostol sv. Juraja s cintorínom príkostolným, Súsošie Golgoty: 

právoplatné rozhodnutie, 

 Želiezovce, Kaštieľ s areálom: rozhodnutie právoplatné, 

 Spišská Sobota (obec Poprad), pamiatková rezervácia (spolupráca  s KPÚ Prešov 

a pracoviskom Poprad): rozhodnutie právoplatné, 

 Slovenská Ľupča - Hrad s areálom, Kostol s areálom a ďalšie NKP v obci: odvolanie 

s komentárom zaslané na MK SR, 

 Kráľ - Kaštieľ a park: prerokovanie návrhu v OMK PÚ SR, finalizácia v zmysle 

pripomienok, 

 Veľká Lomnica – Kaštieľ, kostol: KPÚ Prešov zabezpečil aktuálne stanovisko obce 

k vyhláseniu OP. Stanovisko obce je opäť nesúhlasné. MK SR zaviazalo PÚ SR 

v rozhodnutí o odvolaní z novembra 2006 (ktorým bolo zrušené rozhodnutie o vyhlásení 

OP) zabezpečiť súhlasné stanovisko obce (stavebného úradu), čo sa dodnes nepodarilo. 

MK SR v tomto rozhodnutí zároveň odporúčalo riešiť ochranu prostredia NKP v rámci 
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vtedy pripravovanej aktualizácie územného plánu obce. Z tohto dôvodu PÚ SR požiadal 

KPÚ o zaslanie kópií stanovísk KPÚ k aktualizácii územného plánu z roku 2007 a tiež 

neskorších všeobecných záväzných nariadení, ktorými sa územný plán menil; Návrh OP 

– marec 2005 (autori: Bujnová, Semanová), 

 Plešivec – kostol, zvonica, hostinec, pomník: návrh je aktualizovaný, odsúhlasený KPÚ. 

Bude zaslaný do OMK PÚ SR, 

 Šivetice – kostol (rotunda): návrh je aktualizovaný. V súčasnosti ho pripomienkuje KPÚ 

Banská Bystrica, pracovisko Lučenec;  

 Čelovce - ev. a. v. kostol:  v správnom konaní, 

 Mojmírovce – mlyn: pripravené do OMK PÚ SR (januárové rokovanie 2013). 

Návrhy na zmenu vyhlásenia  ochranného pásma NKP: 

 Bojnice, ochranné pásmo pamiatkovej zóny a NKP vo vymedzenom území: 

rozpracované; 

Návrhy na vyhlásenie ochranného pásma pamiatkovej zóny: 

 Modra - Pamiatková zóna Modra: ohliadka územia, vyhotovenie fotodokumentácie, 

predbežné rokovanie s KPÚ Bratislava a Mestským úradom Modra, štúdium literatúry, 

archívnych dokumentov a prameňov, vyžiadaná vektorová katastrálna mapa, materiál 

rozpracovaný, správne konanie v r. 2013; 

Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma:  

 Nitrianska Blatnica - vyhlásenie ochranného pásma NKP kostol a cintorín príkostolný, 

 Želiezovce - Kaštieľ s areálom: právoplatné, 

 Spišská Sobota - pamiatková rezervácia a NKP Cintorín: právoplatné, 

 Iža - Leányvár – rímsky kastel: odvolanie proti vydanému rozhodnutiu, odvolacie 

konanie na MK SR. 

 Lietava – hrad: OP vyhlásené a právoplatné, 

 Spišský Štvrtok - kláštor minoritov a archeologická lokalita Myšia Hôrka: OP vyhlásené 

a právoplatné. 

 

 Plán hlavných úloh č. A. 6) 

Vydávanie vyjadrení k dočasnému vývozu NKP z územia Slovenskej republiky do 

zahraničia, overovanie zhody a posúdenia celkového stavu po ich vrátení. 

T: priebežne 

Z: OŠIS 
V rámci úlohy PÚ SR vykonáva fyzickú terénnu ohliadku národnej kultúrnej pamiatky 

pred vývozom do zahraničia, vyhotovenie dokumentácie a  spracovanie vyjadrenia 

Pamiatkového úradu SR k žiadosti o vývoz. Fyzická terénna ohliadka národnej kultúrnej 

pamiatky po návrate na územie Slovenskej republiky, overenie zhody, vyhotovenie 

dokumentácie a posúdenie jej celkového stavu. Administratívne spracovanie protokolu 

o vývoze a návrate národnej kultúrnej pamiatky, pre vydanie rozhodnutia Ministerstva kultúry 

SR. 

V roku 2012 bol celkový počet  32 ks záznamov z overenia zhody  NKP vrátenej zo 

zahraničia vypracovaných na základe obhliadky a dokumentácie in situ – 32 pamiatkových 

predmetov, obsiahnutých v rámci 14 ks NKP. 

 

 

 

 Plán hlavných úloh č. C. 1) 

Spracovanie správ o stave zachovania pamiatkových hodnôt území svetového 

dedičstva 

T: 12/2012 

Z: KPÚ 
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S: OPÚ, OPR, CHTO 

V rámci plnenia úlohy boli KPÚ v r. 2012 spracované správy: 

 Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, KPÚ Banská Bystrica,  

 Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia , KPÚ Prešov,  KPÚ Košice,  

 Vlkolínec, KPÚ Žilina,  

 Historické jadro mesta Bardejov, KPÚ Prešov,  

 Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka – KPÚ Prešov,  KPÚ Košice, 

KPÚ Banská Bystrica, KPÚ Žilina,  

 Správa o stave kultúrnych lokalít zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO, spracoval PÚ SR, zaslané na MK SR 10. 12. 2012; 

Stručné vyhodnotenie stavu zachovania jednotlivých lokalít SKD:  

Jedinečné svetové hodnoty všetkých lokalít svetového kultúrneho dedičstva boli v roku 

2012 zachované. V rámci zabezpečenia ochrany a adekvátneho stavu zachovania kultúrnych 

lokalít zapísaných do Zoznamu svetového dedičstva, zabezpečenia ich riadenia, 

informovanosti, prezentácie a vzdelávania je nevyhnutné združiť a skoordinovať úsilie 

v rámci jednotlivých zložiek verejnej správy na všetkých stupňoch riadenia. Prioritne nastaviť 

systém spolupráce s rezortom životného prostredia pri všetkých otázkach, týkajúcich sa 

lokalít SKD. Zvýšiť váhu „Medzirezortnej komisie na koordináciu úloh ochrany lokalít 

svetového kultúrneho dedičstva MK SR“ a stanoviť systém kontroly úloh jednotlivých 

rezortov, aby sa zmenili z odporúčania na záväzný charakter.   

V týchto lokalitách SKD v období od 1.10.2011 do 1.10.2012 boli zapísané nové NKP: 

 Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia: 4 nové NKP, 

 Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia: 1 nová NKP, u 1 NKP bola rozšírená objektová 

skladba NKP o 1 objekt, 

 Spišské Podhradie, Palešovo námestie  41, Dom  meštiansky –  č. ÚZPF 11835/0, Ing. 

Odler, 

 Spišské Podhradie, Štefánikova 2, Dom meštiansky (rozhodnutie PÚ SR, zo dňa 

19.11.2012, Ing. Odler; 

 u ostatných lokalít SKD neboli zapísané nové NKP a nebola zrušená ochrana  žiadnej 

NKP. 

Odvolacie konanie, tykajúce sa jednotlivých lokalít SKD: 

 Rozhodnutie o opatreniach na nápravu č. PO-12/252-05/798/Ja z 26.01.2012 – Levoča, 

Námestie Majstra Pavla č. 18 – potvrdené PÚ SR Bratislava rozhodnutím č. PÚ-12/427-

2/2245/13/NEM z 12. 3. 2012 so zmenou termínu odstránenia technického zariadenia, 

 Rozhodnutie o zámere úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území č. PO-11/2895-

02/9292/Li zo dňa 10. 11. 2011, Bardejov, Stőcklova č. 23 – potvrdené PÚ SR, 

 Rozhodnutie o zámere úprav nehnuteľností v pamiatkovom území – plynová prípojka č. 

PO-12/1514-08/6014/Li zo dňa 18.07.2012, Bardejov, Stőcklova č. p. CKN 862/4, 862/3, 

862/2 a 856 k. ú. Bardejov – potvrdené PÚ SR Bratislava rozhodnutím č. PÚ-12/1218-

4/8327/69/Kub zo dňa 08.10.2012, 

 Rozhodnutie o zámere úprav nehnuteľností v pamiatkovom území č. PO-12/1280-

05/4158/Li zo dňa 22.05.2012 – dvorových traktov za meštianskymi domami na 

Radničnom námestí č. 24-27 (par. č. KN 779, 780/1, 780/3, 782/2 v k. ú. Bardejov – 

potvrdené PÚ SR Bratislava rozhodnutím č. PÚ-12/953-2/7001/50/NEM zo dňa 

21.08.2012; 

 

V rámci spracovania úlohy: 

PÚ SR – OOA: 

Bola spracovaná stručná výberová bibliografia kľúčových publikácií o lokalitách 

svetového dedičstva za obdobie 1. 10. 2011 – 1. 10. 2012 – 51 bibliografických záznamov. 

 Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia – celkový počet: 11, 
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 Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia, celkový počet:  7, 

 Vlkolínec, celkový počet: 2, 

 Historické jadro mesta Bardejov, celkový počet: 26, 

 Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka, celkový počet: 7. 

 

 Plán hlavných úloh č. C. 3) 

Spracovanie 1.etapy periodickej správy o stave zachovania lokalít SKD. 

T:12/2012 

Z: KPÚ, OPÚ  

V rámci realizácie úlohy OPÚ - referát SKD upravil štruktúru správy o stave zachovania 

pamiatkových hodnôt území svetového dedičstva s cieľom zabezpečiť údaje pre spracovanie 

periodických správ. Tiež bola vykonaná korektúra prekladu formuláru pre spracovanie Sekcie 

II. periodickej správy a následne bola zaslaná spracovateľom na územne príslušné KPÚ. 

Ing. arch. Ľ. Pinčíková sa zúčastnila na Pracovnom seminári pre národné kontaktné body 

svetového dedičstva zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy s súvislosti s prípravou 

2. cyklu periodických správ o implementácii Dohovoru SKD, v dňoch 13. - 17. 11. 2012 v 

Tbilisi (Gruzínsko), kde bol predstavený Centrom systém spracovania správ s časovým 

rozpisom. Spracovatelia monitoringu jednotlivých lokalít SKD boli o systéme spracovania 

správ a o časovom rozpise ich spracovania informovaní na seminári „Monitoring SKD“ 

v Kežmarku, kde bolo dohodnuté, že začiatkom roku 2013 územne príslušné KPÚ požiadajú 

o spoluprácu na spracovaní správ ostatné orgány verejnej správy, ktoré sú zodpovedné za 

požadované údaje. MK SR už oslovilo v roku 2012 rezorty vo veci spolupráce na príprave 

správ, prostredníctvom Medzirezortnej komisie na koordináciu úloh ochrany lokalít 

svetového kultúrneho dedičstva MK SR. Periodické správy sekcie I. a sekcie II. za Slovenskú 

republiku majú byť zaslané do Centra svetového dedičstva v Paríži do 31. 7. 2014. 

 

 Plán hlavných úloh č. C. 4) 

Ukončenie nominačného projektu do Zoznamu svetového dedičstva „Dunajský Limes 

na Slovensku“. 

T: 12/2012 

Z: OPÚ, 

S: ODGD, OŠIS, KPÚ Bratislava, KPÚ Nitra, ÚEP 

PÚ SR pracoval na medzinárodnom projekte „Dunajský Limes – svetové dedičstvo 

UNESCO“ v rámci regionálneho rozvojového fondu - Programu teritoriálnej spolupráce r. 

2007 - 2013, Stredná Európa, číslo 1CE079P4.  

V roku 2012 dokončil prácu na tomto projekte finančným zúčtovaním, v rámci ktorého 

komunikoval s partnerom v Maďarsku a kontrolným orgánom na národnej úrovni - Sekciou 

environmentálnych programov a projektov a technickej pomoci Ministerstva životného 

prostredia SR.  Počas posúdenia 5. a 6. projektového obdobia bolo potrebné duplicitne 

spracovať žiadosť k 5. obdobiu a následne ju spojiť so 6. obdobím, záverečnou žiadosťou 

v novej hodnotiacej štruktúre. Ministerstvo životného prostredia SR uskutočnilo dňa 24. 9. 

2012 v PÚ SR aj kontrolu projektovej dokumentácie na mieste. K prvému potvrdeniu, 

o overenie oprávnenosti výdavkov vydanému Ministerstvom životného prostredia SR mal PÚ 

SR námietky, po ich prehodnotení Ministerstvom životného prostredia SR a po doplnení 

požadovaných dokumentov PÚ SR dostal záverečné overenie o oprávnenosti výdavkov, ktoré 

bolo následne zaslané partnerovi.  

Počas roku 2012 PÚ SR komunikoval s „Medzivládnym výborom Hraníc Rímskej ríše“ 

(ďalej len „výbor“), nakoľko ide o sériový nominačný projekt, ktorý  plánuje rozšírenie už 

existujúceho územia SKD „Hranice Rímskej ríše“, je potrebné k nemu stanovisko od  tohto 

výboru, ktorý je spoločným riadiacim orgánom Veľkej Británie, Škótska a Nemecka. 

Nominačný projekt a manažment plán bol zaslaný PÚ SR na posúdenie všetkým členom 

výboru. Výbor vysoko ocenil prácu na projekte. V posúdení odporúča počkať na schválenie 
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definície jedinečnej svetovej hodnoty lokality SKD „Hranice Rímskej ríše“, návrh ktorej 

zaslali do Centra svetového dedičstva v Paríži v januári 2012, nakoľko naša nominácia musí 

mať rovnakú jedinečnú svetovú hodnotu. Taktiež odporúča podať nominačný projekt 

spoločne s Maďarskom, skoordinovať  nomináciu v rámci celých hraníc Rímskej ríše na 

Dunaji, doplniť mapy vymedzenia nominovaných častí hraníc Rímskej ríše v Maďarsku 

prehodnotiť vymedzenie ochranného pásma tábora v Iži a i.  Z týchto dôvodov  a z nutnosti 

doriešiť problémové otázky (odvolanie voči vyhláseniu OP Iža, zabezpečenie realizácie 

koncepcie obnovy v oboch nominovaných častiach lokality, resp. pomoc vyriešeniu 

majetkovoprávnych vzťahov v území Rímskeho vojenského tábora v Iži), na projekte bude 

PÚ SR pracovať i v roku 2013. 

V rámci prípravy nominácie sa konalo: 

 zasadnutie Riadiacej skupiny „Limes Romanus – Rímske antické pamiatky na strednom 

Dunaji“, dňa 10. 5. 2012 na pôde PÚ SR, na ktorom prebehla kontrola plnenia úloh 

Riadiacej skupiny Limes, indikovaných v manažment pláne za uplynulý rok a riešenie 

urgentných úloh na najbližšie obdobie, 

 stretnutie s občanmi Mestskej časti Bratislava - Rusovce  „Prečo je Gerulata svetová?“, v 

Rusovciach, dňa 28. 2. 2012 – diskusia s občanmi o podmienkach a význame návrhu SR 

na zápis lokality Gerulata do Zoznamu SKD UNESCO, 

 účasť Ľ. Pinčíkovej na rokovaní „Medzivládneho výboru  Hranice Rímskej ríše“, ktoré sa 

konalo 18. - 19. 6. 2012 vo Visegráde v Maďarsku - prezentácia nášho nominačného 

projektu, diskutovanie problémových otázok; 

V rámci prípravy nominácie boli spracované: 

 odborné stanovisko k Architektonicko-urbanistickej štúdii pre NKP rímsky tábor v Iži, 

 realizácia výstavy  „Dunajský limes na Slovensku“  – vernisáž výstavy sa konala 19. 4. 

2012 v Múzeu Antická Gerulata v Bratislave – Rusovciach, výstavu otvoril prezident SR 

Ivan Gašparovič, 

 vydaná brožúra „Dunajský limes na Slovensku – Rímsky vojenský kastel Gerulata“, 

 nominačný projekt „Dunajský limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na 

strednom Dunaji“ - zapracovanie pripomienok z 1. expertného posúdenia v roku 2011, 

úprava textov, 

 spolupráca pri dokončení filmu „Dunajský limes na Slovensku“, 

 v rámci čiastkovej úlohy prípravy nominačného projektu „Limes Romanus – rímske 

pamiatky na Slovensku“ spracoval KPÚ Bratislava v rámci zabezpečenia legislatívnej 

ochrany časti hraníc územia „Limes Romanus“ Zásady ochrany PZ Rusovce. 

 

 Plán hlavných úloh č. C. 5) 

Spresnenie definície jedinečnej svetovej hodnoty lokalít SKD. 

T: 02/2012 

Z: OPÚ 

Na základe rozhodnutia prijatého na 35. zasadnutí Výboru svetového dedičstva a 

požiadavky UNESCO, Kultúrneho sektoru, uvedenej v liste č. CLT/WHC-11/17 bola pre 

lokality svetového dedičstva Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Vlkolínec a 

Historické jadro mesta Bardejov spracovaná retrospektívna definícia jedinečnej svetovej 

hodnoty. Požiadavka na spracovanie retrospektívnej definície jedinečnej svetovej hodnoty 

/OUV/ sa vzťahovala ku všetkým lokalitám zapísaným na Zoznam svetového dedičstva 

UNESCO pred rokom 2002, keďže tieto nemali v rozhodnutí o zápise uvedenú presnú 

definíciu OUV. 

Návrhy na spresnenie definícií OUV spracoval OPÚ - referát SKD na základe záväzných 

materiálov – nominačné dokumenty, hodnotenie ICOMOS – v spolupráci s územne 

príslušnými krajskými pamiatkovými úradmi (Ing. A. Faturová, Mgr. M. Poliaková – Banská 

Štiavnica, PhDr. Z. Liptayová – Vlkolínec, Mgr. J. Ličková – Bardejov), následne bol 

zabezpečený preklad definitívnej formulácie návrhov do anglického jazyka a zaslaný Centru 
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svetového dedičstva. Návrhy retrospektívnej definície OUV vyššie uvedených lokalít sú 

v súčasnosti v procese posudzovania expertmi ICOMOS, o ich prijatí rozhodne Výbor 

svetového dedičstva na svojom zasadnutí v lete r. 2013.  

 

 Monitoring stavu drevnej hmoty SKD „Drevené chrámy v slovenskej časti 

Karpatského oblúka“. 

V rámci plnenia Plánu hlavných úloh PÚ SR bol Chemicko-technologickým oddelením 

realizovaný monitoring drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka. 

Monitorované drevené chrámy sú zapísané do zoznamu UNESCO. V rámci monitoringu bola 

sledovaná relatívna vzdušná vlhkosť v interiéri objektu a relatívna vlhkosť drevnej hmoty. 

Súčasne bol sledovaný  stav drevnej hmoty v interiéri a exteriéri objektu ako aj aktivita 

drevokazných organizmov. Monitoring chrámov (Hronsek, Leštiny, Tvrdošín, Bodružal, 

Hervartov, Kežmarok, Ladomírová, Ruská Bystrá) bol realizovaný 24. – 28. 9. 2012. 

Výsledná záverečná správa je prístupná on-line na adrese: 

www.pamiatky.sk/pamiatky/data/File/unesco/drev_kostoly_monitoring.pdf   

 

Úlohy plnené mimo kontraktov aj PHÚ: 

 

 Odborno-metodická komisia Pamiatkového úradu SR  

Zasadnutia:  12   

Stanoviská k výsledkom výskumov:  96 

Posudky o odbornej spôsobilosti:  5 

Posudzované metodické a odborné materiály:  15 

Posudzované problematické prípady z KPÚ   4 8 

  

 Vyhodnotenie činnosti Subkomisie OMK PÚ SR pre archeológiu  

Zasadnutia: 12 

Posudzované archeologické výskumy: 171 

z toho schválené bez pripomienok 62 

           schválené s pripomienkami 94 

           neschválené 15 

Posudok k udeleniu osvedčenia o osobitnej  

odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu :  7 

 

 Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu 

Zasadnutia 10 

Posudzované návrhy a podnety 349 

Návrhy  a podnety na vyhlásenie 289 

Návrhy a podnety na zrušenie ochrany 25 

Návrhy a podnety  na zmenu vyhlásenia 35 

Odsúhlasené vyhlásenia za NKP 178 

Odsúhlasené zrušenia ochrany 16 

Neodsúhlasené vyhlásenia za NKP 111 

Neodsúhlasené zrušenia 9 

 

 Komisia pre ochranu kultúrneho dedičstva 

Zasadnutia:  2  

Riešené problémy: 2 

 

 Reštaurátorská komisia 

Zasadnutia 2   

Posudzované reštaurátorské dokumentácie 6 
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Odsúhlasené reštaurátorské dokumentácie 3 

Neodsúhlasené reštaurátorské dokumentácie 3 

Subkomisionálne rokovania 4 
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II. Zabezpečenie centrálnej evidencie  a IS 
 Revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu – odovzdávanie vypracovaných AL 

podľa schváleného vecného a časového harmonogramu. Kontrola, evidencia 

a archivovanie aktualizačných listov NKP. (Plán hlavných úloh č. B.1) 

 Spracovanie podkladov na vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia objektov 

a predmetov za NKP na základe podnetov  z Revízie ÚZPF, prípravy Súpisu národných 

kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky, analýzy hodnôt industriálnej architektúry 

a na základe aktuálnych podnetov. (Plán hlavných úloh č. B.2) 

 Aktualizácia údajov AIS OP na základe výstupov  z Revízie ÚZPF a prípravy Súpisu 

národných kultúrnych pamiatok, (formulár automatizovaného registra, vkladanie do 

databáz, vkladanie fotografií do databáz). (Plán hlavných úloh č. B.3) 

 Príprava digitálnych mapových podkladov vyhlásených PZ, PR a ich ochranných 

pásiem pre zverejnenie na webovej stránke PÚ SR. (Plán hlavných úloh č. B.4) 

 Dopĺňanie registrov pamiatkových území a ochranných pásiem pamiatkového fondu 

(Plán hlavných úloh č. B.5): 

 zavedenie právoplatných rozhodnutí o vyhlásení a o zmene vyhlásenia 

pamiatkových území a ich ochranných pásiem do registra, 

 poskytovanie údajov z revízie a vyhlasovania pamiatkových území a ich ochranných 

pásiem, 

 kompletizácia výmer parciel tých pamiatkových území, ktoré majú  vyšpecifikovaný 

zoznam parciel po hranici aj vo vnútri územia, 

 digitalizácia aktualizovaných údajov do mapových priemetov GIS, 

 poskytovanie  digitálnych údajov do mapových priemetov GIS, 

 spracovanie štatistického zisťovania KULT 1 – 01(Plán hlavných úloh č. B.6), 

 vyhodnotenie ukončených akcií obnovy NKP za rok 2011 (Plán hlavných úloh č. B.8). 

 
Plnenie: 

 Plán hlavných úloh č. B. 1) 

Revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu – odovzdávanie vypracovaných AL 

podľa schváleného vecného a časového harmonogramu. Kontrola, evidencia 

a archivovanie aktualizačných listov NKP. 

T: 03, 06, 09, 12/2012 

Z: ÚVŠS, KPÚ, ONKP, OPÚ, OŠIS 

Základný výskum pamiatkového fondu a revízia Ústredného zoznamu pamiatkového 

fondu  je od roku 2000 nosnou úlohou PÚ SR. Jej harmonogram je postavený na postupnom 

spracovávaní aktualizačných listov jednotlivých nehnuteľných aj hnuteľných NKP 

s aktualizáciou údajov z katastra, opisom stavu, vyhotovením fotodokumentácie, podrobným 

rozpisom objektovej skladby,  dôkladným  poznaním a špecifikáciou  pamiatkových hodnôt 

NKP v rámci  jedného okresu a kraja.  Na riešení tejto úlohy sa podieľajú  všetky KPÚ so 

svojimi pracoviskami a všetky odbory Úseku výkonu štátnej správy PÚ SR.  

V  roku 2012 bola spracovaná revízia 259 nehnuteľných NKP a 407 hnuteľných NKP.  

Z plánovaného počtu nehnuteľných NKP na rok 2012 sa podarilo spracovať revíziu na 78% 

z plánovaného počtu hnuteľných na 65%.  

 

V období r. 2012  boli spracované AL vo vzťahu k plánu nasledovne: 

KPÚ Plán NhNKP  Plnenie Plán HNKP Plnenie 

Bratislava 58 42 24 17 

B. Bystrica 62 23 231 24 

Košice 0 0 0 0 

Nitra 4 1 0 0 

Prešov 150 145 169 165 

Trenčín 3 1 7 11 
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Trnava 54 47 35 35 

Žilina 1 0 162 155 

Spolu 332 259=78% 628 407=64,8% 

         

V r. 2012 OŠIS zaviedol do SQL AIS OP 454 NhNKP (670 pamiatkových objektov) 

a 329 HNKP (972 pamiatkových predmetov), čo spolu predstavuje 868 NKP.  

Revízia (HNKP a NhNKP) bola ku koncu r. 2012  úplne uzavretá v 21 okresoch, 

čiastočne v 16 okresoch.  

 

 Plán hlavných úloh č. B. 2) 

Spracovanie podkladov na vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia 

objektov a predmetov za NKP na základe podnetov  z Revízie ÚZPF, prípravy Súpisu 

národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky, analýzy hodnôt industriálnej 

architektúry a na základe aktuálnych podnetov. 

T:  06,  12/2012 

Z: ÚVŠS, ONKP, OŠIS, KPÚ, OPÚ  

S:OOA, ODGD          

Cieľom tejto časti úlohy je plnenie ustanovení zákona NR SR č. 49/2002 Z. z o ochrane 

pamiatkového fondu, v znení zákona č. 479/2005 a zákona č. 208/2009 Z. z., uvedených v § 

15 ods. 1 a 2, § 20 a § 22. 

Harmonogram je postavený na spracovávaní návrhov na vyhlásenie hnuteľných 

a nehnuteľných vecí za NKP tak ako vyplynú z Revízie ÚZPF, prípravy Súpisu národných 

kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky, analýzy hodnôt industriálnej architektúry a na 

základe aktuálnych podnetov. 

Metodika úlohy: identifikácia navrhovaných vecí, dopĺňanie vecných podkladov, 

získavanie informácií a podkladov k navrhovaným veciam z Katastra nehnuteľností,  

sústreďovanie, analýza a syntéza poznatkov; fyzická obhliadka a vyhodnotenie veci v teréne, 

fotodokumentácia a grafická dokumentácia, predloženie materiálov na rokovanie Komisie 

pre posudzovanie pamiatkového fondu, komplexné spracovanie návrhu v zmysle metodiky, 

správne konanie vyhlásenia veci za NKP, spracovanie rozhodnutia PÚ SR. Po nadobudnutí 

právoplatnosti vyhlásenia veci za NKP vkladanie textov a obrazových príloh do registra 

hnuteľných a nehnuteľných NKP. 

 

KPÚ a odbory PÚ SR spracovali v roku 2012 :  

 

Okrem podkladov spracovali pracovníci KPÚ a PÚ SR podnety na  vyhlásenie veci za 

NKP, na zmenu vyhlásenia veci za NKP, zrušenie vyhlásenia veci za NKP, ktoré boli 

následne prerokované a posúdené v Komisii pre posudzovanie pamiatkového fondu 

a odporúčané alebo neodporúčané na spracovanie podkladu.  

Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu prerokovala 349 podnetov a návrhov. 

Z toho bolo 289 návrhov a podnetov na vyhlásenie, 25 návrhov a podnetov na zrušenie, 35 

návrhov a podnetov na zmenu vyhlásenia.  

 

Podklady na vyhlásenie veci za NKP  

(§ 15, ods. 2) 

130 NhNKP, 67 HNKP 

spolu 197   

Podklady na zmenu vyhlásenia veci za 

NKP (§ 20, ods. 3) 

30 NhNKP, 1 HNKP 

spolu 31 

Podklady na zrušenie vyhlásenia veci za 

NKP  (§ 20, ods. 3) 

5 NhNKP, 6 HNKP 

spolu 11 
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 Plán hlavných úloh č. B. 3) 

Aktualizácia údajov AIS OP na základe výstupov  z Revízie ÚZPF a prípravy Súpisu 

národných kultúrnych pamiatok, (formulár automatizovaného registra, vkladanie do 

databáz, vkladanie fotografií do databáz). 

 T:  06,12/2012 

Z:  OŠIS, ONKP 

Aktualizačné listy ako interný materiál sú súčasťou operátov ÚZPF a ich digitálna 

podoba vrátane príloh je zavádzaná do jednotlivých registrov automatizovaného 

informačného systému ochrany pamiatok (AIS OP).   

Odbor štátneho informačného systému ako hlavný riešiteľ  kompletizoval aktualizačné 

listy (aktualizačný list, digitálna podoba textu a dokumentácie), tak aby sa mohlo pristúpiť 

k ich vloženiu do databáz. Fotodokumentáciu realizovanú ešte na klasický kinofilm bolo 

nutné skenovať a digitalizovať. 

V roku 2012 zaviedli pracovníci OŠIS 454 nehnuteľných NKP ( 670 pamiatkových 

objektov) a 329 hnuteľných NKP (972 pamiatkových predmetov). Do databáz vložili 1910 

fotografií.  

Súčasťou úlohy je budovanie databázy výtvarných a umeleckoremeselných súčastí 

architektúry. Hlavným riešiteľom je ONKP, ktorý aktualizuje a dopĺňa doteraz vytvorenú 

databázu vitráží a zároveň dopĺňa databázu o nástenné maľby a ďalšie výtvarné súčasti 

architektúry podľa aktuálnych zistení v rámci spracovania Súpisu a z revízie ÚZPF. 

V roku 2012 boli postupne doplnené a aktualizované údaje o vitrážach a nástenných 

maľbách okresu Martin a niektoré náhodne zistené vitráže (napr. z pamiatkových výskumov, 

z reštaurátorských dokumentácií, z terénu a pod.)  Materiál – spolu cca 20 súborov, t.j. cca 

100 položiek je pripravený na vloženie do databáz po doriešení novej aplikácie.  

Testovanie, konzultácie s firmou Tempest a pripomienky k novej aplikácii – časť Súčasti 

architektúry. 

 

 Plán hlavných úloh č. B. 4) 

Príprava digitálnych mapových podkladov vyhlásených PZ, PR a ich ochranných 

pásiem pre zverejnenie na webovej stránke PÚ SR. 

T: 12/2012 

Z: OPÚ  

S: OŠIS 

Do podkladu z príslušnej správy katastra sú postupne zanášané platné hranice území, čo 

je často spojené s riešením rozporov medzi textom príslušného vyhlásenia územia a jeho 

grafickou prílohou. Doriešenie otázok si vyžaduje konzultácie v rámci oborov PÚ SR 

a s príslušným KPÚ. Následne sú hlavnými riešiteľmi spracované digitálne podklady 

poskytnuté webmastrovi a OŠISu. Hlavní riešitelia: Ing. arch. Andráši, Mgr. Kowalski, Mgr. 

Baroková, Ing. arch. Ondrejkovičová. 

Spolu bolo v roku 2012 spracovaných 21 máp. Konkrétne ide o tieto územia: PZ Čelovce, 

PZ Hlohovec, PZ Jelšava, PZ Liptovský Mikuláš, PZ Modra, PR Podolínec, PZ Rimavská 

Sobota, PZ Tatranská Lomnica, PZ Tvrdošín, PZ Zlaté Moravce, PZ Liptovský Hrádok, PZ 

Stankovany Podšíp, PZ Bátovce, PZ Lipovce Lačnov, PZ Hybe, PZ Sirk, PZ Smolník, PR 

Čičmany; PZ Jelšava, PZ Areál rušňového depa, PR Košice. 

 
 Plán hlavných úloh č. B. 5) 

Dopĺňanie registrov pamiatkových území a ochranných pásiem pamiatkového fondu: 

 zavedenie právoplatných rozhodnutí o vyhlásení a o zmene vyhlásenia 

pamiatkových území a ich ochranných pásiem do registra, 

 poskytovanie údajov z revízie a vyhlasovania pamiatkových území a ich 

ochranných pásiem, 



 

21 

 

 kompletizácia výmer parciel tých pamiatkových území, ktoré majú  

vyšpecifikovaný zoznam parciel po hranici aj vo vnútri územia, 

 digitalizácia aktualizovaných údajov do mapových priemetov GIS, 

 poskytovanie  digitálnych údajov do mapových priemetov GIS, 

T: priebežne 

Z: OŠIS 

S: OPÚ, ONKP  

Priebežne plnenie podľa nadobúdania právoplatnosti predmetných rozhodnutí. Do 

registra pamiatkových území bolo doplnené Spišské Podhradie. 

 

 Plán hlavných úloh č. B. 6) 

Spracovanie štatistického zisťovania KULT 1 – 01, 

Z: ODGD 

Výkaz bol pre obdobie 2010 – 2012 zostručnený na tri moduly a predmetom zisťovania 

sa stali všetky verejné zdroje financovania obnovy kultúrnych pamiatok, nielen prostriedky zo 

štátneho rozpočet ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch.  

Prvý modul ročného výkazu KULT 1 – 01 obsahuje údaje o Pamiatkovom úrade SR.  

Druhý modul obsahuje údaje o kultúrnych pamiatkach, údaje o počte pamiatkových 

území a údaje o archeologických nálezoch a náleziskách. Ďalej obsahuje údaje o počte 

pamiatkových území zapísaných v Zozname svetového dedičstva.  

Tretí modul štatistického výkazu obsahuje údaje o finančných prostriedkoch 

vynaložených z verejných zdrojov na obnovu kultúrnych pamiatok. Z hľadiska 

majetkovoprávnych vzťahov môžu byť kultúrne pamiatky vo všetkých formách vlastníctva. 

Vlastník kultúrnej pamiatky je povinný na vlastný náklad starať sa o jej zachovanie, pričom 

mu môže Ministerstvo kultúry SR a obec poskytnúť príspevok na náklady spojené so 

zachovaním alebo obnovou kultúrnej pamiatky. Pokiaľ je kultúrna pamiatka majetkom štátu, 

má povinnosť starať sa o ňu jej správca.  

Štatistický výkaz KULT 1 – 01 neobsahuje žiadne dôverné údaje, ktoré sú predmetom 

ochrany podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. 

Priebeh realizácie úlohy: 

 Rozoslanie formulárov. 

 Zber a kontrola formulárov. 

 Vkladanie formulárov prostredníctvom internetovskej aplikácie KEŠKULT 

www.culture.gov.sk. 

 Testovanie a verifikácia údajov. 

 Tvorba sumárnych tabuliek v Exceli. 

 Nakoľko Bratislavský samosprávny kraj neodovzdal potrebné podklady a nereagoval ani 

na urgencie, bol ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu (KULT 1 – 01) zaslaný na 

MK SR - odbor Informatiky bez podkladov Bratislavského  samosprávneho kraja na 

požiadanie zodpovedného pracovníka MK SR,  kde je v štádiu riešenia. 

 
 Plán hlavných úloh č. B. 8) 

Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy NKP za rok 2011. 

a) Spracovanie podkladov k obnove NKP. 

T: 06/2012 

Z: KPÚ 

KPÚ Počet vyhodnotených NKP 

Bratislava 15 

Trnava 6 

Trenčín 25 

Nitra 25 
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Žilina 19 

Banská Bystrica 24 

Prešov 51 

Košice 16 

 

b) Vyhodnotenie ukončených akcii obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 

2011.  

T: 10/2012 

Z: ODGD  
Všetky ukončené akcie obnovy za rok 2011 sú nahodené v ON LINE formulári. Celkový počet 

ukončených akcií obnovy za rok 2011 je 178 v celkovej zistenej sume 30 463 179,38 €. 

 

c) Zavedenie výsledkov obnovy a reštaurovania za rok 2011 do databáz registrov 

hnuteľných a nehnuteľných NKP. 

T: 11/2012 

Z: ODGD 

Po zavedení podkladov do ON LINE formulára, budú výsledky prenesené aj do databáz 

AIS OP. 
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III. Edičná a vydavateľská činnosť 
 Vydanie  časopisu  Pamiatky a múzeá, ročník 61 – 2 čísla. (Plán hlavných úloh č. F.5) 

 Informátor  Archívu Pamiatkového úradu SR – č. 46 a č. 47. (Plán hlavných úloh č. F.6) 

 Príprava a realizácia podujatí v rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva  s dôrazom na 

Medzinárodný deň pamiatok (18.apríl). (Plán hlavných úloh č. F.7) 

 Spoluúčasť na aktivitách podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva. (Plán 

hlavných úloh č. F.8) 

 
Plnenie: 

 Plán hlavných úloh č. F. 5) 

Vydanie  časopisu  Pamiatky a múzeá, ročník 61 – 2 čísla. 

T: priebežne 

Z: ÚGR – referát edično-propagačných činností 

V roku 2012 PÚ SR vydal časopis Pamiatky a múzeá č. 1/2012 a Pamiatky a múzeá č. 

2/2012, ktoré boli prevzaté do depozitu  Archívu PÚ SR.  

 

 Plán hlavných úloh č. F. 6) 

Informátor  Archívu Pamiatkového úradu SR – č. 46 a č. 47. 

T: 08, 12/2012 

Z: OOA 

Nový časopis Pamiatkového úradu SR „Monument revue“ je určený predovšetkým 

profesionálnym znalcom pamiatkového fondu Slovenska. Jeho hlavným pilierom budú 

archívno-historické výskumy kultúrnych pamiatok, resp. kultúrneho dedičstva vôbec. Cieľom 

je podnietiť bádateľov v tomto špecializovanom druhu výskumu a zároveň propagovať 

archívne kultúrne dedičstvo. Druhým pilierom bude monumentológia ako samostatná vedecká 

disciplína s atribútmi aplikovanej a interdisciplinárnej vedy, ktorú je potrebné rozvíjať nielen 

v praktickej, ale aj teoretickej rovine. Osobitný priestor dostanú výsledky vedecko-výskumnej 

činnosti pamiatkarov, realizované na pôde PÚ SR alebo v spolupráci s inými vedecko-

výskumnými inštitúciami. Svoje miesto budú mať v časopise profily osobností, ktoré 

pracovali v oblasti ochrany pamiatok, správy z odborných podujatí, ako aj glosy a recenzie 

najnovšej literatúry.  

Časopis bude vychádzať dvakrát ročne v náklade 500 ks a bude bezplatne distribuovaný 

do všetkých odborných knižníc a v rámci výmeny ďalším odborným inštitúciám. Elektronická 

verzia časopisu je v PDF formáte prístupná na stránke www.pamiatky.sk. 

 MONUMENT REVUE : Časopis PÚ SR pre prezentáciu vedeckého poznávania 

kultúrneho dedičstva, roč. 1, 2012, č. 1, 52 s. ISSN 1338-807X. 

on-line verzie dostupná na internete:  

<http://www.pamiatky.sk/content/data/file/archiv/monument_%20revue_%201_1_12.pdf 

Realizovali sa kompletné redaktorské práce pre informátor č. 46, vrátane zalomenia, 

grafickej a textovej úpravy a kompletnej prípravy pre tlač. pripravil sa projekt 

transformácie časopisu informátor na odborný časopis PÚ SR s novým názvom 

monument revue. skončilo sa s vydávaním informátora archívu PÚ SR a pripravený 

obsah čísla 46/2012 vytvoril obsah prvého čísla časopisu monument revue č. 1/2012. 

časopis monument revue bol zaregistrovaný na MK SR pod číslom ev. 4650/12. 

 MONUMENT REVUE: časopis PÚ SR pre prezentáciu vedeckého poznávania 

kultúrneho dedičstva, roč. 1, 2012, č. 2, 52 s. issn 1338-807x. 

Realizovali sa kompletné redaktorské práce vrátane zalomenia, grafickej a textovej 

úpravy a kompletnej prípravy do tlače. Číslo je venované výskumom kláštorov 

a kláštorných kostolov na Slovensku. Kapitola Monumentológia je venovaná osobnosti 

Františka Rómera.  
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 Plán hlavných úloh č. F. 7) 

Príprava a realizácia podujatí v rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva  s dôrazom na 

Medzinárodný deň pamiatok (18.apríl). 

T: 04/2012 

Z: ÚVŠS, KPÚ 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. 4.) sa 21. 4. 2012 

po piatykrát uskutočnilo v priestoroch NKP Červený Kláštor - kláštor kartuziánov slávnostné 

odovzdávanie Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny 

prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Cena bola v roku 2012 

udelená  Ing. arch. Ľudmile Husovskej a  Dr. Ladislavovi Šáškymu in memoriam. 

 

Jednotlivé KPÚ zorganizovali uvedené podujatia ako aj publikovali odborné články: 

KPÚ Trenčín: 

 „Pamiatky zblízka“. Prednáška o práci historika umenia v pamiatkovej praxi 

a premietanie filmu „Zvonenie morských koníkov“ /B. Matáková ml./o dokumentovaní 

gotických zvonov vo farskom Kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi. Uskutočnené:  17. 4. 

2012, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi. Autorka koncepcie, realizácie, návrhu 

plagátu a pozvánky: Barbora Matáková. 

 „Ochrana archeologických kultúrnych pamiatok a kultúrnych pamiatok v našom okolí“; 

4/2012, prednáška pre žiakov I. ZŠ v Bánovciach nad Bebravou (D. Nipčová). 

 Beluša, rímskokatolícky kostol sv. Alžbety Uhorskej, 21. 4. 2012, prezentácia unikátneho 

nálezu renesančnej výmaľby odkrytej v rámci reštaurátorského výskumu interiéru kostola 

(Mária Ružôňová). 

KPÚ Nitra: 

 Deň otvorených dverí na Krajskom pamiatkovom úrade v Nitre (20. 4. 2012) spojený 

s prezentáciou výstav: „Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja“ 

a „Kaštiele a parky v Nitrianskom kraji“ (Valeková), 

 „Prezentácia PZ Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“ – článok     

uverejnený v novinách PRIMA REGION pre obyvateľov okresov Topoľčany, 

Partizánske, Bánovce nad Bebravou, ktorých súčasťou sú i Radničné zvesti – noviny pre 

občanov mesta Topoľčany; článok zameraný na prezentáciu PZ a jej význam pre mesto 

Topoľčany, publikovaný z príležitosti 20. výročia vyhlásenia pamiatkovej zóny v r. 2011 

(č. 2/2012, vyd. 18.01.2012), Jurišová. 

KPÚ Prešov: 

 výstava “Kameň v architektúre, Historické brány a dvere a Českí architekti na 

Slovensku“- 19. 4. – 19. 5. 2012 (Ing. arch. Ľ. Viničenková, Mgr. D. Sabol), 

 Poláková, M.: Navštívte „trináste komnaty“. In: Bardejovské novosti, číslo 16, ročník 23, 

s.1-2, PONET press, Bardejov, 

 Poláková, M.: Žijeme v kraji najbohatšom na národné kultúrne pamiatky. In: Večerník, 

číslo 5406, ročník XXIII, s. 11-12. Vydavateľ PRIVATPRESS v Prešove, 

 Harčár, P.: Archeologický výskum na hrade Šariš v roku 2011. In: Večerník, číslo 5406, 

ročník XXIII, s. 13. Vydavateľ PRIVATPRESS v Prešove, 

 Suchý, Ľ.: Obnova kaštieľa v Šarišských Dravciach, In: Večerník, číslo 5406, ročník 

XXIII, s. 12-13. Vydavateľ PRIVATPRESS v Prešove, 

 Sabol, D.: Zaniknutý stredoveký kostol a nález vzácneho zvona v Seniakovciach, In: 

Večerník, číslo 5406, ročník XXIII, s. 12-13. Vydavateľ PRIVATPRESS v Prešove. 
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 Plán hlavných úloh č. F. 8) 

Spoluúčasť na aktivitách podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva. 

T: 09/2012 

Z: ÚGR, ÚVŠS, KPÚ 

Otvorenie DEKD 2012 sa uskutočnilo dňa 14. 9. 2012 v bratislavskej Redute. Na  

organizačnom zabezpečení sa podieľal PÚ SR a KPÚ Bratislava.  

KPÚ Bratislava: 

Vybrané objekty NKP v Bratislave prezentované verejnosti v rámci DEKD 2012: 

 Bratislavský hrad (Ing. arch. Staník), 

 Gymnázium, Grösslingova ul. (Ing. arch. Mackovič), 

 Kaplnka sv. Jakuba (Mgr. Bartová), 

 Katedrála sv. Martina (Mgr. Belohorcová), 

 Meštianske domy, Panská ul. 3, 5 (PhDr. Ferus), 

 Kaplnka Božieho tela, Panská ul. (Mgr. Belohorcová), 

 Kaplnka sv. Kataríny, Michalská ul. (Mgr. Belohorcová), 

 Synagóga, Heydukova ul. (PhDr. Habáňová), 

 Mauzóleum Chatama Sofera (PhDr. Habáňová), 

 Ortodoxný židovský cintorín, Žižkova ul. (PhDr. Habáňová), 

 Reduta, Palackého ul. (PhDr. Ferus), 

KPÚ Trenčín: 

 Výstava: „Stredoveká sakrálna architektúra Trenčianskeho kraja“, 6. – 20. 9. 2012, 

Delová bašta Trenčianskeho hradu: organizačné zabezpečenie výstavy, príprava textov, 

fotografických a grafických podkladov k vystaveným posterom, príprava a grafická 

úprava bulletinu vydaného pri príležitosti otvorenia výstavy, výstava mala reprízu 

v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi v dňoch 4. – 31. 12. 2012, 

 „Kultúrne pamiatky okresu Považská Bystrica“ – dňa 19. 9. 2012 prednáška pre 

študentov stredných škôl a verejnosť v rámci podujatia : „Mesto Považská Bystrica - Dni 

európskeho kultúrneho dedičstva 2012“ organizovaného v dňoch 17. 9 - 22. 9. 2012 

Mestom Považská Bystrica, 

 Hrad Lednica – tradičná brigáda pracovníkov KPÚ Trenčín pri obnove hradu dňa 20. 9. 

2012. 

KPÚ Nitra: 

 „Národné  kultúrne pamiatky mesta Nitry“ – Synagóga v Nitre,  9/2012 – 10/2012, 

kompletne zostavená a aktualizovaná výstava Krajským pamiatkovým úradom v Nitre            

( Bábiková, Švikruhová, Valeková, Viršík), 

 „Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja“, výstava - deň otvorených 

dverí na Krajskom pamiatkovom úrade v Nitre, 9/2012. 

KPÚ Žilina: 

Pripravil výstavu postupnej prezentácie vybraných akcií významných pamiatkových 

obnov a pamiatkových výskumov realizovaných v Žilinskom kraji (neologická synagóga 

v Žiline, drevený kostol sv. Juraja v Trnovom).  
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IV. Archívna a knižničná činnosť 
 

Súčasťou Pamiatkového úradu SR je špecializovaný verejný archív, ktorého poslaním je 

všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich zhromažďovanie, preberanie od pôvodcov, 

evidovanie, bezpečné uschovanie a ochrana, odborné spracovanie a sprístupňovanie. Toto 

poslanie sa premieta do jednotlivých odborných činností, z ktorých niektoré boli aj súčasťou 

plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 2012.  

 

 Usporiadanie a inventarizácia fondu Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti 

a ochrany prírody z roku 1958 – 1981. (Plán hlavných úloh č. D.1) 

 Usporiadanie a inventarizácia fondu Krajské stredisko Bratislava v r. 1991 – 2001. 

(Plán hlavných úloh č. D.2) 

 Pokračovanie inventarizácie zbierky MOB v Budapešti – rok 1918, 1919. (Plán 

hlavných úloh č. D.3) 

 Aktualizácia údajov na intranete v databáze Archív digitálnych objektov a vkladanie 

textov a digitálnych dokumentov do databázy  (zbierka schematického zamerania, 

zbierka plánov a projektov). (Plán hlavných úloh č. D.4) 

 Skompletizovanie a dopracovanie bibliografických záznamov o ochrane pamiatkového 

fondu  na Slovensku za roky 2006 - 2010 – sprístupnenie v elektronickej podobe. (Plán 

hlavných úloh č. D.5) 

 

Plnenie: 

 Plán hlavných úloh č. D. 1) 

Usporiadanie a inventarizácia fondu Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti 

a ochrany prírody z roku 1958 – 1981. 

T: priebežne 

Z: OOA 

Uskutočnila sa systematická identifikácia archívnych dokumentov v časti odborno-

metodické záznamy podľa archívnych metód, ich vytriedenie a vnútorná skartácia. 

Dokumenty boli usporiadané lokalitno-predmetným spôsobom, v rámci toho chronologicky. 

Archívna pomôcka sa spracováva v koncepte. 

 

 Plán hlavných úloh č. D. 2) 

Usporiadanie a inventarizácia fondu Krajské stredisko Bratislava r. 1991 – 2001. 

T: priebežne 

Z: OOA 

Systemizácia a inventarizácia archívnych dokumentov bola ukončená. Celkové množstvo 

spracovaného materiálu predstavuje 22 bm. Archívna pomôcka sa tvorí v programe Excel, 

bolo spracovaných 1400 inventárnych záznamov. 

 

 Plán hlavných úloh č. D. 3) 

Pokračovanie inventarizácie zbierky MOB v Budapešti – rok 1918, 1919. 

T: priebežne 

Z: OOA 

Inventarizácia kópií spisov Uhorskej pamiatkovej komisie sa uskutočnila v programe 

Janus, pričom sa kládol dôraz na podrobnú charakteristiku obsahu spisov a náplň jednotlivých 

registrových hesiel aj v cudzích jazykoch, vyskytujúcich sa v dokumentoch písaných 

v maďarčine.  
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 Plán hlavných úloh č. D. 4) 

Aktualizácia údajov na intranete v databáze Archív digitálnych objektov a vkladanie 

textov a digitálnych dokumentov do databázy  (zbierka schematického zamerania, 

zbierka plánov a projektov). 

T: priebežne 

Z: OOA 
V archíve digitálnych objektov na intranete boli skontrolované a opravené údaje 

k dokumentom zo zbierky schematického zamerania (10 997archívnych dokumentov), zo 

zbierky plánov a projektov (10 779), zo zbierky výskumných správ (6 371), zo zbierky 

reštaurátorskej dokumentácie (4 146), zo zbierky základného výskumu (3 897) a zo zbierky 

veľkých diapozitívov (13 273) = spolu 45 566 archívnych dokumentov. Vložených bolo 220 

nových archívnych dokumentov. Uskutočnilo sa testovanie funkcionality databázy Digitálny 

archív. 

 

 Plán hlavných úloh č. D. 5) 

Skompletizovanie a dopracovanie bibliografických záznamov o ochrane 

pamiatkového fondu na Slovenku za roku 2006 – 2010 – sprístupnenie v elektronickej 

podobe. 

T: 12/2012 

Z: OOA 

Uskutočnila sa kompletizácia záznamov z prístupnej publikačnej činnosti na Slovensku za 

roky 2006 – 2007 a prepísanie písomných záznamov vytvorených Mgr. Halinou Mojžišovou 

do elektronickej podoby. Prevzali sa nové záznamy o publikáciách zo sekundárnych 

prameňov - elektronického katalógu Slovenskej národnej knižnice v Martine (retrospektívna 

bibliografia). Doplnili sa spracovávané tituly o periodikách metódou de visu. Bibliografické 

záznamy sú zoradené podľa jednotlivých hesiel formou rešerše v elektronickej podobe. 

Vychádzalo sa z databázy Slovenská knižnica KIS 3G, publikačnej činnosti pracovníkov PÚ 

SR, fondu knižnice PÚ SR. 
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V. Reštaurovanie 
 Reštaurovanie  národných kultúrnych pamiatok. 

 Reštaurovanie zbierkových predmetov. 

 Realizácia reštaurátorských návrhov. 

 Spracovanie reštaurátorskej dokumentácie. 

 

Plnenie: 

Prehľad realizovaných akcií Oblastného reštaurátorského ateliéru Bratislava: 

 Slavošovce, hlavný oltár, reštaurátorské práce I. -  II. etapa,     

 Turčiansky Ďur, hlavný oltár,  reštaurátorské práce IV. etapa,       

 Háj, hlavný oltár, reštaurátorské práce III. etapa,                                      

 Topoľa, ikonostas, reštaurátorské práce IV. etapa,           

 Beckov, bočný oltár, reštaurátorské práce IV. etapa,          

 Rakúsy, gotický krídlový oltár, reštaurátorské práce II. etapa,                                     

 Hrabová Roztoka, ikonostas, reštaurátorské práce II. etapa,                                                

 Trnava, bočný oltár, reštaurátorské práce II. etapa,        

 Stupava, socha sv. Anny, reštaurátorské práce I. - II. etapa,     

 Ivanka pri Dunaji, J. Nepomucký, reštaurátorské práce,                         

 Gočovo, hlavný oltár, reštaurátorské práce I. etapa,          

 Markuška, hlavný oltár, reštaurátorské práce I. etapa,                                          

 Roštár, hlavný oltár, reštaurátorské práce I. etapa,           

 Brdárka, hlavný oltár, reštaurátorské práce I. etapa,           

 Banská Štiavnica - Kalvária, lavice, reštaurátorské práce, 

 Stará Ľubovňa, sochy zbrojnošov, reštaurátorské práce. 

 

Prehľad realizovaných akcií Oblastného reštaurátorského ateliéru Levoča: 

 ukončenie komplexných reštaurátorských prác na kazateľnici z r. k. kostola sv. Jána 

Krstiteľa, Spišské Vlachy, 

 reštaurovanie nástenných malieb v presbytériu v interiéri kostola Najsvätejšej Trojice, 

Rákoš, 

 ukončenie komplexných reštaurátorských prác Hlavného oltára sv. kríža 

v Rímskokatolíckom kostole sv. Kríža v Kežmarku, 

 reštaurovanie interiéru svätyne  v Rímskokatolíckom kostole sv. Serváca vo Vrbove, 

 umelecko-remeselné práce na fasáde, Zimná 36, Spišská Nová Ves,  

 reštaurovanie predrománskych a renesančných nástenných malieb v interiéri svätyne 

Rímskokatolíckeho kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom, 

 pokračovanie komplexných reštaurátorských prác na kamenných prvkoch okien 

a operákoch, Svätyňa – exteriér, kostol sv. Jakuba v Levoči, 

 ukončenie reštaurátorských prác - Pomník,  Mesto Spišská Belá, 

 reštaurovanie zbierkového predmetu Slovenského národného múzea: A. Schmidt 

„Nanebovzatie Panny Márie z Kremnice olejomaľba na plátne,  

 komplexné reštaurátorské práce na prestole z Gréckokatolíckeho chrámu Zoslania  Ducha 

svätého, Úbrež, 

 reštaurovanie nástenných malieb v interiéri Rímskokatolíckeho kostola sv. Ladislava,  

Dlhá nad Oravou, 

 reštaurovanie kamenných ostení gotických okien na južnej strane Rímskokatolíckeho 

kostola sv. Juraja  v Poprade – Spišskej Sobote, 

 umelecko-remeselné a reštaurátorské práce na horných rímsach a umeleckej výzdobe 

stĺpov vchodu do historického parku v meste Trebišov, 
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 ukončenie komplexných reštaurátorských prác na kazateľnici z Rímskokatolíckeho 

kostola sv. Michala v Lesnici, 

 komplexná obnova fasády meštianskeho domu, Nová č. 7, Levoča, 

 reštaurovanie bočného oltára  sv. Štefana Prvomučeníka s obrazom z Rímskokatolíckeho 

kostola Nájdenia sv. Kríža v Hrani, 

 reštaurovanie vstupného kamenného portálu hlavnej fasády meštianskeho domu Nová č. 

80, Levoča, 

 realizácia  komplexného reštaurátorského prieskumu nástenných malieb v interiéri 

Rímskokatolíckeho kostola sv. Michala Archanjela v Sedliackej Dubovej, 

 komplexné reštaurátorské práce na obraze na plátne zo súboru Krížovej cesty 9. 

zastavenie - Ježiš po tretí raz padá pod krížom, Rímskokatolícky kostol Okoličné, 

 reštaurovanie nástenných malieb v interiéri kostola Zjavenia Pána /ruina/, Klin nad 

Bodrogom  I. etapa – reštaurátorský prieskum, 

 komplexný reštaurátorský prieskum interiéru Radnice, Spišská Sobota, 

 petrifikácia drevených prvkov, Jablonov, 

 komplexný reštaurátorský prieskum interiéru kaštieľa, Liptovský Ján 

 ukončenie komplexných reštaurátorských prác na kamennej Krstiteľnici 

z Rímskokatolíckeho kostola Navštívenia Panny Márie v Trebišove, 

 komplexné reštaurátorské práce na žertveniku a obraze Krista z Gréckokatolíckeho 

chrámu Zosnutia Panny Márie v Horni, 

 konzervovanie a reštaurovanie zbierkového predmetu z fondu umenia Národná banka 

Slovenska – Múzeum mincí a medailí Kremnica „socha sv. Hieronym“ – celozlátená 

drevorezba  

 reštaurátorské práce na Pašiovom oltáriku z Rímskokatolíckeho kostola sv. Juraja 

v Spišskej Sobote, 

 konzervovanie a reštaurovanie vyrezávaných stropných trámov a zakončení zrubov,  

Ľubovnianske múzeum – Hrad , Stará Ľubovňa 

 reštaurovanie zbierkového predmetu Slovenského národného múzea – Historického 

múzea v Bratislave – Paramentár, 

 komplexné reštaurovanie zbierkového predmetu  Slovenského národného múzea –  

Historického múzea v Bratislave „ Kolekcia rámov“,  

 návrh a výroba nových drevených rámov a realizácia rámovania Slovenského národného 

múzea –  Historického múzea v Bratislave, 

 reštaurovanie nástenných malieb v interiéri historickej budovy Soľného úradu sídla 

Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku,  

 prieskumné reštaurátorské práce južnej fasády, kostol sv. Jakuba v Levoči,  

 reštaurovanie  pomníka NKP „Míľnik“ – Dukla, Vojenský historický ústav, Bratislava,  

 reštaurovanie  štátneho znaku   na NKP „ Pamätník 1. čs. armádneho zboru na Dukle, 

Vojenský historický ústav Bratislava,   

 rekonštrukcia historickej budovy múzea pre environmentálne vzdelávanie – 

reštaurátorský prieskum, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský 

Mikuláš,  

 konzervovanie modrotlačiarenských foriem z dielne Elemíra Motška z Hranovnice  zo 

zbierok Podtatranského múzea v Poprade. 
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VI. Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy  
 

 Vedecko-výskumný projekt  - „Korpus európskej architektúry do roku 1000“ včlenený 

od 1. 11. 2010 ako divízia do projektu Európskej únie „Cradles of European Culture 

2010 – 2015 (CEC). (Plán hlavných úloh č. G.1) 

 Aktualizácia nominačného projektu do Zoznamu svetového dedičstva „Pamiatky Veľkej 

Moravy: Slovanské hradisko v Mikulčiciach – Kostol sv. Margity Antiochijskej 

v Kopčanoch“. (Plán hlavných úloh č. G.2) 

 Príprava a zavedenie medzinárodného projektu Pamiatkového úradu SR 

a Riksantikvaren „Prevencia formou údržby“ (v nadväznosti na schválenie 

preddefinovaného projektu z Nórskeho finančného mechanizmu). (Plán hlavných úloh č. 

G.3) 

 36. zasadnutie Výboru svetového dedičstva – UNESCO v Rusku (St. Peterburg). 

 EHHF 2012 v Nemecku (Berlín) – stretnutie riaditeľov pamiatkových inštitúcií. 

 Regionálne stretnutie spracovateľov periodických správ v Gruzínsku (Tbilisi). 

 Round table 2012 expertov nadácie Romualdo del Bianco v Taliansku (Florencia) – 

venované problematike svetového dedičstva. 

 

Plnenie: 

 Plán hlavných úloh č. G. 1) 

Vedecko-výskumný projekt  - „Korpus európskej architektúry do roku 1000“ včlenený 

od 1. 11. 2010 ako divízia do projektu Európskej únie „Cradles of European Culture 

r. 2010 – 2015 (CEC). 

T: 12/2012 

Z: KPÚ Bratislava 

S: ÚVŠS, ÚEP, KPÚ  

Pamiatkový úrad SR sa zúčastňuje od decembra 2010 projektu Cradles of European 

Culture  - the Francia Media Project (skratka CEC),  ktorý je rozplánovaný na 5 rokov. 

Príjemcom projektu je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (SLO) a za obsah 

zodpovedá Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting vzw (BE). Ďalšími partnermi 

sú: Gemeente Nijmegen (NL), IBACN Emilia Romagna (IT),  Archeologický ústav AVČR, 

Praha (CZ), Provinciaal Archeologische Museum Velzeke (BE), Provinciaal archeologisch 

museum Ename, Research Institute for the Heritage Amsterdam (NL), RGK Frankfurt am 

Main (D), University of Rijeka (HR) a Université de Provence (F). Projekt má niekoľko 

cieľov, z ktorých je najdôležitejšia snaha priblížiť súčasnému európskemu publiku dedičstvo 

Karola Veľkého, opísať formovanie ranostredovekej Európy a ukázať jej spoločné znaky so 

súčasnosťou. Ďalším významným cieľom je príspevok do diskusie o trvalo udržateľnom 

rozvoji starostlivosti o európske kultúrne dedičstvo. Hlavným produktom projektu bude veľká 

putovná výstava, ktorá bude mať za cieľ predstaviť ranostredovekú Európu rokov 850-1050 a 

jej paralely s dneškom. Výstava začne v roku 2014 v Ename, potom bude inštalovaná  

v Montmajour, Ravene a jej cesta skončí v roku 2015 v Prahe.  Druhým významným 

produktom je tzv.  Culture Heritage Route (Cesta kultúrneho dedičstva), na ktorú boli 

nominované z každého štátu jedna alebo dve lokality. Slovenskú republiku zastupujú 

Kostoľany  pod Tribečom, Slovinsko Gradište nad Bašeljem, Chorvátsko Biskupija Crkvina, 

Taliansko  Ravenna, Francúzsko opátstvo Montmajour, Holandsko Nijmegen, Belgicko 

Ename a Velzeke, Německo Soest a Českú republiku Pražský hrad. Účastníci projektu sú 

rozdelení do niekoľkých pracovných skupín, najväčšia pracuje pod vedením Dirka Callebauta 

z Ename na hlavnej výstave. Druhá veľká pracovná skupina pod vedením Jany Maříkovej-

Kubkovej z Prahy sa venuje  téme Culture Heritage Route (Cesta kultúrneho dedičstva). 

V oboch skupinách pracujú slovenskí účastníci projektu. Slovenskí  účastníci projektu sa 

venujú aj tretej hlavnej téme, ktorou je Landscape - Krajina a jej premeny v období r. 850-

1050, kde spolupracujú s  Université de Provence vo Francúzsku.  

http://www.enamecenter.org/


 

31 

 

 

Slovenská skupina pod vedením P. Baxu organizačne pripravila odborný seminár spojený 

s workshopom "Dokumentácia, interpretácia a prezentácia včasnostredovekých 

archeologických lokalít", ktorý sa uskutočnil 4. - 5. 5. 2012 v Kopčanoch, za účasti vedúcich 

pracovných skupín projektu CEC D. Callebauta a J. Maříkovej-Kubkovej. Popri ich 

prednáškach odzneli príspevky členov českej skupiny a ďalších prizvaných odborníkov. Zo 

zamestnancov PÚ SR prispeli prednáškami P. Baxa: „Dokumentácia, interpretácia 

a prezentácia včasnostredovekých archeologických lokalít na Slovensku“, P. Bisták:  „Kostol 

sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom ako téma vedeckej a spoločenskej diskusie“, F. Jaššo, 

D. Nipčová, B. Brodňanová: „Trenčín-Skalka a Trenčín-hrad, legenda a archeologická 

skutočnosť“. V rámci workshopu dokumentačných metód prizvaní špecialisti zoznámili 

účastníkov s novými trendmi a možnosťami v tejto oblasti, s praktickou ukážkou 

fotogrametrie v teréne na Kostole sv. Margity a následným spracovaním dát.  

Ďalší zo série workshopov sa konal 24. - 25.5.2012 pod názvom CEC Prague Meeting 

v Prahe. Za PÚ SR sa ho zúčastnili P. Baxa, P. Bisták, F. Jaššo. S prezentáciou „The Church 

of Saint George in Kostoľany pod Tribečom, Slovakia“ (v spoluautorstve s P. Baxom a J. 

Maříkovou-Kubkovou) vystúpil P. Bisták. 

23. 7. 2012 sa uskutočnil v Ladiciach pod organizačnou záštitou P. Baxu a KPÚ Nitra 

workshop slovenskej sekcie CEC. Prednáškou „Krajinná archeológia v Kostolianskej doline“ 

prispel P. Bisták (v spolupráci so Z. Borzovou z Katedry archeológie FF UKF v Nitre). 

P. Baxa a F. Jaššo sa zúčastnili ako zástupcovia slovenskej sekcie CEC na 18. 

medzinárodnom kongrese EAA - European Association of Archaeologists (29. 8. – 1.9. 2013, 

Helsinki, Fínsko). V sekcii „Archaeological research, heritage interpretation and „Lieux de 

mémoire“ odznel príspevok kolektívu P. Baxa – F. Jaššo – K. Valová „Trenčín – Skalka: The 

History and Memory of the Site“. 

V rámci pracovnej skupiny Landscape projektu CEC bola v marci až októbri 2012 

priebežne realizovaná prospekcia a povrchové zbery v katastroch obcí Kostoľany pod 

Tribečom a Ladice (P. Bisták - Z. Borzová). Jej výsledky boli prezentované formou 

prednášok a v monografii „Kostoľany pod Tríbečom. Dejiny obce. Kostoľany pod Tríbečom 

2012“ v kapitole „Kostoľany pod Tribečom v praveku a včasnom stredoveku“ (P. Bisták – Z. 

Borzová) a v texte k historickým mlynom. Kapitolou „Drobná sakrálna architektúra“ a textom 

k urbanizmu (v spoluautorstve)  prispela T. Danieličová (KPÚ Nitra).   

P. Bisták (KPÚ Nitra)  absolvoval v rámci projektu 5. - 11. 11. 2012 študijný pobyt na 

Archeologickom ústave AV ČR v Prahe s prednáškou 8. 11 . 2012 „Prieskum kostolianskej 

doliny  - výsledky interdisciplinárneho prieskumu pravekej až novovekej sídelnej štruktúry v 

rámci medzinárodného projektu Cradles of European Culture“.   

Na plenárnom workshope CEC 14. - 15. 11. 2012 v Nijmegene (Holandsko) sa zúčastnili 

P. Baxa a P. Bisták. 

6. 12. 2012 na pôde Katedry archeológie FF UKF v Nitre odznela prednáška P. Bistáka a 

Z. Borzovej „Kostolianska dolina vo včasnom stredoveku z pohľadu  najnovších výsledkov 

výskumu uskutočnených v rámci projektu CEC Francia Media“. 

 

 Plán hlavných úloh č. G. 2) 

Aktualizácia nominačného projektu do Zoznamu svetového dedičstva „Pamiatky 

Veľkej Moravy: Slovanské hradisko v Mikulčiciach – Kostol sv. Margity 

Antiochijskej v Kopčanoch“. 

T: 12/2012 

Z: KPÚ Bratislava 

S: OPÚ  

Projekt bol v roku 2012 dokončený. Dňa 25. 9. 2012 ho predložila Česká republika a 

Slovenská republika do Centra svetového dedičstva v Paríži. Projekt bol dňa 17. 9. 2012 

podpísaný ministrom kultúry SR M. Maďaričom. Obecný úrad Kopčany v spolupráci s 
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Masarykovým múzeom v Hodoníne  zabezpečili spracovanie projektu. Spracovatelia 

nominačnej dokumentácie sú: Mgr. Jitka Vlčková, PhD. (NPÚ, Ústřední pracovište, Praha), 

PhDr. Peter Baxa (Pamiatkový úrad SR) a Mgr. Irena Chovančíková (Masarykovo muzeum v 

Hodoníne). Ľ. Pinčíková - odborná spolupráca na nominačnom projekte, kapitoly 2-7, 

Management plan. Projekt bol pripravovaný už od roku 2006, kedy vznikla „Pracovná 

skupina k projektu Archeopark Mikulčice“, ktorú založila Rada Jihomoravského kraje. Táto 

pracovná skupina zabezpečovala kroky vedúce k zlepšeniu stavu zachovania lokality, 

pripravovanej na zápis do Zoznamu svetového dedičstva, spolupracovala na príprave 

nominačného projektu a jej práca pokračuje dodnes. Je hlavným nositeľom úloh 

formulovaných v manažment pláne lokality, ktorý tvorí integrálnu súčasť nominačného 

projektu. Oba štáty dostali 15. 11. 2012 posúdenie formálnej úplnosti predloženého projektu 

od Centra SKD v Paríži.  V rámci toho bolo potrebné do konca januára 2013 rozšíriť 

a prepracovať kapitolu 3, ktorá zahŕňa zdôvodnenie zápisu a pripomienky k niektorým 

čiastkovým úpravám v mapových podkladoch. NPÚ Praha bol hlavným spracovateľom tejto 

časti. Nominačný projekt bol po podpise ministrami kultúry SR a ČR odovzdaný dňa 31. 1. 

2013 v sídle UNESCO v Paríži.  

 

 Plán hlavných úloh č. G. 3) 

Príprava a zavedenie medzinárodného projektu Pamiatkového úradu SR 

a Riksantikvaren „Prevencia formou údržby“ (v nadväznosti na schválenie 

preddefinovaného projektu z Nórskeho finančného mechanizmu). 

T: 12/2012 

Z: KPÚ Žilina 

S: ÚGR, ÚVŠS, ÚEP 

Vláda SR svojim uznesením č. 813/2011 na svojom rokovaní 14. 12. 2011 schválila 

strategické koncepčný materiál predložený ministrom kultúry SR s názvom „Koncepcia 

ochrany pamiatkového fondu v SR, cieľom ktorej je zlepšiť fyzický stav i vnímanie 

pamiatkového fondu verejnosťou. Časť  5.7 Koncepcie navrhuje ako jedno z opatrení aj 

vypracovať systém prevencie ochrany pamiatkového fondu formou údržby. Na základe tohto 

opatrenia začal PÚ SR aktívne pracovať na získaní základných údajov k danej problematike z 

domácich zdrojov / reálna potreba vo vzťahu k stavebno-technickému stavu pamiatkového 

fondu SR, personálno-technické zabezpečenie, potenciálni užívatelia služby, informačná 

kohézia s AISOP, atď., ako aj o takto zameraných aktivitách a ich efektivite v zahraničí. / V 

roku 1973 založená v Holandsku Monumentenwacht Netherlands - vzor pre organizácie s 

rovnakým cieľom vo Flámsku (Monumentenwacht Vlaanderen), Nemecku (Denkmalservice), 

Dánsku (Raadvads Bygningssyn). Uskutočnila sa cesta zástupcov MK SR a GR PÚ SR do 

Nórska ,kde bola  predbežne prekonzultovaná potenciálna možnosť spolupráce na aktivite –

službe typu preventívnej údržby. Obe strany sa vzájomne zhodli na budúcej spolupráci 

tak, aby v priebehu roka 2012 bol spracovaný základný návrh fungovania vyššie uvedenej 

aktivity na pôde PÚ SR v odborno-metodicko-praktickej aktívnej kooperácii s nórskym 

Riskantikvaren. V auguste 2013 sa uskutočnilo spoločné pracovné rokovanie zástupcov 

Riskantikvaren, Úradu vlády SR, MK SR a PÚ SR  na Slovensku za účelom prípravy 

a spracovania samotného projektu, ktorý ako preddefinovaný projekt bude hradený 

z nórskeho finančného mechanizmu. Do konca roka 2012 bol spracovaný detailný realizačný 

a finančný  návrh projektu  pod názvom PRO MONUMENTA –prevencia formou údržby, 

ktorý bude pokladom pre spracovanie žiadosti o poskytnutie NFP z nórskeho finančného 

mechanizmu. 

Koordinátorom projektu na PÚ SR sa stal M. Dudáš. Oboznámenie sa s cieľmi projektu a 

príprava podkladov k projektu a celkovej koncepcii jeho realizácie v praxi  - návrhy a 

pripomienkovanie materiálov.  
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Mimo Plánu hlavných úloh: 

 36. zasadnutie Výboru svetového dedičstva – UNESCO v Rusku (St. Peterburg). 

V dňoch 24. 6. – 6. 7. 2012 sa uskutočnilo v Petrohrade v Ruskej federácii 36. 

zasadnutie Výboru svetového dedičstva. Na zasadnutí bola schválená aktualizácia 

Predbežného zoznamu na zápis do Zoznamu svetového dedičstva a Zoznamu 

svetového dedičstva v ohrození, s osobitným riešením najzávažnejších prípadov, ako 

napr. Hrobky Timbuktu - Askia (Mali) a Miesto narodenia Ježiša: Kostol narodenia 

a pútnická cesta – Betlehem (Palestína). Výbor SKD súčasne radikálne odsúdil ničenie 

svetového dedičstva v Mali a žiadal svetové spoločenstvo o pomoc pri jeho záchrane 

a vytvoril osobitný fond na záchranu. 

Osobitne boli prerokované aj tie lokality svetového dedičstva, ktoré majú ohrozené 

zachovanie jedinečnej svetovej hodnoty, osobitne pre jednotlivé regióny (Afrika, 

Arabské štáty, Európa a severná Amerika, Latinská Amerika a Karibská oblasť) s tým, 

že členské štáty majú vykonať Výborom SKD špecifikované opatrenia na nápravu.  

Na zasadnutí bolo do Zoznamu svetového dedičstva zapísaných 26 nových lokalít, 

z toho 20 kultúrnych, 5 prírodných a 1 zmiešaná. 

Počas zasadania sa konalo aj pracovné stretnutie všetkých štátov regiónu „Európa a 

severná Amerika“ k postupu spracovania II. cyklu periodických správ o stave 

zachovania jednotlivých lokalít svetového dedičstva, vrátane lokalít Slovenskej 

republiky (správy sa budú dotýkať 6 lokalít – kultúrnych aj prírodných, okrem 

Drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka). Výbor SKD si na záver 

zasadania zvolil nového predsedu pána Sok An z Kambodže.    

 EHHF 2012 v Nemecku (Berlín) – stretnutie riaditeľov pamiatkových inštitúcií. 

V dňoch 24. - 25. 5. 2012 sa uskutočnilo  po siedmy raz stretnutie predstaviteľov 

európskych  inštitúcií  pre ochranu pamiatok/kultúrneho dedičstva - EHHF 2012 v 

Berline-Potsdam. Forum, ktoré je predovšetkým priestorom pre výmenu skúseností a 

najaktuálnejších  informácií v problematike ochrany kultúrneho dedičstva sa 

ťažiskovo v tomto roku okrem stálej agendy/ ochrana pamiatok v Európskej únií, nové 

prístupy  pri ochrane , aktuality z prostredia európskych aktivít/ zamerala najmä na  

vlastné proaktívne smerovanie. K tomuto problému bolo prijaté záverečné uznesenie, 

ktoré formuluje budúce  úlohy a ciele ako  výsledok analýzy činnosti fóra a potvrdzuje 

jeho  záujem i naďalej zohrávať kľúčovú úlohu pri presadzovaní stratégii na ochranu 

kultúrneho dedičstva v rámci Európskej únie. Zdôrazňuje vedúce postavenie  

európskych krajín v oblasti výskumu, aktívne využitie tohto potenciálu pri 

argumentácii podpory ochrany kultúrneho dedičstva ako  priority kultúrnej politiky 

Európskej únie, najmä v programovacom období 2014-2020. V záujme zefektívnenia 

presadzovania opatrení na posilnenie ochrany kultúrneho dedičstva  bude  EHHF 

hľadať  formy spolupráce s mimovládnymi organizáciami, ktoré považuje za 

primeraného partner. V záujme lepšej komunikácie činnosti fóra bolo dohodnuté, aby 

závery z jednotlivých fór boli sprístupnené na národnej úrovni v národnom jazyku. 

Významnou úlohou, ktorá sa javí byť aktuálnou a potrebnou argumentáciou pri 

presadzovaní politiky ochrany kultúrneho dedičstva je zhodnotenie  jej ekonomickej 

efektivity. Bolo preto navrhnuté, aby sa fórum začalo zaoberať  otázkou spoločného 

metodického postupu pre zbere týchto ekonomických údajov, ktorý bude diskutovaný 

na nasledujúcom stretnutí EHHF v r. 2013 v Oslo. 

 Regionálne stretnutie spracovateľov periodických správ v Gruzínsku (Tbilisi). 

Vyhodnotené pri úlohe PHÚ č. C.3/2012 

 Round table 2012 expertov nadácie Romualdo del Bianco v Taliansku (Florencia) – 

venované problematike svetového dedičstva. 

PÚ SR sa uvedeného podujatia nezúčastnil. 
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VII. Správa a prevádzka 
 

Výdavky  na správu a prevádzku organizácie boli použité na : 

- Mzdové výdavky kmeňových zamestnancov, ktoré nie je možné  priradiť k jednotlivým 

činnostiam, pretože realizácia jednotlivých činností sa vzájomne prelína. 

- Oprava a údržba budov v správe Pamiatkového úradu SR v celkovom počte 22 budov a 2 

areály. 

- Výdavky  na energie. 

- Výdavky  na údržbu, servis a pohonné látky autoparku pre 40 automobilov. 

- Poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách. 

- Výdavky na odstupné, odchodné a náhrady v rámci PN. 

- Výdavky  na údržbu a servis informačných systémov PÚ SR. 

- Výdavky  na nákup kancelárskych a hygienických potrieb 

- Výdavky na stravné zamestnancov PÚ SR. 

- Výdavky na daň z nehnuteľnosti. 

- Výdavky na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky. 

- Výdavky na revízie vyplývajúce so zákona. 

- Výdavky na ochranu objektov. 

- Výdavky na zamestnancov mimo pracovného pomeru (upratovačky, údržbári, zimná 

údržba). 

- Prídel do sociálneho fondu (2 % zo zaúčtovaných miezd) v zmysle Kolektívnej zmluvy. 

- Výdavky na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení. 

- Nájomné za prenájom budov (KPÚ Trenčín a KPÚ Košice, ďalej pracovisko 

Ružomberok, pracovisko Komárno). 

Pamiatkový úrad SR súčasne  dosahuje aj príjmy : 

- Príjmy z prenájmu budov v správe PÚ SR. 

- Kapitálové príjmy (z predaja majetku štátu). 

- Iné nedaňové príjmy. 

 

Čerpanie finančných prostriedkov uvádzame v prílohe, tabuľka č. 8. 
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4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady: 
 

STÁLE ČINNOSTI: 

 odborno-metodická činnosť, teória a metodológia ochrany pamiatkového fondu; 

 vedenie osobitného archívu, dokumentácie a knižnice; 

 výkon špecializovanej štátnej správy v 1. stupni vo vecne a miestne príslušných 

krajských pamiatkových úradoch a tiež v Pamiatkovom úrade SR v rozsahu 

vymedzenom osobitným právnym predpisom (pamiatkový zákon); 

 výkon štátnej správy v 2.stupni v Pamiatkovom úrade Bratislava; 

 teoretická a výskumná činnosť v oblasti pamiatkového fondu a reštaurovania; 

 spracovanie štatistických výkazov Kult 1-01  za SR. 

 vedenie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR 

 

DLHODOBÉ ČINNOSTI: 

 monitoring (vrátane vyhodnotenia akcií obnovy) - prioritne orientovaný na lokality 

zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva; 

 aktualizácia a revízia Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok; 

 realizácia projektu Digitálny pamiatkový fond v rámci OPIS 2. 

 

KRÁTKODOBÉ ČINNOSTI: 

 edično-propagačné, publikačné a vzdelávacie činnosti - výstavy, informačné letáky, 

publikácie, odborné podujatia, časopis; 

 výkon reštaurovania ako účelovej pomoci štátu pri ohrozených pamiatkach; 

 analyticko-technologické činnosti v oblasti reštaurovania; 

 dokumentácia pamiatkového fondu. 

 

Úlohy realizované PÚ SR v roku  2012 v rámci prioritných projektov na rok 

2012 

 
 Plán hlavných úloh č. A. 3) 

Revízia pamiatkových území – výskum území pamiatkových zón a pamiatkových 

rezervácií a spracovanie podkladov na zmeny podľa požiadaviek MK SR, 

spracovávanie nových návrhov na vyhlásenie území. 

T: 12/2012 

Z: OPÚ 

S: KPÚ, OŠIS 

Spracovanie prioritného projektu na MK SR vo februári 2012. Projekt podporený vo 

výške 29 150,- €.  

Plnenie:  

Realizované revízie a výskumy pamiatkových zón a spracované digitálne podklady: 

 PZ Kysucké Nové Mesto: dopracovanie revízie a zápisu do katastra - vyhotovenie 

súpisov parciel s vyznačením chybných údajov,  žiadosť zaslaná na správu katastra, 

opätovná kontrola v katastri. Vyhodnotenie: správne zapísanie kódov ochrany. 

 PZ Tvrdošín: dopracovanie revízie a zápisu do katastra - na správu katastra zaslaná 

odpoveď s vysvetlením spôsobu zápisu chránených skutočností, vyhotovená mapa pre 

uverejnenie na web,  opätovná kontrola v katastri. Výsledok: nezapísané (doplnenie 

zaslané 8/2012). 

 PZ Šahy: dopracovanie revízie a zápisu do katastra - doplnenie podania, opätovná 

kontrola v katastri, telefonická konzultácia so správou katastra. Výsledok: kódy ochrany 

zapísané. 
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 PZ Hlohovec: dopracovanie revízie a zápisu do katastra - konzultácia s KPÚ Trnava, 

zaslaná oprava na správu katastra, vyhotovená mapa pre uverejnenie na web,  opätovná 

kontrola v katastri. Výsledok: správa katastra zatiaľ nevykonala opravu. 

 PZ Modra: štúdium archívnych dokumentov, údajov v OŠIS, revízie 2004, konzultácia s 

KPÚ Bratislava, vyžiadanie vektorovej katastrálnej mapy, zakreslenie hraníc do aktuálnej 

katastrálnej mapy, vyhotovenie súpisu parciel, zaslanie žiadosti na správu katastra. 

Výsledok: zatiaľ neuplynula lehota na zápis. 

 PZ Stankovany -  osada Podšíp, preverený stav podkladov k vyhláseniu a stav zapísania 

v Katastri, podaná žiadosť o dodatočný zápis do Katastra. 

 PZ Liptovský Hrádok: po roku ukončený opravený  dodatočný zápis do operátov 

Katastra. 

 PZ Lipovce - časť Lačnov: preverený stav zápisu NKP na OŠIS a preverený stav 

zapísania v operátoch Katastra, podaná žiadosť o dodatočný zápis. 

 PZ Bátovce: preverený stav zápisu NKP na OŠIS a  preverený stav zapísania v Katastri - 

PZ zapísaná. 

 PZ Piešťany: preverený stav zapísania v Katastri, spolupráca s KPÚ Trnava - potreba 

vyžiadania zápisu kódov ochrany PZ do LV. 

 PZ Zlaté Moravce: žiadosť o opravu záznamu chránených skutočností (zmena kódov 204 

→ 203) a vyznačenie hranice do mapy na základe žiadosti vykonané. 

 PZ Čelovce: digitalizácia vymedzenia územia; overenie záznamu chránených skutočností 

v katastri (riadne zapísané). 

 PZ Rimavská Sobota: digitalizácia vymedzenia územia; záznam kódov chránenej 

skutočnosti na základe žiadosti vykonaný. 

 PZ Smolník: digitalizácia vymedzenia územia. 

 PZ Sirk: žiadosť o úpravu v evidovaní PZ v katastri nehnuteľností bola odoslaná na 

príslušnú správu katastra už v roku 2011. Správa katastra vyznačila príslušné kódy 

ochrany a zaviedla hranicu PZ tak, že ju vztiahla na najbližšie hranice parciel. Hranica 

teda nie je zavedená presne podľa vyhlásenia. V zmysle výsledkov stretnutia na Úrade 

geodézie, kartografie a katastra 05.10.2012 je „elektronickým podkladom, ktorý je 

súčasťou operátu geometrického plánu, pre aktualizáciu SGI, vektorový geodetický 

podklad (ďalej len „VGP“) vo formáte VGI. Geometrický plán a záznam podrobného 

merania zmien musí byť autorizačne aj úradne overený.“ Ak požadujeme od správy 

katastra zavedenie PZ presne podľa vyhlásenia, je teda potrebné im dodať zoznam 

lomových bodov a mapu vo formáte VGI overenú autorizovaným geodetom. Podrobnú, 

čitateľnú a aktuálnu katastrálnu mapu s vyznačení hranice PZ sme správe katastra zaslali 

už v pôvodnej žiadosti – ale z výsledku zápisu vidieť, že nebola správou katastra plne 

akceptovaná (navyše niektoré správy katastra, takéto podklady neakceptujú vôbec). 

 PZ Jelšava: odoslaná žiadosť o úpravu v evidencii katastra nehnuteľností na správu 

katastra (02/ 2012). 

 PZ Brezno: rovnaký problém ako je uvedený vyššie. Správa katastra požaduje doplnenie 

žiadosti o úpravu vyznačenia hranice PZ doplnením podkladov o mapu vo formáte VGI, 

čo z našej strany je možné splniť len vtedy, ak sa takýto podklad objedná 

u autorizovaného geodeta. 

 PZ Bratislava - Areál rušňového depa: žiadosť o zápis do katastra nehnuteľností odoslaná 

22.11.2012. 

 PZ Torysky: žiadosť o zápis do katastra nehnuteľností odoslaná 16.10.2012. Následne 

správa katastra žiadosť vrátila a zároveň zaslala aktuálnu analógovú katastrálnu mapu 

s požiadavkou doplnenia aktuálneho súpisu parciel PZ. V určitých častiach je však táto 

mapa nečitateľná (ide o kópiu papierovej mapy s množstvom nejasných „ceruzkových 

poznámok“  katastra), takže kompletný súpis parciel nie je možné urobiť. Vzhľadom na 
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kvalitu oficiálnej mapy z katastra bude potrebné na zápis PZ do katastra nehnuteľností 

počkať až do vydania katastrálnej mapy vo vektorovej forme; 

Realizované revízie a výskumy pamiatkových rezervácií a spracované digitálne podklady: 

 PR Podolínec: vyžiadaná vektorová katastrálna mapa, štúdium archívnych materiálov a 

podkladov vyhlásenia, ohliadka územia, fotodokumentácia, ústne rokovanie s KPÚ 

Prešov, vyhotovenie/prenesenie hranice územia do aktuálnych mapových podkladov, 

oznámenie aktualizovanej hranice na OŠIS, vyhotovená mapa pre uverejnenie na web. 

Výsledok: hranica územia aktualizovaná na súčasný stav katastra bez potreby zmeny 

vyhlásenia. 

 PR Osturňa: kontrola stavu zapísania chránených skutočností územia v operátoch 

katastra, zistené vymazanie kódov ochrany NKP, kontrola a oprava údajov v AIS OP v 

spolupráci s OŠIS (Mgr. Peter Buday), zaslanie žiadosti o zápis kódov na Správu katastra 

Kežmarok. Výsledok: zatiaľ neuplynula lehota na zápis. 

 PR Košice: preverenie správnosti zapísania v operátoch Katastra, podaná Žiadosť o 

vyznačenie hranice do vektorovej mapy. Výsledok: hranica vyznačená 10/2012. 

 PR Veľké Leváre: po 2 rokoch dosiahnutý dodatočný zápis do Katastra. 

 PR Plavecký Peter: urgovaný dodatočný zápis do Katastra. 

 PR Brhlovce: vypracovanie doplnku k žiadosti o záznam chránených skutočností. 

Výsledok: kódy 202 zapísané. 

 PR Nitra: overenie záznamu chránených skutočností (kódy 202 zapísané); južné 

vymedzenie hranice PR nie je možné vyznačiť v mape z dôvodu nadväznosti iného 

chráneného územia a jedinej grafickej značky pre vyznačenie hranice, prekreslenie mapy 

z Vyhlásenia (podľa polygón. bodov) do aktuálnej vektorovej katastrálnej mapy. (mapy 

dgn a psd). Výsledok: podnet pre OŠIS vo veci opravy nesprávneho evidovania názvov 

pamiatkových rezervácií (oprava vykonaná). 

 PR Čičmany: žiadosť o zápis do katastra nehnuteľností odoslaná 03/2012; 

Podklady na zmenu alebo zrušenie vyhlásenia pamiatkovej rezervácie, pamiatkovej zóny: 

 PZ Nitra: dopracovanie revízie, zapracovanie pripomienok zo strany KPÚ, prerokovanie 

návrhu na zúženie a zmenu vymedzenia pamiatkového územia s mestom, zapracovanie 

pripomienok (oprava a doplnenie súpisov parciel, oprava hranice vymedzenia),  žiadosť 

zaslaná na správu katastra, opätovná kontrola v katastri. Výsledok: Návrh aj s dokladmi 

zaslaný na MK SR. 

 PR Trenčín: preverenie stavu zapísania v operátoch Katastra- doposiaľ PR nezapísaná / 

spracovaný návrh na zmenu vyhlásenia PR  - spresnenie priebehu hranice vo vektorovej 

mape / vyžiadané stanovisko KPÚ. 

 PZ Klokočov, osada Do Kršle: návrh na zrušenie PZ spracovaný, vyžiadané stanovisko 

KPÚ ( KPÚ spracovalo následne materiál k zrušeniu ďalšej NKP v PZ ). 

 PZ Hybe: návrh spracovaný, na základe vyjadrenia OMK PÚ SR nerealizovaný 

v správnom konaní. 

 PR Trnava: návrh na zmenu vymedzenia je rozpracovaný; 

Návrhy na vyhlásenie pamiatkových zón: 

 Ľubochňa: návrh na vyhlásenie PZ spracovaný -  posúdený v OMK PÚ SR, pripravený 

na prerokovanie s obcou a samosprávnym krajom.  

 Blatnica, okres Martin: nový návrh na vyhlásenie PZ, ohliadka územia, vyhotovenie 

fotodokumentácie, štúdium archívnych dokumentov, prameňov, dostupnej literatúry, 

vyžiadanie vektorovej katastrálnej mapy, grafické vyhodnotenie územia a návrh rozsahu, 

zabezpečená aktuálna katastrálna mapa; terénna obhliadka a fotodokumentácia; 

rozpracovaná grafická aj textová časť návrhu, dopracovanie v r. 2013, 

 Partizánske „baťovská funkcionalistická architektúra“: prerokovanie návrhu s 

predstaviteľmi Mesta Partizánske, vzhľadom na ich neriešiteľný postoj materiál odložený 

ad acta; 
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Ohliadka nových vytypovaných území, urbanisticko-historický výskum: 

 Čachtice:  podnet na vyhlásenie, ohliadka a fotodokumentácia vytipovaného územia, 

 Makov - Greguše, okres Čadca: podnet na vyhlásenie, ohliadka územia, vyhotovenie 

fotodokumentácie, rokovanie s KPÚ Žilina, štúdium dostupných archívnych 

dokumentov, prameňov, literatúry, vyžiadané aktuálne a historické mapové podklady, 

vyžiadanie vyjadrení (KPÚ, Etnografický ústav SAV, Kysucké múzeum v Čadci). 

Vyhodnotenie: podnet neopodstatnený, odpoveď zaslaná žiadateľovi. 

 

 Plán hlavných úloh č. A. 4) 

Spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území. 

T: 03, 06, 09, 12/2012 

Z: OPÚ, KPÚ 

S: ÚEP 

Spracovanie prioritného projektu na MK SR na r. 2012, projekt podporený vo výške 

32 610,- €. 

Plnenie: 

 Zásady ochrany pamiatkového územia CMO Bratislava: materiál bol spracovaný 

kolektívom externých odborníkov. Z dôvodu zistených nedostatkov nebol schválený. Na 

písomnú výzvu PÚ SR autori nepotvrdili ďalšie spracovanie uvedeného materiálu a podľa 

informácií KPÚ Bratislava autori na ďalšom spracovaní nepokračujú. Rozhodnutím 

generálnej riaditeľky PÚ SR bola spracovaním zásad PZ CMO Bratislava poverená Ing. 

arch. Dvořáková: 

 komunikácia s Mestským ústavom ochrany pamiatok (zaslanie poslednej verzie zásad 

pamiatkovej ochrany z roku 2007), 

 prieskum pôvodných máp, 

 kapor mapa centrálnej mestskej oblasti – spracovanie („lepenie“) podkladov v M 

1:5000 a 1:2000 (čitateľné parcelné čísla),  

 mapa psd, k dispozícii je aj aktuálna vektorová katastrálna mapa 

 žiadosť o zoznam hodnotných objektov 20. storočia na území centrálnej mestskej 

oblasti z pohľadu  Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, 

 spracované a vytlačené sú podkladové mapy za účelom terénneho prieskumu (v 

mierke približne 1:1000; zviazané formáty A3 – spolu 44 listov), 

 návrh evidenčného listu pre objekt v PZ (spracované 2 varianty – jeden pre značenie 

v teréne, druhý pre použitie do Zásad), 

 stretnutie na KPÚ Bratislava (marec 2012) – základné informácie o území z pohľadu 

KPÚ Bratislava, 

 spracúvanie máp z pôvodného (neschváleného) Návrhu zásad z roku 2007, (ktoré 

máme k dispozícii vo formáte pdf , t.j. vo forme jednovrstvového obrázku) do máp 

s oddelenými vrstvami (vo formáte psd).  Zatiaľ sú takto spracované mapy 

„pamiatkový rozbor“; „bloky a areály“, „slohová analýza“ a „disponibilné štruktúry“ – 

všetky mapy v mierke 1:2000. Zároveň sú pôvodné mapy postupne prispôsobované 

aktuálnej vektorovej katastrálnej mapy, keďže v detailoch  je tam pomerne veľa 

posunov oproti pôvodne použitým podkladovým mapám. Do takto pripravených máp 

bude možné jednoducho vyznačiť všetky aktuálne zmeny, ktoré vyplynú zo súčasných 

požiadaviek a zároveň bude využitá práca predošlých spracovateľov Zásad, 

 štúdium podkladov a literatúry. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PR Bratislava: po zapracovaní pripomienok, 

vrátane prerokovania so samosprávnymi orgánmi a dopracovaní boli Zásady vydané 18. 

4. 2012, materiál spracoval KPÚ Bratislava.  
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 Zásady ochrany pamiatkového územia – PZ Vajnory: po pripomienkovaní spracovaného 

návrhu v OMK PÚ SR, materiál schválený dňa 30. 10. 2012, materiál spracoval KPÚ 

Bratislava. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Rusovce: materiál bol po úpravách zaslaný 

samosprávnym orgánom na záverečné pripomienkovanie a následne bude opakovane 

predložený OMK PÚ SR, materiál spracoval KPÚ Bratislava. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Kopčany: pripravené na tlač a zaslanie na 

OMK PÚ SR, materiál spracoval KPÚ Trnava. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Piešťany: pripravené na spracovanie do  

elektronickej podoby a následne do OMK PÚ SR, materiál spracoval KPÚ Trnava. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia MPR Trnava: dokumentácia schválená v OMK 

PÚ SR a t. č. prerokovávaná s Mestom Trnava s cieľom premietnutia zásad do územného 

plánu mesta, materiál spracoval KPÚ Trnava. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Hlohovec:  zásady dopracované na základe 

 pripomienok OMK PÚ SR a prerokovania s  Mestom  Hlohovec, materiál spracoval 

KPÚ Trnava. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PRĽA Plavecký Peter: prepracovanie materiálu na 

základe vzájomného rokovania a pripomienok Obce Plavecký Peter, materiál spracoval 

KPÚ Trnava. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Habánsky dvor, Sobotište: materiál spracoval 

KPÚ Trnava. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Skalica: premietnuté do územného plánu 

mesta, materiál spracoval KPÚ Trnava. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Nitrianske Pravno: spracovanie pripomienok 

OMK PÚ SR, materiál spracoval KPÚ Trenčín. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia MPR Nitra: dopracovanie Zásad do konečnej 

verzie na schválenie – korektúra textu, materiál spracoval KPÚ Nitra. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Martin: materiál bol po posúdení v OMK PÚ 

SR vydaný s účinnosťou od 1. 12. 2012. PÚ SR v Bratislave bola zároveň zaslaná 

digitálna forma zásad za účelom ich vyvesenia na internetovej stránke, materiál spracoval 

KPÚ Žilina pracovisko Martin. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Kysucké Nové Mesto: boli prepracované 

v zmysle platnej metodiky a v decembri 2012 odovzdané na posúdenie do OMK PÚ SR, 

materiál spracoval KPÚ Žilina. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Bytča: rozpracovaná je historická analýza sídla 

a grafická časť zásad, spracovaná je fotodokumentácia (predpoklad odovzdania je 2. 

štvrťrok 2013), materiál spracováva KPÚ Žilina. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Liptovský Mikuláš: spracovaná je história 

sídla, zosumarizované sú podklady a archívne materiály, objednaný je mapový podklad 

(predpoklad odovzdania 2. štvrťrok 2013), materiál spracováva KPÚ Žilina, pracovisko 

Ružomberok. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia Oravský Podzámok: spracovaná je kompletná 

grafická časť a fotodokumentácia, čiastočne textová časť (predpoklad odovzdania 1. Q 

2013), materiál spracováva KPÚ Žilina, pracovisko Martin. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PR Štiavnické Bane: zapracovávanie pripomienok 

OMK PÚ SR k Zásadám, materiál spracoval KPÚ Banská Bystrica. 

 Zásady ochrany Pamiatková rezervácia Banská Bystrica: materiál spracoval KPÚ Banská 

Bystrica. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PRĽA Špania Dolina: rozpracovanie zásad –

obhliadka terénu a fotenie, materiál spracováva KPÚ Banská Bystrica. 
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  Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Rimavská Sobota: materiál spracoval KPÚ 

Banská Bystrica. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Hanušovce nad Topľou: materiál spracováva 

KPÚ Prešov. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Hniezdne: materiál spracováva KPÚ Prešov. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Vrbov: materiál spracováva KPÚ Prešov. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PR Kežmarok: zásady boli dopracované v zmysle 

pripomienok stanoviska OMK PÚ SR, záverečné ustanovenie o schválení zásad ochrany, 

schválené a platné zásady ochrany, materiál spracoval KPÚ Prešov. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PR Podolínec: zásady boli dopracované v zmysle 

pripomienok stanoviska OMK PÚ SR, záverečné ustanovenie o schválení zásad ochrany, 

schválené a platné zásady ochrany, materiál spracoval KPÚ Prešov. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PR Spišská Kapitula: zásady boli dopracované 

v zmysle pripomienok stanoviska OMK PÚ SR, záverečné ustanovenie o schválení zásad 

ochrany,  schválené a platné zásady ochrany materiál spracoval KPÚ Prešov. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Spišská Belá: zásady boli dopracované 

v zmysle pripomienok stanovísk OMK PÚ SR, záverečné ustanovenie o schválení zásad 

ochrany,  schválené a platné zásady ochrany, materiál spracoval KPÚ Prešov. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Gelnica: príprava podkladov pre aktualizáciu 

zásad, materiál spracováva KPÚ Košice. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PZ ľudovej architektúry Lúčka: dopĺňanie 

chýbajúcich máp, materiál spracováva KPÚ Košice. 

 Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Markušovce: vydané zásady, materiál 

spracoval KPÚ Košice. 

 Zásady ochrany pamiatkového územie PZ Prešov – Soľná Baňa: zásady neboli 

dopracované z dôvodu personálnych kapacít a vyťaženosti výkonom štátnej správy, 

materiál spracováva PÚ SR (Ing. arch. Kubeková, Ing. arch. Andráši). 

 

V zmysle Príkazu generálnej riaditeľky číslo 4/2012 bola KPÚ a PÚ SR v stanovenom 

termíne vykonaná  úprava textovej aj grafickej časti dokumentácie pre spracované a schválené 

zásady, uvedené zásady boli zverejnené na webovej stránke PÚ SR: PR Banská Štiavnica, PR 

Bardejov, PR Bratislava, PR Brhlovce, PR Čičmany, PR Kežmarok, PR Košice, PR Levoča, 

PR Podolínec, PR Prešov, PR Spišská Sobota, PR Svätý Jur, PR Osturňa, PR Veľké Leváre, 

PZ Areál rušňového depa Bratislava, PZ Čelovce, PZ Horné Plachtince, PZ Lipovce – 

Lačnov, PZ Lučenec, PZ Martin, PZ Modra, PZ Nižné Repaše, PZ Sabinov, PZ Sobotište, PZ 

Spišská Belá, PZ Spišské Podhradie, PZ Stará Ľubovňa, PZ Mesto Vysoké Tatry – Tatranská 

Lomnica, PZ Torysky a PZ Vajnory. 

 

 Plán hlavných úloh č. C. 2) 

Pracovné semináre „Monitoring svetového dedičstva“. 

T:03 -11/2012 

Z: OPÚ  

S: KPÚ, ÚEP 

 Pracovné stretnutie spracovateľov monitoringu sa uskutočnilo 3. 5. 2012 v zasadačke PÚ 

SR, Bratislava (zorganizoval OPÚ - referát SKD PÚ SR). Účastníci: spracovatelia 

monitoringu SKD z územne príslušných KPÚ. Účelom stretnutia bolo vyhodnotenie 

predchádzajúceho obdobia monitoringu s dôrazom na identifikovanie aktuálnych 

problémov a ohrození (vyhodnotenie prijatých opatrení na nápravu), oboznámenie 

spracovateľov monitoringu s úlohami na rok 2012, predovšetkým s prípravou 

spracovania periodických správ o lokalitách SKD a organizácia Letnej školy 

„Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách“.  
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 Pracovný seminár Monitoring SKD, 4. - 5. 12. 2012, Evanjelické lýceum, Kežmarok, 

zorganizoval referát SKD PÚ SR v spolupráci s KPÚ Prešov, pracovisko Poprad - 

Spišská Sobota, účastníci: spracovatelia monitoringu SKD z územne príslušných KPÚ, 

MK SR, externí spracovatelia tzv. manažment plánov, Fakulta architektúry Slovenskej 

technickej univerzity Bratislava a NPÚ Praha. Cieľom seminára bolo zhodnotiť stav 

zachovania území lokalít SKD v roku 2012 – výsledky monitoringu SKD, problémy 

spracovania monitoringu a diskutovať aktuálne otázky a problémy stavu zachovania 

lokalít SKD, zabezpečenia ich riadenia, a i. Boli tu prezentované Mgr. J. Vlčkovou, PhD., 

aj výsledky monitoringu SKD v Českej republike, Ing. arch. Ľ. Paučulová z Banskej 

Štiavnice prezentovala Pravidlá stavebnej činnosti a ochrany kultúrneho dedičstva mesta 

Banská Štiavnica, Doc. Ing. E. Kráľová, PhD. z Fakulty architektúry Slovenskej 

technickej univerzity Bratislava sa venovala významu manažmentu SKD v cestovnom 

ruchu, so špeciálnym zreteľom na Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka 

a i. Osobitná pozornosť bola venovaná príprave periodických správ za lokality SKD v 

SR. Súčasťou podujatia bola aj krátka prehliadka a oboznámenie sa s priebehom obnovy 

artikulárneho kostola v Kežmarku, ktorú zabezpečila Mgr. I. Bujnová z KPÚ Prešov. 

Záujem vyvolal aj príspevok Mgr. L. Kubekovej (OPR) o odvolacích konaniach za rok 

2012. Závery zo seminára budú uverejnené na webovej stránke PÚ SR. 

 

 Plán hlavných úloh č. C. 6) 

Spolupráca na organizovaní Letnej školy manažmentu SKD krajín V4 

T: 06-07/2012 

Z: OPÚ 

S:KPÚ, ÚEP 

Letná škola „Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských 

krajinách“ sa konala v dňoch 9. 7. – 16. 7. 2012 v Krakove (Poľsko), Košiciach (SR), 

Tokajskej vinohradníckej oblasti a v Národnom parku Hortobágy – Pusta (obe v Maďarsku). 

Podujatie bolo organizované v spolupráci ministerstiev kultúry Vyšehradských krajín. 

Nositeľom úlohy je Medzinárodné centrum kultúry v Krakove (Poľsko), za SR je to 

každoročne Pamiatkový úrad SR, ktorý je členom tzv. Pracovnej skupiny pre kultúrne 

dedičstvo krajín V4. Účastníkov tvorili vybratí odborníci na predmetnú oblasť zo všetkých 4 

krajín.  

Program letnej školy bol zameraný na zlepšenie riadenia lokalít svetového kultúrneho 

dedičstva v krajinách V4, v tomto roku so zvláštnym zreteľom na kultúrnu krajinu. Počas 

letnej školy sa účastníci podujatia stretli a diskutovali problémy zabezpečenia riadenia 

a adekvátneho stavu zachovania lokalít svetového dedičstva s manažérmi, vlastníkmi a inými 

zainteresovanými organizáciami do riadenia navštívených lokalít (napr. s primátorom mesta 

Tokaj a Sarospatak, Ecohouse a Fecskeházi Forest School, riaditeľom Národného parku 

Hortobágy, zástupcami vlastníkov 3 tokajských pivníc – Patricius, Oremus a Disznóko Tokaj 

Estate a i.).  

Manažment svetového dedičstva UNESCO v strednej Európe a Indii - podujatie sa 

konalo 23. 9. – 1. 10. 2012 v Poľsku (Varšava, Krakov a i.) a na  Slovensku (v dňoch 27. – 

29. 9. 2012, Červený Kláštor, Levoča, Spišský hrad, Bardejov). Podujatie zorganizoval PÚ 

SR, Referát SKD v spolupráci s KPÚ Prešov, spolu s Medzinárodným centrom kultúry 

v Krakove, ICCR (Indian Council for Cultural Relation) a INTACH (Indian National Trust 

for Art and Cultural Heritage).  Účastníkov tvorili zástupcovia ICCR a INTACH z Indie.  

Počas podujatia sa uskutočnilo aj pracovné stretnutie Pracovnej skupiny pre kultúrne 

dedičstvo krajín V4, na ktorom bola zhodnotená Letná škola manažérov svetového kultúrneho 

dedičstva v roku 2012 a diskutovaná organizácia letnej školy v roku 2013 ako aj návrh 

programu a organizačného zabezpečenia Druhého fóra dedičstva strednej Európy (The 2nd 

Heritage Forum of Central Europe), ktoré by sa malo konať 11. – 13. 6. 2013, počas stretnutia 
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ministrov kultúry krajín V4 v Poľsku. Potom sa uskutočnilo stretnutie účastníkov z Indie so 

zástupcami krajín V4 - PÚ SR, Poľska, Maďarska a Českej republiky. 

 

 Plán hlavných úloh č. F. 1) 

Súpis národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. 

T: 12/2012  

Z: ÚVŠS, KPÚ Trnava, KPÚ Trenčín, KPÚ Nitra, 

KPÚ Košice, ÚGR – referát edično-propagačných 

činností, ÚEP 

S: ONKP, OPÚ, OOA, OŠIS, OdGD,  

 Szerdová-Veľasová Ľubica, Veronika Kapišinská Veronika (zost.). Národné kultúrne 

pamiatky na Slovensku, okres Martin. Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo SLOVART, 

Bratislava : 2012, 624 s. ISBN 978-80-556-0784-9 

Publikácia je druhým dielom edičného radu o pamiatkovom fonde Slovenskej republiky.  

PÚ SR touto cestou prezentuje výsledky dlhodobej dokumentačnej a výskumnej práce 

všetkých druhov pamiatok a pamiatkových území dolného Turca. Autori podávajú 

zrozumiteľným spôsobom podrobnú syntézu poznatkov a informácií o jednotlivých 

pamiatkach, ako aj aktuálne informácie, ktoré sú súčasťou evidencie ústredného zoznamu 

pamiatkového fondu.  

Úvodné kapitoly sú venované náčrtu širších historických, spoločenských, politických 

a kultúrnych súvislostí, ktoré ovplyvňovali formovanie skúmaného územia, vývoj jeho 

výtvarného umenia, umeleckých remesiel a architektúry. 

V katalógovej časti sú po úvodnom hlavnom sídle okresu a jeho katastrálnych častiach 

abecedne zoradené jednotlivé obce. Pri každej obci sú uvedené historické názvy, podoba 

a popis platného erbu, geografická poloha, stručný historický vývoj a charakteristika 

urbanizmu. Nasledujú samotné heslá o národných kultúrnych pamiatkach, ktoré sa v obci 

nachádzajú. 

Celofarebná publikácia využíva dobové i súčasné fotografie doplnené mapami,  nákresmi 

pôdorysov a originálnymi návrhmi stavieb, ktoré približujú premeny a hodnoty dnešného 

pamiatkového fondu. 

 PÚ SR pokračoval v príprave Súpisu NKP okresov Trenčín, Nitra, Hlohovec a Súpisu 

miest Levoča a Košice. 

 

 Plán hlavných úloh č. F. 2) 

Tlač zborníka Monumentorum Tutela č. 24 s príspevkami z konferencie „Výskum 

a obnova hradnej architektúry“. 

T: 1. polrok 2012 

Z: OPÚ, ONKP 

Zborník je zostavený z 38 príspevkov, ktoré odzneli na konferencii „Výskum a obnova 

hradnej architektúry“. V roku 2012 prebehli redaktorské  a editorské práce spojené s vydaním 

zborníka, zabezpečenie posudkov, prekladov do anglického jazyka. Zapracovanie autorských 

korektúr. Grafické zalomenie textu, výroba grafického designu a zadanie zborníka do tlače v 

priebehu februára 2013. 

 

 Plán hlavných úloh č. H. 1) 

Metodický deň „Rozhodnutia a záväzné stanoviská KPÚ“. 

T: 05/2012 

Z: OPR 

Už v poradí tretí rok pripravil PÚ SR - OPR metodický deň. Témou pracovného 

stretnutia bolo „Rozhodnutia a záväzné stanoviská KPÚ“. Jednodňové pracovné stretnutie sa 

uskutočnilo dňa 29. 5. 2012 v Sliači a zúčastnilo sa na ňom 110 zamestnancov krajských 

pamiatkových úradov. Metodický deň bol rozdelený do troch blokov.  



 

43 

 

V úvode prvého bloku zaznel príspevok Mgr. Martiny Orosovej, ktorá sa venovala 

formálnym náležitostiam úradných záznamov. Nasledoval príspevok Ing. Kodoňovej 

z Pamiatkovej inšpekcie MK SR, ktorá hovorila o ich skúsenosti s rozhodnutiami  

a záväznými stanoviskami KPÚ. Prvý blok ukončila riaditeľka KPÚ Košice Ing. Markušová, 

ktorá na konkrétnych príkladoch poukázala na chyby, s ktorými sa stretáva ako členka 

komisie „Obnovme si svoj dom“ pri posudzovaní žiadostí. V druhom bloku prednášok 

rozobrala JUDr. Němcová chyby KPÚ podľa správneho poriadku. Príspevok Ing. arch. 

Kubekovej bol rozdelený do dvoch blokov, v ktorých poukázala na chyby v rozhodnutiach 

a záväzných stanoviskách z pohľadu pamiatkového zákona. V poslednom treťom bloku Mgr. 

Ševčíková vysvetlila problémy, s ktorými sa stretáva OMK PÚ SR pri predpisovaní 

pamiatkových výskumov a vydávaní rozhodnutí o reštaurovaní.  

Záver metodického dňa patril diskusii. Na základe požiadaviek z KPÚ o zjednotenie 

postupov pripraví OPR usmernenie. 
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Úlohy realizované PÚ SR v roku  2012 mimo kontraktov na rok 2012 
 spolupráca na vedecko-výskumných projektoch podporených Agentúrou pre vedu 

a výskum 

 príprava teoretických, metodologických a koncepčných materiálov 

 realizované pamiatkové výskumy 

 spolupráca so zahraničnými organizáciami a inštitúciami 

 činnosť Chemicko-technologického oddelenia 

 

Plnenie: 

 Plán hlavných úloh č. E. 1) 

Spolupráca na vedecko-výskumných projektoch podporených Agentúrou pre vedu 

a výskum: 

 Diferencovaná typológia modernizmu 

 Archeologická chronometria na Slovensku 

 Predrománske a románske umenie na Slovensku 

 projekty schválené v roku 2012 

T: 12/2012 

Z: ÚVŠS, CHTO, KPÚ 

 Diferencovaná typológia modernizmu: teoretický základ pre údržbu a obnovu diel 

modernej architektúry: spolupráca na vedecko-výskumnom projekte APVV-0375-10 

s Ústavom architektúry a stavebníctva SAV a VŠVU. Za PÚ SR sa na projekte podieľajú 

Kapišinská, Haberland. V roku 2012: 

- účasť na stretnutiach riešiteľského kolektívu, pracovné porady,  

- pracovné cesty  vykonané v rámci projektu: 

o Trenčianske Teplice a Piešťany – monitoring vybraných objektov, 

o 2x Brno (Haberland, Kapišinská), Viedeň (Haberland), Praha (Kapišinská) – 

účasť na konferenciách a seminároch – publikačné výstupy, 

- spracovanie dokumentačných kariet monitoringu objektov modernej architektúry:  

o v Martine (druhá budova Matice slovenskej, bývalé Štátne reálne gymnázium, 

Štefánikov ústav, Štátny ústav pre zveľaďovanie živností, bývalá Štátna 

ľudová škola, druhá budova Slovenského národného múzea, obytné domy 

štátnych zamestnancov, obytné domy Tatrabanky, obytné domy vojenských 

gážistov, dom lekára E. Kohna), 

o v Trenčianskych Tepliciach (ev. kostol a Železničná stanica), 

o v Piešťanoch (kúpeľný dom ProPatria, Hotel Váh, sanatórium Dr. Brežného 

a školy na Vajanského ul. č. 66) – rozpracované, 

- štúdium materiálov a bádanie v Archíve mesta Bratislavy – funkcionalistická škola na 

Českej ulici v Bratislave – príprava článku, 

- účasť na prerokovaniach podnetov na vyhlásenie budovy Slovenského rozhlasu a 

komplexu Kyjev-Prior za NKP, príprava podkladov,   

- Metodologické cvičenie – zhodnotenie 50 objektov modernej architektúry 

v hodnotiacej tabuľke na základe 16 rôznych parametrov hodnotenia každým 

riešiteľom osobitne, nasledovať bude spoločné vyhodnotenie a interpretácia výsledkov 

výskumnou metódou sémantického diferenciálu. Cieľom je odhalenie príčin rôzneho 

vnímania pojmov, kategórií či hodnotiacich parametrov, resp. opodstatnenosť 

aplikovania niektorých hodnotiacich parametrov používaných v pamiatkovej ochrane 

na objekty modernej architektúry.   

 Predrománske a románske umenie na Slovensku : za PÚ SR sa na projekte podieľa 

Žažová, v rámci prác na projekte sa priebežne uskutočňoval výskum v slovenských 

archívoch a knižniciach a 12 dní prebiehal výskum v maďarských archívoch a 

knižniciach. Počas zahraničnej pracovnej cesty sa zabezpečovala grafická príloha a 

autorské práva na publikovanie. Výsledky bibliografického a archívneho výskumu sa 
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následne spracovávajú do textov pre publikáciu „Stredoveký kostol. Historické a funkčné 

premeny architektúry.“ Cieľom publikácie je ponúknuť nový a sumarizujúci pohľad na 

stredovekú architektúru na Slovensku v jej európskych súvislostiach. Pokračuje príprava 

hesiel do korpusu predrománskeho a románskeho umenia na Slovensku. 

 Archeologická chronometria na Slovensku:  č. APVV-0598-10, za PÚ SR sa na projekte 

podieľa Glaser-Opitzová, Charakteristika: Zber dendrochonologických  dát a dát 14C, 

Cieľ: Publikovanie základných dát v oblasti archeologickej chronometrie s ťažiskom 

výskumu pomocou radio-karbonovej metódy 14C v kombinácii s dendrochronológiou 

a bayesovských chronologických modelov. Riešitelia: Univerzita Komenského 

v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra archeológie, zodpovedný riešiteľ Mgr. Peter  

Barta, PhD. Výstupy:  

- Glaser-Opitzová, R. – Barta, P. 2012: Archeologická chronometria na Slovensku, In: 

Monument revue 1, číslo 1, s. 14. 

- Kalinová: Pominovec – Sedmerovec, odborná prednáška v spolupráci s Mgr. P. 

Bartom, PhD. a Mgr. S. Paulusovou na FFUK Bratislava s výsledkami pamiatkového 

výskumu a dendrochronologickým datovaním dreveného prvku z nadpražia portálu. 

Prednesená 21. 6. 2012 v rámci konferencie: Archeologická chronometria na 

Slovensku: priebeh a výsledky projektu APVV-0598-10 za druhý polrok jeho 

existencie  a v rámci seminára FFUK 19.10.2012. 

 Pracovníci Chemickotechnologického oddelenia sa aktívne podieľali na vypracovaní 

a následnom podaní dvoch projektov v rámci všeobecnej výzvy APVV. Obidva projekty 

v plnej miere využívajú laboratórne zázemie CHTO pri riešení predkladaných projektoch, 

ktorých ťažiskom je interdisciplinárny výskum hmotného kultúrneho dedičstva SR. 

Prvým podávaným projektom, ktorého hlavným riešiteľom je CHTO, je „Výskum 

maliarskych materiálov gotických a neskorogotických umelecko-historických pamiatok 

(r.1450-1530) situovaných na území Slovenska“. Spoluriešiteľmi projektu sú Geologický 

ústav Slovenskej akadémie vied a katedra mineralógie a petrológie Prírodovedeckej 

fakulty Univerzity Komenského. Cieľom projektu je spracovanie archivovaných vzoriek 

odobratých z gotických a neskorogotických pamiatok v rámci Slovenska. Na druhom 

projekte s názvom „Zachráňme, čo sa zachrániť dá“, ktorého hlavným riešiteľom je 

Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied, vystupuje CHTO spolu so 

Slovenským národným archívom v rámci spoluriešiteľského kolektívu. Predmetom 

interdisciplinárneho výskumu, bude mikrobiologický a reštaurátorsko – konzervátorsky 

výskum.  

 

 Plán hlavných úloh č. F. 3) 

Tlač zborníka Monumentorum Tutela č. 25 s podtitulom „Ročenka pamiatkových 

výskumov na Slovensku za rok 2010“. 

T: 1. polrok 2012 

Z: OOA 

PÚ SR otvoril novú publikačnú edíciu nazvanú Ročenka pamiatkových výskumov, 

v ktorej bude prezentovať najnovšie poznatky o pamiatkovom fonde Slovenska. Jednotlivé 

čísla budú zostavené z pamiatkových architektonicko-historických, umeleckohistorických 

a urbanisticko-historických výskumov, ktoré sa realizujú na území Slovenska. Do obsahu 

budú zaradené pamiatkové výskumy, ktoré boli predložené na rokovanie OMK PÚ SR 

v uplynulom kalendárnom roku. Texty nie sú ponímané ako odborné vedecké štúdie, 

poskytujú len orientačnú informáciu o skúmanom objekte, jeho základnú charakteristiku, 

prehľad stavebného vývoja a slohové zaradenie, a v krátkosti sumarizujú základné princípy 

obnovy a celkovú koncepciu prezentácie pamiatkových hodnôt.  

Štruktúra publikácie je postavená na lokalitnom princípe, to znamená, že príspevky 

nasledujú v abecednom poradí zohľadňujúcom v súčasnosti platné názvy obcí, miestnych 

častí a ulíc, v ktorých sa skúmané pamiatky nachádzajú. Pri názve objektu sa vychádza 
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z platného unifikovaného názvu národnej kultúrnej pamiatky, resp. pamiatkového objektu, tak 

ako je zapísaný v ÚZPF SR. Pre bližšiu identifikáciu objektu sú uvádzané aj parcelné čísla 

a skutočnosť, či sa pamiatka nachádza v chránenom území. Druh výskumu je uvedený podľa 

platného zadania a okrem hlavných autorov je pridaná aj informácia o spolupracovníkoch, 

ktorí sa podieľali na čiastkových prácach či špecializovaných výskumoch. Nasleduje stručná 

charakteristika objektu, jeho stavebno-historický vývoj a návrh na obnovu. Súčasťou 

príspevkov sú aj obrazové prílohy s grafickou dokumentáciou slohovej analýzy 

a fotodokumentáciou.  

Edícia Ročenka pamiatkových výskumov poskytne aspoň základnú informáciu 

o pamiatkových výskumoch, ktoré sa realizujú na území Slovenska ako súčasť výkonu štátnej 

správy krajských pamiatkových úradov v súvislosti s aktívnou obnovou pamiatok, a prinesie 

jasné informácie o tomto druhu odbornej činnosti, realizovanej špecialistami s osobitnou 

odbornou spôsobilosťou pre vykonávanie pamiatkových výskumov. 

V prvom polroku 2012 sa realizovali posledné úpravy textov do elektronickej publikácie, 

skompletizovali sa chýbajúce podklady a pripravili sa na jazykové a autorské korektúry. 

Texty a prílohy boli zalomené a graficky upravené pre vydanie na CD nosiči. Vypracovala sa 

kalkulácia ceny pre výrobu elektronickej publikácie. V druhom polroku 2012 sa uskutočnila 

jazyková korektúra a autorom boli zaslané zalomené text v PDF formáte na autorskú 

korektúru. Pripomienky boli zapracované do elektronickej verzie. Finálna verzia bola zaslaná 

firme DISKUS, s. r. o. Partizánske so sídlom v Bratislave, ktorá vyhotovila kompletnú 

elektronickú publikáciu na CD nosiči s obálkou s nákladom 500 kusov. Autorom boli poštou 

zaslané autorské výtlačky. Povinné výtlačky boli zaslané inštitúciám podľa zákona. Zaslané 

boli aj výtlačky inštitúciám, s ktorými uskutočňujeme výmenu publikácií. 

 Ročenku pamiatkových výskumov r. 2010 tvorí 46 príspevkov, ktorých autormi je 37 

výskumníkov. Súčasťou publikácie je zoznam pamiatkových výskumov nehnuteľných 

národných kultúrnych pamiatok, prerokovaných OMK PÚ SR v rokoch 2003 – 2009.  

 

 Plán hlavných úloh č. F.4) 

Príprava zborníka Monumentorum Tutela č. 26 s podtitulom „Ročenka pamiatkových 

výskumov na Slovensku za rok 2011“. 
T: 12/2012 

Z: OOA 

V rámci prípravy publikácie Ročenka pamiatkových výskumov r. 2011 bol zo zoznamu 

pamiatkových výskumov, ktoré boli prerokované Odborno-metodickou komisiou PÚ SR 

v roku 2011, zostavený zoznam príspevkov, ktoré budú tvoriť obsah druhého čísla. 

Z celkového počtu 71 prerokovaných pamiatkových výskumov bolo do obsahu vybraných 70 

výskumov (jeden výskum bude po dokončení 2. etapy publikovaný v nasledujúcom čísle). 

V tomto množstve sú aj dva výskumy, ktoré boli realizované v dvoch etapách a neboli 

zaradené do prvého čísla ročenky. Následne bolo sprievodným listom oslovených 27 

hlavných autorov a 45 spoluautorov výskumov so žiadosťou o zaslanie textových 

a obrazových príspevkov.  Do konca roka 2012 bolo odovzdaných len deväť príspevkov. 

 

 Operačný program informatizácia spoločností „Rozvoj pamäťových a fondových 

inštitúcii a obnova ich národnej infraštruktúry“. Národný projekt č. 4 - Digitálny 

pamiatkový fond. 

Realizáciou projektu sa dosiahne hlavný cieľ: Vytvorenie podmienok pre umožnenie 

komplexnej digitalizácie pamiatkového fondu a digitalizácia vybraných pamiatkových 

objektov. Komplexná digitalizácia pamiatkového fondu bude umožnená prostredníctvom 

vytvorenia digitalizačného pracoviska PÚSR. Činnosť digitalizačného pracoviska PÚ SR 

bude dlhodobá a bude pokračovať aj po ukončení projektu. V rámci projektu bude 

digitalizovaných 2000 objektov pamiatkového fondu. Digitalizačný tím PÚ SR zdigitalizuje 

400 objektov a digitalizácia 1600 objektov bude zabezpečená outsoursingom na základe 

výsledkov verejného obstarávania.  
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 Výstupom projektu budú digitalizované údaje pamiatkového fondu, ktoré budú slúžiť 

ako základ pre ďalšie sprístupňovanie kultúrneho dedičstva širokej verejnosti ako aj odbornej 

verejnosti. Týmto sa zjednodušia podmienky pre ďalší výskum pamiatkového fondu a 

prispeje sa k zvýšeniu všeobecného povedomia o kultúrnom dedičstve. Projekt je previazaný s 

ďalšími dvomi národnými projektami: Centrálny dátový archív, ktorý umožní archiváciu 

údajov a Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra, prostredníctvom, ktorého budú 

údaje sprístupnené verejnosti a budú harmonizované informačné systémy organizácií rezortu 

kultúry. 

Na základe rozhodnutia vedenia PÚ SR bol organizačnou zmenou  vytvorený Odbor 

digitalizácie a grafickej dokumentácie (ODGD). Jeho súčasťou je  špecializované 

digitalizačné pracovisko, na ktorom  bude pôsobiť 9 odborných digitalizérov a 4 manažéri. 

Z uvedených miest je 6 systemizovaných miest novovytvorených a 7 miest bolo vyčlenených 

z vlastných zdrojov (5 zamestnancov pôvodného oddelenia grafickej dokumentácie, hlavný 

manažér a administratívny manažér).  

 Deväť členný digitalizačný tým ODGD PÚ SR je zložený z 5 pôvodných 

zamestnancov PÚ SR, ktorí  činnosť geodetov a fotogrametrov vykonávali s digitálnymi 

prístrojmi a majú viac ako 20 ročnú prax a novoprijatých zamestnancov. Traja noví 

zamestnanci pochádzajú z univerzitného prostredia Katedry geodézie Slovenskej technickej 

univerzity Bratislava, kde absolvovali výcvik s vysokošpecializovanou digitalizačnou 

technikou a majú viacročnú prax s fotogrametrickou technikou rôzneho zamerania.  

 Uvedené digitalizačné pracovisko bude pokračovať vo svojej činnosti - digitalizácii 

pamiatkového fondu vrátane postprocesingu digitálneho obsahu aj po ukončení realizácie 

aktivít projektu čím bude zabezpečená trvalá udržateľnosť aktivít  projektu aj po jeho 

ukončení v zmysle uznesenia vlády SR č. 813 zo 14. 12. 2011 ku koncepcii ochrany 

pamiatkového fondu.  

Hlavné aktivity projektu:  

Aktivita č. 1 – Stavebné úpravy za účelom vytvorenia priestorov pre digitalizačné 

pracovisko PÚ SR. Zmluva s dodávateľom stavebných prác bola podpísaná v omeškaní (16. 

8. 2012) z dôvodu zdĺhavého schvaľovacieho procesu. Momentálne prebiehajú stavebné práce 

na stavbe „Rekonštrukcia 4 poschodia objektu, Cesta na Červený most č. 6, Bratislava“ 

Aktivita č. 2: Obstaranie vybavenia technológii pre digitaliazčné pracovisko PÚ SR 

obstaranie výpočtovej a digitalizačnej techniky.  Výpočtovú a digitalizačnej techniku PÚ SR 

obstaral v priebehu roku 2002. Obstaranie dvoch nových motorových vozidiel sa prenieslo až 

do roku 2013. 

Aktivita č. 3 – Digitalizácia pamiatkového fondu – začiatok realizácie aktivity 01/2012, 

ukončenie realizácie aktivity 06/2015. 

 

 Teoretické, metodologické a koncepčné materiály 

 PÚ SR v spolupráci s KPÚ spracoval: „Metodickú inštrukciu pre umiestňovanie 

zariadení získavajúcich a spracovávajúcich fotovoltickú energiu z hľadiska ochrany 

pamiatkového fondu“, autor: V. Dvořáková.  

Účel a cieľ: zosúladenie postupov všetkých KPÚ a PÚ SR pri schvaľovaní 

umiestňovania zariadení získavajúcich a spracovávajúcich fotovoltickú energiu 

v jednotlivých typoch pamiatkového fondu podľa nasledovnej štruktúry:  

1. Územie svetového dedičstva  

2. Pamiatkové rezervácie  

3. Pamiatkové zóny  

4. Ochranné pásma  

5. Národné kultúrne pamiatky  

6. Archeologické dedičstvo  

7. Prostredie pamiatkového fondu, 
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 „Metodická inštrukcia k výkonu špecializovanej štátnej správy Pamiatkového úradu 

SR a krajských pamiatkových úradov na ochranu archeologických nálezov 

a archeologických nálezísk pri uplatňovaní zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov“, č. PÚ-12/445-3/4782, Autor 

dokumentu: Mgr. Andrea Feníková, Mgr. Renáta Glaser-Opitzová. 

Účel a cieľ:  účelom vydania je určiť jednotný postup pre výkon štátnej správy 

v oblasti archeológie na území Slovenska 

Stručný popis: Metodická inštrukcia podrobnejšie rozpracováva predmety činností 

PÚ SR a  KPÚ pri ochrane archeologických nálezov a nálezísk v zmysle zákona č. 

49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a taktiež 

Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o 

ochrane pamiatkového fondu. 

 

 Výskumy  

a) Výskum architektonicko-historický: 

PÚ SR: 

 M. Kalinová: Šaštín – Stráže. Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety Uhorskej. 

Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum fasád. Bratislava 2009-

2010, odovzdané: jún 2012. Odborný garant: Mgr. D. Haberland. Spolupráca: Ing. 

arch. K. Ďurian, Ing. J. Želinská, D. Tóth. Uvedený výskum realizoval PÚ SR. 

Výskum identifikoval stavebný vývoj kostola: jeho vznik v 1. pol. 13. storočia, úpravy 

v 16. storočí a rannom baroku cca 1632 – 1713 a neskorom baroku 1756 – 1761, ako 

aj novodobé zásahy z 20. storočia. Súčasťou materiálu bol spracovaný návrh obnovy 

kostola. Na základe výskumu bol identifikovaný rozsah románskeho muriva – 

v existujúcej dispozícii lode a svätyne až po úroveň korunnej rímsy ako aj podoba jeho 

fasád a zmeny, ktoré sa na nich udiali. Výskum bol realizovaný interdisciplinárne aj 

s CHTO analýzou pigmentov (CHTO PÚ SR), zameraním (ODGD PÚ SR). Bola 

odobratá vzorka na dendrochronologické datovanie, ktorá je v stave spracovávania, 

 Buday Peter: Architektonicko-historický výskum meštianskeho domu v Trnave, na 

Halenárskej ul. 13. Spolupráca na výskume, 

 Buday Peter: Umelecko-historický opis a vyhodnotenie NKP sochy sv. Floriána 

v Bratislave, m. č. Vajnory ako súčasť návrhu na reštaurovanie NKP. 

KPÚ Banská Bystrica: 

 PZ Zvolen, tzv. Bayerov štál. 

 

b) Výskum urbanisticko-historický: 0 

 

c) Výskum archeologický: 

PÚ SR – OPÚ: 

 Archeologický výskum na hrade Uhrovec – vedúci Mgr. S. Katkin, realizácia Mgr. F. 

Jaššo, PhD. 

 Archeologický výskum Rusovce, parc. č. 1224/58 – vedúci Mgr. S. Katkin, realizácia 

Mgr. A. Feníková, Mgr. R. Glaser-Opitzová, Mgr. F. Jaššo, PhD.  

 Archeologický výskum studne na III. nádvorí hradu Ľubovňa  (termín: 6. 8. -31.8.2012) 

Renáta Glaser-Opitzová - Mária Slobodová.  

 II. etapa archeologického výskumu III. nádvoria hradu Ľubovňa, (termín: 6. 8. - 5. 10. 

2012) Renáta Glaser-Opitzová - Mária Slobodová. 
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KPÚ Bratislava: 

 Kostol sv. Klimenta v Močenku: výskum pre vedecké a dokumentačné účely, III. etapa. 

Nálezy pozostatkov časti vežovitej stavby v ploche cintorína pravdepodobne zo 17. 

storočia. Výskum bude dokončený v roku 2013. 

 Kalvária v Močenku  (Kaplnka Božieho hrobu a krížová cesta, národná kultúrna pamiatka 

č. ÚZPF SR 1545/1-20), parc. č. 859, k. ú. Močenok: výskum pre vedecké 

a dokumentačné účely, august – október 2012 (Baxa, Prášek). 

 Šamorín, Kováčska ulica, (okres Dunajská Streda): archeologický výskum na mieste 

novostavby polyfunkčného objektu, júl – október 2012 (Baxa, Bukovčanová, Prášek). 

 ČOV Holíč: záchranný archeologický výskum. Výskum na trase kanalizačného potrubia 

novej čističky odpadových vôd na území aglomerácie Kopčany z 9. storočia, polohy 

Hrudy a Raňošovské. Dokončenie výskumnej dokumentácie pre investora. 

 Hradisko Libice, ČR: expertná činnosť pri revíznom archeologickom výskume 

Archeologického ústavu AV ČR Praha. Konzultácie pri spracovaní výskumnej 

dokumentácie, časť georeliéf a vyhodnotenie architektúry ottonského kostola. 

KPÚ Trnava: 

 NKP hrad Branč II. - výskum pod terénom dochovaných zvyškov stavebných konštrukcií 

zaniknutého mostu vedúceho do brány stredného hradu. V priebehu výskumu boli 

v druhej etape odokryté pod terénom dochované torzá murovaného stredného a južného 

piliera, časť zrúteného múru z horného piliera a taktiež bol odokrytý čiastočne zachovaný 

profil priekopy v období zániku mostu. Nálezové situácie boli zdokumentované 

metódami archeologického výskumu a architektonicko-historicky vyhodnotené.  (Mgr. 

Peter Grznár, Mgr. Marek Zelina.) 

KPÚ Nitra: 

 Veľký Lapáš, k. ú. Veľký Lapáš – prístavba kostola, archeologický výskum, termín: 24. 

04. – 3.5. 2012 (vedúci výskumu: PhDr. P. Baxa, spoluriešiteľ: Mgr. P. Bisták, technická 

spolupráca: Mgr. T. Pavlovič, M. Gróf), výskum časti pôvodného príkostolného cintorína 

v súvislosti so stavbou prístavby k jestvujúcemu farskému kostolu, zdokumentovaných 7 

novovekých hrobov patriacich k pôvodnému príkostolnému cintorínu, 

 NKP  zaniknutý kostol sv. Michala v Podhoranoch – Sokolníkoch, k. ú. Sokolníky,  č. 

ÚZPF 1523/0,  cintorín, pokračovanie archeologického výskumu počas obnovy od 18. 

07. 2012 – 25.11.2012 (vedúci výskumu: PhDr. P. Baxa, spoluriešiteľ: Mgr. P. Bisták, 

technická spolupráca: Mgr. T. Pavlovič, M. Gróf), výskum v priestore pôvodného 

príkostolného cintorína, zistené a zdokumentované historické nivelety terénu v okolí 

stavby, pre potreby plánovaných terénnych úprav.  

KPÚ Žilina: 

 NKP „Koscelisko“ v obci Radoľa - spoluúčasť s Kysuckým múzeom v Čadci na 

pamiatkovom archeologickom výskume pod vedením Archeologického ústavu SAV 

v Nitre. 

 Dokumentácia archeologického nálezu kamenných murív v Trstenej. 

 Dokumentácia archeologického nálezu zaniknutej drevenice v Smrečanoch, okres 

Liptovský Mikuláš. 

 Priebežné spracovávanie archeologického nálezu – pokladu 1738 mincí zo Šurian – 

Kostolného Seku (fotodokumentácia, váženie, katalogizácia a príprava podkladov pre 

monografiu). 

KPÚ Prešov: 

 Archeologický výskum na hrade Zborov – výskum bol zameraný na objekty, ktoré 

súvisia s obnovou hradu v roku 2012 a 2013, teda realizoval sa výskum v predpolí 

vstupnej brány a v jej interiéri a ďalšia fáza výskumu bola sústredená do interiéru SZ 

zástavby hradu. Zároveň boli archeologickými metódami sledované všetky zemné práce 

súvisiace s obnovou (Mgr. Peter Harčar). 
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 Archeologický výskum na Šarišskom hrade – výskum bol zameraný na objekty, ktoré 

súvisia s obnovou hradu v roku 2012 a 2013. Realizoval sa výskum v objekte bastiónu, 

ktorého súčasťou je aj pôvodná vstupná brána do areálu hradu. Zároveň boli 

archeologickými metódami sledované všetky zemné zásahy súvisiace s obnovou (Mgr. 

Peter Harčar). 

 Obnova objektu Mladosť, Radničné nám. 9, Bardejov, júl – november 2012,  nehnuteľná 

NKP, č. ÚZPF: 1775/0, dom meštiansky. V priebehu výskumných prác bolo na ploche 

stavby „Obnova objektu Mladosť, Radničné nám. 9, Bardejov“ identifikovaných 9 

nehnuteľných archeologických objektov. Preskúmané boli murivá, základové murivá 

bližšie neurčenej funkcie, ktoré vznikli a zanikli pri početných prestavbách meštianskeho 

domu a 1 neskoronovoveký splaškový kanál, 1 nový recentný splaškový kanál 

s betónovou kružbou a 1 nový recentný kanál na uloženie teplovodných trubiek 

ústredného kúrenia (70. roky 20. stor.). Okrem preskúmanej architektúry boli výskumné 

práce zamerané na zistenie stratigrafie až po geologické podložie. Na základe 

predbežného vyhodnotenia archeologického materiálu môžu byť archeologické štruktúry 

s výnimkou recentných vrstiev zistené v priebehu výskumu zaradené do obdobia 14. – 

19. stor. (JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč). 

 Obnova archeologického náleziska – Pivnica v k. ú. Fričkovce, okres Bardejov (parc. č. 

662/3), august – november 2012, nehnuteľná NKP, č. ÚZPF: 11806/0, archeologické 

nálezisko. V priebehu výskumných prác boli na ploche stavby „Obnova archeologického 

náleziska – Pivnica v k. ú. Fričkovce, okres Bardejov (parc. č. 662/3)“ identifikované 2 

nehnuteľné archeologické objekty. Preskúmané boli na hlinu murované základové 

muriva, tvoriace podmurovku stavby nad pivnicou (pravdepodobne stodoly) z polovice 

18. stor., vstupná šija pivnice s dreveným trámovým schodiskom a kamennou dlažbou na 

východnej strane a zásyp vetráka s jeho otvorom na západnej strane pivnice. Na základe 

predbežného vyhodnotenia archeologického materiálu môžu byť archeologické štruktúry 

zistené v priebehu výskumu zaradené do obdobia druhej polovice 18. – prvej polovice 19. 

stor. (JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč). 

KPÚ Košice: 

 Spracovanie prírastkového katalógu archeologického výskumu na Dominikánskom 

námestí v Košiciach, konaného v roku 1998. Celkovo 185 prírastkových čísel (2187 ks 

predmetov). Pozn.: katalóg spracovaný v apríli – septembri 2012 (PhDr. M. Ďurišová). 

 Spracovanie prírastkového katalógu archeologického výskumu v areáli Dolnej brány na 

Hlavnej ulici v Košiciach, objekt – Dolné kasárne. Celkovo 329 prírastkových čísel (cca 

4000 ks predmetov) (PhDr. M. Ďurišová). 

 Spracovanie výskumnej dokumentácie: Výskumná dokumentácia z obhliadky 

archeologického nálezu (jeho vyzdvihnutia a premiestnenia), „Malá Ida – Golfové 

ihrisko“. Košice, 2012. (Ďurišová, M. – Horvát, M.). 

 

d) Výskum archívno-historický 

PÚ SR – OOA:  

 Brázdilová, Magdaléna. Dejiny reštaurovania vo fonde Slovenského pamiatkového 

ústavu (rkp.). Bratislava : PÚ SR, 2012. (rozpracované), 

 Orosová, Martina. Ochrana pamiatok a prírody v Referáte Ministerstva školstva 

a národnej osvety r. 1919 – 1939 (rkp.). Bratislava : PÚ SR, 2012, 37 str., 

 Orosová, Martina. Konštituovanie špecializovanej štátnej správy v oblasti pamiatkovej 

starostlivosti po druhej svetovej vojne (rkp.). Bratislava : PÚ SR, 2012, 42 str., 

 Orosová, Martina. Vznik mestských pamiatkových rezervácií.  

 Žažová, Henrieta. Bratislava, Páričkova 18, Bratislavská cvernová továreň. Archívno-

historická rešerš (rkp.). Bratislava : PÚ SR, 2012, 9 str.. 
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KPÚ Trnava: 

 Zoznam domov patriacich židom - Hlohovec (1942) - archívny výskum materiálov 

v Štátnom archíve v Bratislave, pobočka Trnava,  

 Školské objekty v Hlohovci - archívny výskum materiálov v Štátnom archíve 

v Bratislave, pobočka Trnava, 

 Zoznam dočasných správcov židovských majetkov v Hlohovci (1939) - archívny výskum 

materiálov v Štátnom archíve v Bratislave, pobočka Trnava, 

 Fotodokumentácia Hlohovca (50. roky 20. storočia) - archívny výskum materiálov 

v Štátnom archíve v Bratislave, pobočka Trnava. 

 

e) Výskum historickej zelene: 0 

 Spolupráca so zahraničnými organizáciami a inštitúciami: 

PÚ SR: 

V roku 2012 boli uzatvorené tieto zmluvy (dohody) o spolupráci:  

 Dohoda o spolupráci medzi Kulturális Örökségvédélmi Hivatal (Maďarský pamiatkový 

úrad) Budapešť a Pamiatkovým úradom SR, uzatvorená dňa 14. 5. 2012, 

 Zmluva o pridruženom členstve STOP č. 2120020 uzatvorená medzi Spoločnosťou pre 

technológie ochrany pamiatok, o. s. (STOP) Praha a Pamiatkovým úradom SR dňa 3. 2. 

2012, 

 Dohoda o spolupráci medzi PÚ SR a NPÚ Praha na rok 2012. 

 V rámci CHTO bol podaný projekt na medzinárodnú spoluprácu v rámci Project Culture 

2000 „A story of Revival“. V rámci projektu, ktorý je predkladaný v spolupráci 

s Národním památkovým ústavom v Brne, bude riešený interdisciplinárny výskum „Sala 

Terena“ vo Valdštejnskej záhrade.   

 Spolupráca s organizáciou Wikipedia (celosvetová internetová encyklopédia) s rakúskou 

Wikipédiou v rámci uverejňovania pamiatkových objektov zapísaných v ústrednom 

zozname pamiatkového fondu SR na portáli wikipedia.org. Poskytovanie konzultácií pri 

zostavovaní zoznamov následne uverejňovaných na Wikipédi. Oboznamovanie 

rakúskych organizátorov (wikipedistov) so systémom zápisu pamiatkových objektov do 

ústredného zoznamu a ich následnú aktualizáciu. Intenzívna mailová komunikácia 

a osobná konzultácia. Konzultácie v rámci projektu organizovaného Wikipédiou v roku 

2012 WikiLovesMonuments in Wikipedia. (Riešiteľ: Beličková Katarína) 

 

 

 Delegované zastupovanie v medzinárodných organizáciách 

PÚ SR: 

European Heritage Network – HEREIN 3 

Sieť európskeho dedičstva – HEREIN (European Heritage Network) je permanentný 

informačný systém vytvorený pod záštitou Rady Európy, ktorý spája národné inštitúcie 

zodpovedné za ochranu kultúrneho dedičstva. Ide o internetový portál, ktorý od svojho 

založenia v roku 1999 slúži ako referenčný bod pre orgány štátnej správy, mimovládne 

organizácie, odborníkov a výskumných pracovníkov pôsobiacich v oblasti ochrany kultúrneho 

dedičstva. Databáza HEREIN je nástrojom ponúkajúcim prehľadné informácie o prístupe 

jednotlivých európskych krajín k ochrane kultúrneho dedičstva – jeho legislatívnom rámci, 

inštitucionálnom zabezpečení a praktickej realizácii. Kontaktným miestom HEREIN pre SR 

je Pamiatkový úrad SR – referát SKD. V uplynulom roku boli na webovej stránke PÚ SR 

publikované informácie o charaktere a poslaní iniciatívy HEREIN s priamym prepojením na 

databázu údajov o ochrane kultúrneho dedičstva v krajinách EÚ vo verzii HEREIN 2.  

V súčasnosti prebieha príprava a testovanie sprístupnenia novej verzie databázy – HEREIN 3, 

ktorá bude aktualizovaná po stránke technologickej aj informačnej. On-line formulár, ktorý sa 

 



 

52 

 

používa pre vkladanie údajov do databázy HEREIN 3 bol preložený z anglického jazyka do 

slovenčiny a pre databázu za SR boli poskytnuté údaje ku kapitolám Geopolitické údaje, 

Organizácie a Legislatívny rámec ochrany kultúrneho dedičstva. K uvedeným kapitolám boli 

tiež spracované preklady pojmov z terminologického slovníka H. Thesaurus. 

KPÚ Bratislava: 

 Člen vedeckého výboru projektu CARE /Corpus Architecturae Religiosae Europeae 

(saec. IV-X),  Chorvátsko (Dr. P. Baxa). 

 

 činnosť Chemicko-technologického oddelenia 

Akcie z r. 2011, fakturované v r. 2012: 
Por.

č. 
Číslo 

akcie 
Lokalita Objednal 

Predmet fakturácie 
Číslo faktúry Suma 

€ 

1. 125/11 Pukanec M. Brimichová RTG tabule 0112210/OF 60,- 

2. 119/11 Humenné Ľ.Cáp Kaštieľ  0212210 200,- 

3. 122/11 Banská 

Štiavnica 

J. Fečo analýza kameňa 0312210 50,- 

4. 114/11 Veľký Šariš P. Gomboš omietky 0412210 280,- 

5. 72/11  M. Pichová vlhkosti a soli 0512210 110,- 

6. 80/11  M. Pichová vlhkosti a soli 0512210  

7. 105/11 Bošany M.Mikuláš Sv. Florián 0612210 177,- 

8. 109/11 Bošany M.Mikuláš Sv. Florián 0612210  

9. 115/11 Bratislava P. Ševčík Pálfyho palác 0712210 90,- 

10. 71/11 Rimavská Baňa M. Janšto nástenné maľby 0812210 120,- 

11. 92/11 Bratislava I. Cebecauer soli 0912210 102,- 

12. 62/11 Záblatie P. Koreň nástenné maľby 1012210 337,- 

13. 89/11 Kameňany P. Koreň nástenné maľby 1012210  

14. 90/11 Leštiny P. Koreň nástenné maľby 1012210  

15. 106/11 Žilina P. Koreň nástenné maľby 1012210  

16. 70/11 Diviaky G. Posová kameň  1112210 490,- 

17. 91/11 Bojnice G. Posová kazateľnica 1112210  

18. 111/11 Nemčice G. Posová oltár 1112210  

19. 116/11 Hontianske 

Nemce 

P. Ševčík maľba na plátne 1212210 110,- 

20. 3/11 Banská 

Štiavnica 

J. Patsch akvarel 1312210 34,- 

21. 121/11 Bratislava Ľ. Sabo Dóm sv. Martina 1412210 200,- 

22. 124/11 Nitra M. Borkovska maľba 1512210 100,- 

23. 117/11 Nitra J. Janda kaštieľ 1712210 160,- 

24. 118/11 Žilina J. Dorica nástenná maľba 1812210 120,- 

25. 118/11 Žilina J. Dorica nástenná maľba 1912210 200,- 

Spolu realizovaných 25 akcií v celkovej fakturovanej sume 2 940€ 

 

Realizované akcie (prieskumy a analýzy): 
Por.

č. 
Číslo 

akcie 
Lokalita Objednal 

Predmet fakturácie 
Číslo faktúry Suma 

€ 

1. 1/12 Pezinok T. Molnár hlavný oltár 1612210 240,- 

2. 2/12  M. Bezák Madona s Ježiškom 2112210 409,- 

3. 4/12 Slovenské 

národné múzeum 

Bratislava 

M. Bezák Rebeka a Eliezer 4012210 460,- 

4. 5/12 Slovenské M. Bezák Sv. Peter a Pavol 3912210 240,- 
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národné múzeum 

Bratislava 

5. 7/12 Slovenské 

národné múzeum 

Bratislava 

M. Bezák Sv. Ján Krstiteľ 

dieťa 

3912210  

6. 6/12  M. Bezák Dary zeme 2212210 160,- 

7. 8/12 Slatina R. Mercel Sv. Ján Nepomucký 2412210 130,- 

8. 9/12 Hubice Sanstav vlhkosti a soli 2012210 100,- 

9. 10/12 Jasov I. Havaši kláštorný komplex 4412210 1350,- 

10. 12/12 Bratislava N.Hutvágner hlavná stanica 2512210 125,- 

11. 13/12 Hubice M.Pichová vlhkosti, soli 4612210 140,- 

12. 15/12 Košice J. Bako stanovenie solí 2312210 280,- 

13. 16/12 Nitrianska 

Blatnica 

P. Hromo Sv. Ján Nepomucký 3612210 220,- 

14. 17/12 Bratislava B. Davidson GMB 2712210 75,- 

15. 18/12  T. Rajnic soli 2612210 20,- 

16. 19/12 Močenok J. Sikoriak kaštieľ 3312210 325,- 

17. 20/12 Trnava P. Koreň Kaplnka Božského 

srdca 

3412210 185,- 

18. 21/12 Beluša M. Keleši nástenné maľby v 

kostole 

2912210 280,- 

19. 22/12 Hronský Beňadik P. Šimon omietky a malty 5212210 400,- 

20. 23/12 Kráľovičove 

Kračany 

J. Bako stanovenie solí 2812210 140,- 

21. 24/12 Bratislava J.Puškár Kolégium piaristov 3512210 165,- 

22. 25/12 Leles J. Bako stanovenie soli 3012210 140,- 

23. 26/12 Myjava J. Bako stanovenie solí 3212210 120,- 

24. 27/12 Pezinok J. Bako  stanovenie solí 3712210 180,- 

25. 28/12 Banská Štiavnica Schomburg vlhkosti a soli 3112210 50,- 

26. 29/12 Devínska Nová 

Ves 

J. Bako stanovenie solí 3812210 80,- 

27. 30/12 Trnava Škola 

umeleckého 

priemyslu 

polychrómia sv. 

Barbora, Kalvária 

4712210 75,- 

28. 31/12  Schomburg vlhkosti a soli 4112210 40,- 

29. 32/12  Schomburg vlhkosti a soli 4312210 50,- 

30. 33/12  SANSTAV vlhkosti a soli 4512210 25,- 

31. 34/12 Kortrijk J. Verecke SEM analýza 4212210 140,- 

32. 35/12 Hronský Beňadik P.Šimon omietky a malty 5312210 460,- 

33. 36/12 Okoličné Ľ. Cáp Posledná večera 5012210 220,- 

34. 39/12  Schomburg vlhkosti a soli 5112210 40,- 

35. 42/12 Jasov J. Bako stanovenie solí 4812210 440,- 

36. 43/12 Bratislava M.Pichová vlhkosti a soli 5812210 80,- 

37. 44/12 Bratislava I. Chmúrny vlhkosti a soli  4912210 50,- 

38. 45/12 Ružomberok M.Ďuricová olej na plátne 6112210 295,- 

39. 47/12 BA SNM M. Bezák Danaé 5912210 330,- 

40. 48/12 Studienka J. Bako stanovenie  5412210 80,- 

41. 49/12  M. Buráková Ikona Radosť 

všetkých 

zarmútených  

5712210 55,- 

42. 50/12 Bratislava M. Pichová vlhkosti a soli 5512210 130,- 
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43. 51/12  M. Pichová vlhkosti a soli 5512210  

44. 52/12 Rubáň Graphite vlhkosti a soli 5612210 75,- 

45. 53/12 Svidník A. Zdravecká Ikona Kristus 

Veľkňaz 

7612210 168,- 

46. 54/12 Ostratice O.Albín farebné vrstvy na 

kameni 

6312210 55,- 

47. 55/12  M. Bezák RTG obrazu 6012210  

48. 56/12 Sv. Jur M. Lorinc analýza omietok 8012210 130,- 

49. 58/12  M. Bezák RTG obrazu 6012210 224,- 

50. 59/12 Ruská  S. Birkušová Analýza kovových 

nití z hrobky 

8512210 85,- 

51. 60/12 Kunešov P. Koreň Analýza vzoriek z 

organu 

6412210 110,- 

52. 61/12 Kovarovce M. Mikuláš Analýza vzoriek 

z kamennej 

krstiteľnice 

7412210 220,- 

53. 62/12 Modra M. Mikuláš Analýza vzoriek 

z kamennej 

krstiteľnice 

7512210 605,- 

54. 63/12  Schomburg vlhkosti a soli 6212210 100,- 

55. 65/12  Cemix vlhkosti a soli 6612210 20,- 

56. 66/12 Bratislava Slovenská 

národná galéria 

maľba na dreve Sv. 

Cecília 

9112210 170,- 

57. 67/12 Chtelnica  J. Bako stanovenie solí 6512210 560,- 

58. 68/12 Strečno J. Bako stanovenie solí 6512210  

59. 69/12 Kláštor p. 

Znievom 

J. Bako stanovenie solí 6912210 180,- 

60. 70/12 Slovany J. Bako stanovenie solí 6912210  

61. 71/12 Štítnik M. Janšto nástenné maľby 7012210 330,- 

62. 73/12 Koceľovce M. Pichová stanovenie solí 6812210 55,- 

63. 74/12 Stupava M. Pichová analýza výkvetov 6812210  

64. 75/12 Koceľovce L. Szekely nástenné maľby 7212210 440,- 

65. 76/12 Spišský Hrušov M. Kukura analýza vzoriek z hl. 

oltára 

7912210 495,- 

66. 77/12 Bardejov Ľ. Cáp analýza vzoriek z 

fasády 

7712210 110,- 

67. 78/12  ARTRO vlhkosti a soli 7112210 75,- 

68. 83/12 Trenčín J.Krajčo štuková výzdoba 8412210 385,- 

69. 85/12  CEMIX vlhkosti a soli 7312210 125,- 

70. 86/12 Bratislava M.Brimichová analýza vzoriek z 

oltára 

8312210 110,- 

71. 87/12  Schomburg nasiakavosť, 

vlhkosti a soli 

7812210 80,- 

72. 88/12  Schomburg vlhkosti a soli 7812210  

73. 89/12 Kremnica N. Hebertová analýza vzoriek 

z kostola 

Františkánov 

8212210 110,- 

74. 90/12 Bratislava A. Blonská analýza vzoriek 

z historických 

zástav 

9412210 94,- 

75. 91/12 Pezinok J. Bako vodorozpustné soli 8112210 220,- 

76. 92/12 Košice J. Bako vodorozpustné soli 8112210  
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77. 93/12 Kšinná J. Sikoriak analýza vzoriek z 

fasády 

9312210 275,- 

78. 94/12 Prešov J. Sikoriak analýza vzoriek z 

fasády 

9212210 165,- 

79. 95/12 Tematín OZ Tematín analýza omietok a 

mált 

9712210 3120,- 

80. 96/12 N. Zámky Galéria umenia 

E.Z. 

maľba na plátne 8712210 110,- 

81. 97/12 Kamenná Poruba V. Gazdík kovové píšťaly z 

organu 

8312210 340,- 

82. 98/12  V. Mýtnik analýza vzoriek z 

kaštieľa 

9512210 110,- 

83. 99/12  A. Španová RTG glóbusu 8812210 40,- 

84. 102/12 Kláštor p. 

Znievom 

T. Ovsianka polychrómia na 

kamennej soche 

9812210 55,- 

85. 104/12  Schomburg vlhkosti a soli 9012210 40,- 

86. 105/12 Zavar J. Bako stanovenie solí 8912210 80,- 

87. 106/12 K. Poruba M. Staudt analýza vzoriek 

z organovej skrine 

10012210 210,- 

88. 107/12 Markušovce M. Pichová stanovenie solí a 

výkvetov 

9612210 75,- 

89. 108/12 Spišská Kapitula  analýza výkvetov 9612210  

90. 111/12 Stupava M. Pichová vodivosti, vlhkosti a 

soli 

9912210 260,- 

Spolu realizovaných 90 akcií v celkovej fakturovanej sume 18 735 € 

 

Akcie pre ORA, metodická pomoc PÚ a KPÚ, spolupráca s VŠVU: 
číslo 

akcie 
lokalita objednal predmet  

3/12 Levoča ORA Levoča nástenné maľby 

11/12 Bratislava Slovenský národný archív mapa 

37/12 Okoličné ORA Levoča socha Krista 

38/12 Kežmarok ORA Levoča kostol Sv. Kríža, sochy 

41/12 Spišská 

Sobota 

ORA Levoča prenosný oltár 

46/12 Šurany KPU Žilina SEM-EDS mincí 

57/12 Levoča ORA  Levoča Trójsky kôň a Héra 

64/12 Brdárka ORA Bratislava oltár v ev. a. v kostole 

72/12 Gočovo ORA Bratislava oltár v ev. a. v. kostole 

79/12 Trstená KPU Žilina analýza mált z arch. nálezov 

81/12 Markuška ORA Bratislava oltár v ev. a. v. kostole 

82/12 Roštár ORA Bratislava oltár v ev. a. v kostole 

100/12 Radoľa KPU Žilina analýza omietok a mált 

109/12 Levoča  ORA Levoča oltár 2 Márií 

112/12  PU SR monitoring stavu drevených chrámov 

Spolu  realizovaných 15 akcií  (bez fakturácie) v sume cca. 6 484 €  
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5. Rozpočet organizácie 

                                                                                                                                     (v eurách) 

 

Ukazovateľ 

 

Skutočnosť 

2011 

Schválený 

rozpočet 

2012 

Upravený 

rozpočet  

2012 

 

Skutočnosť 

2012 

%  

čerpania 

4:3  

Index 

12/11x100   

4:1 

a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy 

celkom 

z toho: 

 

800 446,13 

 

703 091 

 

703 091 

 

994 301,09 

 

141,42 

 

124,22 

200 Nedaňové 

príjmy  

z toho: 

 

703 133,09 

 

703 091 

 

703 091 

 

715 412,80 

 

101,75 

 

101,75 

210 Príjmy 

z vlastníctva 

majetku 

 

288 139,92 

 

308 702 

 

308 702 

 

317 534,02 

 

102,86 

 

110,20 

220 Adminin. 

popl. a 

iné popl. 

 

382 919,99 

 

386 000 

 

386 000 

 

388 332,37 

 

100,60 

 

101,41 

230 

Kapitálové 

príjmy 

 

24 500 

 

5 000 

 

5 000 

 

0,00 

 

 

 

290 Iné 

nedaň. príjmy 

 

7 573,18 

 

3 389 

 

3 389 

 

9 546,41 

 

281,69 

 

126,06 

300 Granty a 

transfery 

 

97 313,04 

 

0 

 

0 

 

278 888,29 

  

286,59 

600 Bežné 

výdavky  

z toho: 

 

5 841 219,92 

 

5 480 510 

 

6 243 864,16 

 

 

6 313 456,06 

 

101,11 

 

108,08 

610 

Mzdy,platy 

služ.príjmy 

a OOV  

 

 

2 699 944,29 

 

 

2 353 561 

 

 

2 770 468,53 

 

 

2 805 191,54 

 

 

101,25 

 

 

103,90 

620 Poistné a 

prísp. do 

poisť. 

 

955 643,32 

 

822 570 

 

978 619,73 

 

 

980 226,83 

 

100,16 

 

102,57 

630 Tovary 

a služby 

z toho: 

 

2 162 811,94 

 

2 258 944 

 

2 475 119,09 

 

 

2 508 380,88 

 

101,34 

 

115,98 

631 Cestovné 

náhrady 

 

62 891,31 

 

70 000 

 

62 481,78 

 

68 229,48 

 

109,20 

 

108,49 

632 Energie, 

voda 

a komun. 

 

449 302,23 

 

617 686 

 

489 414,28 

 

489 482,10 

 

100,01 

 

108,94 

 

633 Materiál  

 

304 913,49 

 

315 011 

 

403 648,76 

 

407 544,27 

 

100,97 

 

133,66 

 

634 Dopravné 

 

114 414,08 

 

111 807 

 

130 094,31 

 

130 094,31 

 

100,00 

 

113,70 

635 Rutinná 

a štand. 

údržba 

 

407 787,39 

 

455 649 

 

488 421,51 

 

 

488 421,51 

 

100,00 

 

119,77 

  Schválený Upravený  %  Index 
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Ukazovateľ Skutočnosť 

2011 

rozpočet 

2012 

rozpočet  

2012 

Skutočnosť 

2012 

čerpania 

4:3  

12/11x100   

4:1 

a 1 2 3 4 5 6 

636 Nájomné 

za nájom 

 

84 312,14 

 

73 027 

 

55 320,99 

 

55 320,99 

 

100,00 

 

65,61 

 

637 Služby 

 

739 191,30 

 

615 764 

 

845 737,46 

 

869 288,22 

 

102,78 

 

117,60 

640 Bežné 

transfery 

z toho: 

 

22 820,37 

 

45 435 

 

19 656,81 

 

19 656,81 

 

100,00 

 

86,14 

642 Transf. 

jednotl. 

a nezisk. PO 

 

22 440,69 

 

45 302 

 

19 636,81 

 

19 636,81 

 

100,00 

 

87,51 

649 Transf. do 

zahraničia 

 

379,68 

 

133 

 

20 

 

20 

 

100,00 

 

5 27 

700 

Kapitálové 

výdavky 

z toho: 

 

 

226 131,53 

 

 

0 

 

 

719 654,37 

 

 

925 741,20 

 

 

128,64 

 

 

409,38 

710 

Obstar.kap. 

aktív 

 

226,131,53 

 

0 

 

719 654,37 

 

925 741,20 

 

128,64 

 

409,38 

Výdavky 

celkom   

/ BV + KV / 

 

6 067 351,45 

 

5 480 510 

 

6 963 518,53 

 

7 239 197,26 

 

103,96 

 

 

119,31 

 

5. 1. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov 

 

     Schválený rozpočet príjmov bol v sume 703 091,- €. Celkové príjmy za rok 2012 boli 

dosiahnuté v sume 994 301,09 € z toho rozpočtované príjmy odvedené do štátneho rozpočtu 

v sume 715 412,80 € a príjmy z grantov a transferov v sume  278 888,29 € o ktoré môže 

organizácia prekročiť rozpočtové výdavky. 

Schválený rozpočet celkových výdavkov bol vo výške 5 480 510,- €, z toho bežné výdavky 

vo výške 5 480 515 ,- €, kapitálové výdavky neboli pridelené. 

     V roku 2012 bolo realizovaných  19 rozpočtových opatrení a upravený rozpočet 

predstavoval celkové výdavky vo výške 6 963 518,53 €, z toho bežné výdavky vo výške  

6 243 864,16 € a kapitálové výdavky v sume 719 654,37 €. 

Skutočné čerpanie rozpočtových výdavkov za rok 2012 predstavuje sumu 7 239 197,26 €, z 

toho bežné výdavky  6 313 456,06 € a kapitálové výdavky vo výške  925 741,20 €. 

Organizácia čerpala celkové výdavky vo výške 103,96 % z upraveného rozpočtu. 

 

Rozpočtové opatrenia v roku 2012: 

  

 

RO č. Program Účel € 

RO 1  Prioritné projekty spolu 183 060 

  z toho:  

 08T0103  118 060 

 08T0104  20 000 

 08T0105  45 000 

RO 2/KV 08T0105 Obnova VT 15 500 

RO 3 0A90603 Digitálny pam. fond 476 500 



 

58 

 

zálohová platba 

RO 4 08S0108 navýšenie kat.610 + 620 213 269 

RO 5/KV 08S0108 odkúpenie časti budovy 47 000 

RO 6 0A90603 DPF - refundácia 3 480 

RO 7  zvýšenie počtu zam. + 5 osôb 

RO 8 08S0108 navýšenie kat.610 + 620 86 565 

RO 9/KV 0A90603 DPF - refundácia 6 012 

RO 10 

0A90603 

Digitálny pam. fond 

zálohová platba 205 000 

RO 11 0A90603 zníženie BV - 586 880,69 

RO 12/KV 0A90603 presun na KV 586 880,69 

RO 13/KV 08S0108 nákup dopr. prostriedkov 7 970 

RO 14 08S0108 presun z BV na KV - 7970 

RO 15 08S0108 navýšenie kat.610 + 620 235 331 

RO 16 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 10 837,74 

RO 17 0A90603 navýšenie kat.610 + 620 26 954,52 

RO 18 0A90603 viazanie - 26 500,73 

RO 19/KV 0A90603 presun na KV 56 291,68 

 

5. 2. Príjmy organizácie 
 

Porovnanie dosiahnutých príjmov za r.2012 so skutočnosťou r.2011:   v € 

 

Zdroj 
 Položka  Názov rozpočtovej položky Skutočnosť k 

31.12.2011 

Skutočnosť k 

31.12.2012 

111 210 Príjmy z podnikania a vl. maj 288 139,92 317 534,02 

111 220 Admin. a iné poplatky a platby 382 919,99 388 332,37 

111 230 Kapitálové príjmy 24 500 0 

111 290 Iné nedaňové príjmy 7 573,18 9 546,41 

111 200 Nedaňové príjmy 703 133,09 715 412,80 

14 310 Tuzemské bežné granty 

a transfery 

9 717,05 10 367,15 

14 320 Tuzemské kapital. granty a tr. 414,97 0 

14 300 Granty a transfery 10 132,02 10 367,15 

35 310 Tuzemské bežné granty 

a transfery 

0 0 

35 330 Zahraničné granty 9 642,81 12 181,19 

35 300 Granty a transfery 9 642,81 12 181,19 

37 330 Zahraničné granty 53 390,90 46 918,72 

37 300 Granty a transfery 53 390,90 46 918,72 

72a 310 Tuzemské bežné granty 

a transfery 

300 3 332 

72a 300 Granty a transfery 300 3 332 

72c 310 Tuzemské bežné granty 

a transfery 

0 0 

72c 320 Granty 23 847,31 206 089,23 

72c 300 Granty a transfery 23 847,31 206 089,23 

 300 Granty a transfery 97 313,04 278 888,29 

   

Celkové príjmy 200 + 300 

 

800 446,13 

 

994 301,09 
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     V roku 2012 bolo plnenie zdroja 111 rozpočtových príjmov organizácie vyššie 

v porovnaní s rokom 2011. Toto vyššie plnenie príjmov bolo spôsobené zvýšeným plnením 

vo všetkých položkách za rok 2012.  

Upravený rozpočet príjmov na rok 2012 bol vo výške 703 091,- €, ktorý organizácia 

prekročila o sumu 12 321,80 € na celkovú sumu 715 412,80 €.  

Mimorozpočtové príjmy zdroj 14, 35, 37 a 72 organizácia dosiahla vo výške 278 888,29 €, 

ktoré v rámci povoleného prekročenia limitu výdavkov použila na financovanie tuzemských 

a zahraničných projektov. 
 

5. 2. 1 Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie 

 

 Vývoj plnenia príjmov je nasledovný: 

- Rozpočtovú položku 210 Príjmy z podnikania a z vlastníckych vzťahov sme 

rozpočtovali v sume  308 702,- €, celkové plnenie je v sume 317 534,02 €, z toho za 

prenajaté nebytové priestory 317 534,02 €.  

- Rozpočtovú položku 220 Administratívne a iné poplatky a platby sme rozpočtovali 

v sume  386 000,- €, plnenie predstavuje  388 332,37 €, z toho za porušenie zákona č. 

49/2002 o ochrane pamiatkového fondu sme rozpočtovali 16 000,- € a plnenie je 

36 216,00 € a za reštaurovanie, archeologické výskumy, predaj publikácií, služby 

CHTO a OGD celkom 352 116,37 €. V rámci príjmov z reštaurovania úrad uplatnil § 

22 ods.3 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 

realizoval vzájomné započítanie príjmov a výdavkov, ktorou boli refundované 

výdavky – priame náklady na subdodávky a reštaurátorsky materiál. V prípade, ak by 

vzájomný zápočet príjmov a výdavkov nebol realizovaný, nebol by úrad schopný plne 

zabezpečiť financovanie reštaurovania z rozpočtových výdavkov na hlavnú činnosť. 
- Rozpočtovú položku 230 Kapitálové príjmy sme rozpočtovali vo výške 5 000,- €. PÚ SR 

v roku 2012 nerealizoval žiaden odplatný prevod nehnuteľného majetku štátu v zmysle zákona 

č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. PÚ SR realizoval procel 

odpredaja prebytočného majetku štátu, konkrétne objektu v Kremnici, ale po odsúhlasení 

kúpnej zmluvy MF SR kupujúci od zmluvy odstúpil z dôvodu neposkytnutia úveru bankou. 

- Rozpočtovú položku 290 Iné nedaňové príjmy sme rozpočtovali v sume  3 389,- €, 

celkové plnenie je v sume  9 546,41 €, z toho dobropisy za preplatky energií v sume 

 9 546,41 €. 

 

5.2.2  Mimorozpočtové prostriedky – zdroj 14, 35, 37 a 72 

 

Pamiatkový úrad SR v roku 2011 získal v rámci zdrojov 14,35,37 a 72 nasledovné príjmy: 

 

1. Zdroj 14 

- kategória 310 Tuzemské bežné granty v celkovej sume       10 367,15 € 

2. Zdroj 35 

- kategória 330 Zahraničné granty         12 181,19 € 

3. Zdroj 37 

- kategória 330 zahraničné granty         46 918,72 € 

4. Zdroj 72 A 

- kategória 310 Tuzemské bežné granty v celkovej sume       3 332,00 €  

5. Zdroj 72 C 

       -    kategória 320 Tuzemské kapitálové granty v celkovej sume     206 089,23 € 

  

  Spolu mimorozpočtové zdroje          278 888,29 € 

 

Mimorozpočtové príjmy predstavujú celkovú sumu 278 888,29 €. Tieto finančné prostriedky 

predstavujú povolené prekročenie výdavkov rozpočtu Pamiatkového úradu SR a ich použitie 
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analyzujeme v časti 5.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie a 

programovej štruktúry. 
 

5.3 Výdavky organizácie  

 

     Schválený rozpočet - celkové výdavky boli schválené vo výške 5 480 510,- €, z toho bežné 

výdavky vo výške 5 480 510,- €.  

     V roku bolo realizovaných 19 rozpočtových opatrení. Upravený rozpočet predstavuje 

celkové výdavky vo výške  6 963 518,53 €. 

 

Program Podprogram € 

08S 08S0108 6 963 518,53 

z toho: 

bežné výdavky 

kapitálové výdavky 

  

6 007 705 

54 970 

08T 08T0103 118 060 

z toho: 

bežné výdavky 

kapitálové výdavky 

 

 

 

118 060 

08T 08T0104 20 000 

z toho: 

bežné výdavky 

kapitálové výdavky 

  

20 000 

08T 08T0105 60 500 

z toho: 

bežné výdavky 

kapitálové výdavky 

 

 

 

45 000 

15 500 

0A906 0A90603 702 283,53 

z toho: 

bežné výdavky 

kapitálové výdavky 

  

53 099,16 

649 184,37 

 

5.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie – Program 08S 

 

Podprogram 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu 

Zdroj 111 – Štátny rozpočet 

 

A. Bežné výdavky  
 

     Za rok 2012 sa bežné výdavky čerpali do výšky  6 004 502,44 €, čo je plnenie na 99,95 %. 

V jednotlivých kategóriách je čerpanie nasledovné (v €): 

 

 

Ukazovateľ 

Schv. 

rozp. Upr. rozp. Čerpanie 

% 

čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

610  Mzdy,platy, služ. 

        príjmy a OOV 

 

2 353 561 

 

2 742 368 

 

2 742 368 

 

100,00 

620  poistné a prísp. 

        zam.do poisť. 

a NÚP 

 

822 570 

 

968 928 

 

968 928 

 

100,00 

630  Tovary a ďalšie     
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       Služby 2 258 944 2 276 752,19 2 273 549,63 99,86 

 

640 bežné transfery 

 

45 435 

 

19 656,81 

 

19 656,81 

 

100,00 

 

       Celkom 

 

5 480 510 

 

6 007 705 

 

6 004 502,44 

 

99,95 

 

     Ako vidno z prehľadu čerpania bežných výdavkov organizácia vyčerpala celkovo z 

bežných výdavkov za rok 2012 sumu   6 004 504,44 €, čo je čerpanie na 99,95  %. 

 

kategória 610 - Mzdy, platy, služobné  príjmy a OOV      

          

 

Položka 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

 

Čerpanie 

 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

611 - Tarifný plat 1 951 881 2 177 835,37 2 177 835,37 100,00 

612 – Príplatky 400 680 507 844,44 507 844,44 100,00 

614 – Odmeny 1 000 56 688,19 56 688,19 100,00 

         

610 – Spolu 

 

2 353 561 

 

2 742 368 

 

2 742 368 

 

100,00 

 

 K 31. 12. 2012 bol upravený rozpočet na kategóriu 610 vo výške 2 742 368,- € 

a čerpanie vo výške 2 742 368,- €. Podrobný rozbor mzdových prostriedkov je uvedený 

v časti Pracovníci a mzdový vývoj.  

 

Rozpočtovým opatrením č. 4 list MK-563/2012-103/12632 zo dňa 4. 9. 2012 bol upravený 

rozpočet v podprograme 08S0108 o sumu 158 036,- €. Tieto finančné prostriedky boli určené 

na dofinancovanie tarifných platov a osobných príplatkov zamestnancov PÚ SR na rok 2012.  

Rozpočtovým opatrením č. 8 list MK-563/2012-103/114698 zo dňa 11. 10. 2012 bol 

upravený rozpočet v podprograme 08S0108 o sumu 56 309,- €. Tieto finančné prostriedky 

boli určené na dofinancovanie tarifných platov a osobných príplatkov zamestnancov PÚ SR 

participujúcich na projekte „Digitalizácia pamiatkového fondu“ v rámci OPIS 2.1.  

Rozpočtovým opatrením č. 15 list MK-563/2012-103/17810 zo dňa 23. 11. 2012 bol 

upravený rozpočet v podprograme 08S0108 o sumu 174 462,- €. Tieto finančné prostriedky 

boli určené na dofinancovanie tarifných platov a osobných príplatkov zamestnancov PÚ SR 

na rok 2012.  

 

kategória 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP  

  

 

Položka 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený  

Rozpočet 

 

Čerpanie 

% 

čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

621 – 623 – Poistné 

 do zdravotných poisťovní 

 

214 959 

 

275 369,20 

 

275 369,20 

 

100,00 

625 – Poistné 

 do sociálnej poisťovne 

 

575 611 

 

661 558,80 

 

661 558,80 

 

100,00 

627 – Príspevok do 

doplnk. dôch. poisťovní 

 

32 000 

 

32 000 

 

32 000 

 

100,00 

 

620 – Poistné a príspevky 

 

822 570 

 

968 928 

 

968 928 

 

100,00 
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V kategórii 620 - Poistné a príspevky bol upravený rozpočet na sumu 968 928,- €  a čerpanie 

za rok 2012 bolo na 100,00 %. Čerpanie poistného zodpovedá objemu miezd. 

 

Rozpočtovým opatrením č. 4 list MK-563/2012-103/12632 zo dňa 4. 9. 2012 bol upravený 

rozpočet v podprograme 08S0108 o sumu 55 233,- €. Tieto finančné prostriedky boli určené 

na dofinancovanie odvodov do poisťovní zamestnancov PÚ SR na rok 2012.  

Rozpočtovým opatrením č. 8 list MK-563/2012-103/114698 zo dňa 11. 10. 2012 bol 

upravený rozpočet v podprograme 08S0108 o sumu 30 256,- €. Tieto finančné prostriedky 

boli určené na dofinancovanie odvodov do poisťovní zamestnancov PÚ SR participujúcich na 

projekte „Digitalizácia pamiatkového fondu“ v rámci OPIS 2.1.  

Rozpočtovým opatrením č. 15 list MK-563/2012-103/17810 zo dňa 23. 11. 2012 bol 

upravený rozpočet v podprograme 08S0108 o sumu 60 869,- €. Tieto finančné prostriedky 

boli určené na dofinancovanie odvodov do poisťovní zamestnancov PÚ SR na rok 2012.  

 

 

kategória 630 - Tovary a služby  

 

     Prehľadné čerpanie výdavkov v kategórii 630 - Tovary a služby uvádzame podľa 

jednotlivých položiek v nasledovnej tabuľke :   

     

 

Položka 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie za 

rok 

2012 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

630 – Tovary a ďalšie 

služby v tom: 

 

2 258 944 

 

2 276 752,19 

 

2 273 549,63 

 

99,86 

631 Cestovné výdavky 70 000 41 652,51 41 652,51 100 

632  Energie, voda 

a komunikácie 

 

617 686 

 

489 120,51 

 

489 120,51 

 

100 

633  Materiál a služby  315 011 347 944,90 347 944,90 100 

634  Dopravné 111 807 130 094,31 130 094,31 100 

635  Rutinná 

a štandardná údržba 

 

455 649 

 

488 421,51 

 

488 421,51 

 

100 

636  Nájomné za 

prenájom 

 

73 027 

 

55 320,99 

 

55 320,99 

 

100 

637  Tovary a ďalšie 

služby 

 

615 764 

 

724 197,46 

 

720 994,90 

 

99,56 

 

     Z prehľadu vyplýva, že kategória 630 - Tovary a ďalšie služby bola oproti upravenému 

rozpočtu čerpaná na 99,56 % : 

 položka 631 - Cestovné výdavky - súvisí s plnením plánu hlavných úloh úradu 

v jednotlivých krajoch a s výkonom štátnej správy prvého a druhého stupňa. Prehľad o 

čerpaní prostriedkov na zahraničné pracovné cesty je  uvedený v tabuľke č. 7. 

 položka 632 - Energie, vody a komunikácia - výšku čerpania najviac ovplyvňujú 

podpoložky: 

- 632 001 - energie   

- 632 003 – poštovné a telekom. služby  

 

Prehľad čerpania energetických zdrojov za rok 2012 udáva nasledujúca tabuľka: 

 

 

Prehľad energie 

Čerpanie v € 

za rok 2011 

Čerpanie v € 

za rok 2012 
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Elektrická energia 156 482,35 151 224,90 

Plyn 187 113,12 212 738,79 

Vodné a stočné 13 479,08 21 152,11 

Spolu 357 074,55 385 115,80 

 

Z prehľadu čerpania výdavkov na energie je možné vidieť zvýšené čerpanie v porovnaní 

s rokom 2011. Zvýšené čerpanie  v položkách za plyn, vodné a stočné súvisí s daním do 

prevádzky zrekonštruovaného objektu na Cukrovej ulici v Trnave – sídla KPÚ Trnava. 

 

 položka 633 - Materiál a služby - najvyššie čerpanie predstavuje reštaurátorský 

materiál.  

 položka 634 - Dopravné - vysoké čerpanie je v podpoložke  servis, údržba a opravy, 

ktoré vyplynuli zo značne opotrebovaného autoparku. Výdavky na opravy a údržbu sú 

spojené so zabezpečením technického stavu podľa požiadaviek a podmienok STK. V tejto 

sävislosti dávame do pozornosti, že je nutné realizovať obnovu autoparku, pretože opravy 

starých a značne opotrebených motorových vozidiel sú z hľadiska ekonomického 

nerentabilné a predražujú nám výdavky na dopravu. Čerpanie v tejto položke nepriaznivo 

ovplyvnila tiež vysoká cena pohonných látok. 

 

Autodoprava – prehľad čerpania pohonných hmôt za rok  2012 

 

Ukazovateľ Skutočnosť sledov. 

obd. 

 za rok 2011 (v lit./€) 

 Skutočnosť sledov. 

obd. 

 za rok 2012 (v lit./€) 

 litre € litre € 

Benzín 45 836,28 66 487,13 42 072,68 65 317,38 

Nafta  5 586,63 7 696,37 7 921,00 11 422,13 

Spolu 51 422,91 76 183,50 49 993,68 76 739,51 

 

Z prehľadu čerpania pohonných hmôt vidno zvýšené čerpanie výdavkov na naftu, čo súviselo 

predovšetkým so získaním automobilov s dieselovým motorom do majetku PÚ 

SR bezodplatným prevodom.   

 

 položka 635 - Rutinná a štandardná údržba  - čerpanie tejto položky ovplyvňujú najmä 

subdodávky pre reštaurovanie (podpoložka 635 006).  

 

 položka 636 - Nájomné za prenájom -  čerpala sa na 100,00 %. Čerpanie predstavuje 

nájomné za reprografickú techniku a nájomné za nebytové priestory. Oproti roku 2011 

dochádza k nižšiemu čerpaniu o 29 000,- €, čo predstavuje zníženie nájomného za KPÚ 

Trnava, ktoré sme presťahovali  do vlastných zrekonštruovaných  priestorov. 

 

 položka 637 - Ostatné tovary a služby - najväčšie čerpanie bolo v podpoložke špeciálne 

služby, z ktorej sme finančne zabezpečovali právne poradenstvo, ďalej podpoložka 

všeobecné služby, z ktorej sme uhrádzali výrobu fotodokumentácie a podpoložka výdavky 

na úhradu poplatkov a odvodov. Vo veľkej miere ovplyvnila vysoké čerpanie tejto 

položky podpoložka 637 027 z ktorej uhrádzame pracovníkov, ktorí vykonávajú práce na 

dohody. Touto formou zamestnávame reštaurátorov a upratovačky. 

 

kategória 640  - Bežné transfery  
 

V tejto kategórii bol schválený rozpočet 45 435,- €. Čerpanie tejto kategórie bolo nasledovné: 
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podpoložka 642 006 Na členské príspevky                   391,00 € 

podpoložka 642 012 Na odstupné                                    0,00 € 

podpoložka 642 013 Na odchodné                                                           11 182,50 € 

podpoložka 642 014 Jednotlivcovi        740,00 € 

podpoložka 642 015 Na nemocenské                             7 323,31 € 

podpoložka 649 003 Medzinárodnej organizácii                     20,00 €           

 

Táto kategória bola čerpaná na  100,00 %. 

   

B. Kapitálové výdavky  

 

     Pamiatkovému úradu boli rozpočtovým opatrením č. 5/KV, list č. MK-563/2012-

100/12992 pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky v celkovej sume 47 000,- €. 

Tieto finančné prostriedky boli účelovo určené na odkúpenie podielu 1/8 budovy na 

Mariánskom námestí v Žiline kde sídli Krajský pamiatkový úrad s cieľom vysporiadania 

vlastníckych vzťahov. 

 

Rozpočtovým opatrením č. 13/KV, list č. MK-563/2012-103/17685 boli presunuté z bežných 

výdavkov finančné prostriedky na kapitálové výdavky v sume 7 970,- €. Tieto finančné 

prostriedky boli účelovo určené na nákup dopravného prostriedku. 

 

Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 

 

Program 08S0108 Podpoložka 

Rozpočet     

      v € 

Čerpanie 

k 31. 12. 

2012 

 712 001 47 000 47 000 

 714 001 7 970 7 970 

Spolu  54 970 54 970 

 

      

5.3.2 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry organizácie - Program 08T 

 

A. Bežné výdavky 

 

Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO 

Zdroj 111 

 

Rozpočtovým opatrením č.1 – list MK - 563/2012-103/8457 zo dňa 14. júna 2012 bol 

upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba 

a implementácia politík,  podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít PO a RO kat. 

630 Tovary a ďalšie služby o čiastku 118 060,- € účelovo určenú v rámci prioritných 

projektov v r. 2012 na financovanie týchto aktivít: 

 

- Edičná a vydavateľská činnosť      50 000,- € 

- Výchova a vzdelávanie – Odborné podujatia, semináre, metod. dni   6 300,- € 

- Dokumentačná a informačná činnosť – Výskum a revízia pamiatkových 

území, spracovanie zásad       61 790,- € 
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 Edičná a vydavateľská činnosť 

 

Vecné zhodnotenie: 

 

Cieľom PP bolo vydanie zborníka Monumentorum Tutela č. 24 s príspevkami z konferencie 

„Výskum a obnova hradnej architektúry“ a ďalej publikovať príspevky z metodického dňa a 

tým zabezpečiť sprístupnenie pohľadov a názorov na problematiku ochrany a obnovy 

historických organov v publikovanej verejne dostupnej forme. Zborník bol určený 

predovšetkým ako metodická pomôcka KPÚ, slúži však aj vlastníkom, realizátorom, verejnej 

správe a odbornej verejnosti. 

 

Ekonomické zhodnotenie: 

 

Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 

ukazovateľ, 

finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 50 000,- € a bol dodržaný. 

 

 Výchova a vzdelávanie – Odborné podujatia, semináre, metod. dni 

 

Vecné zhodnotenie: 

 

PÚ SR v rámci projektu "Výchova a vzdelávanie" realizoval nasledovné semináre a metodické dni: 

1. Metodický deň „Rozhodnutia a záväzné stanoviská KPÚ 

    2. Letná škola Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo Vyšehradských krajinách 

  3. Seminár Monitoring svetového dedičstva 

     4. účast zamestnancov PÚ SR na rôznych školeniach a seminároch súvisiacich s pracovnou náplňou 

 Cieľom všetkých seminárov a školení bolo predovšetkým nasledovné: 

   - právna pomoc PÚ SR určená štátnym zamestnancom KPÚ pri výkone štátnej správy na úseku ochrany  

 pamiatkového fondu 

     - zlepšenie riadenia a stavu zachovania lokalít svetového kultúrneho dedičstva v krajinách V4, výmena  

  skúseností účastníkov 

     - zlepšenie systému monitoringu svetového dedičstva, skvalitnenie procesu spracovania periodických správ  

za SR a zapojenie zainteresovaných inštitúcií verejnej správy do tohto procesu 

    

Ekonomické zhodnotenie: 

 

Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 

ukazovateľ, 

finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 6 300,- € nebol vyčerpaný, nevyčerpaný zostatok 

je 4,55 €. 

 

 Dokumentačná a informačná činnosť – Výskum a revízia pamiatkových 

území, spracovanie zásad       

 

Vecné zhodnotenie: 

 

Projekt bol zameraný na terénnu revíziu a spracovanie podkladov pre rozhodnutia M KSR vo 

veci novo navrhovaných pamiatkových území,  ako aj na vyhodnocovanie podľa plánu 

pamiatkových hodnôt a na prípravu podkladov a ich spracovanie zamerané na odôvodnené 

úpravy  hraníc existujúcich pamiatkových území. Pre územia správne vymedzené boli 

postupne spracovávané Zásady pamiatkovej ochrany ako odborno-metodický podklad pre 
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pamiatkovú ochranu územia a územnoplánovaciu dokumentáciu. Cieľom projektu bolo 

vytváranie reprezentatívneho pamiatkového fondu v oblasti pamiatkových území, vytipovanie 

nechránených hodnotných lokalít s cieľom ich zápisu do ÚZPF, spracovanie dokumentácie a 

zabezpečenie podkladov, potrebných na vyhlásenie pamiatkovej ochrany v súlade so 

zákonom a zosúlaďovanie pamiatkovej ochrany s aktuálnym stavom pamiatkových hodnôt  

 

Ekonomické zhodnotenie: 

 

Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 

ukazovateľ, finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 61 760,- € a bol dodržaný. 

 

Skutočné čerpanie jednotlivých projektov bolo nasledovné: 

                 v € 

Program 08T0103 Podpoložka 

Rozpočet  

     v € 

Čerpanie 

k 31. 12. 

2012 

 637 001 6 300 6 295,45 

 637 004 50 000 50 000 

 637 011 61 760 61 760 

Spolu  118 060 118 055,45 

  

Podprogram 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 

Zdroj 111  

 

Rozpočtovým opatrením č.1 – list MK - 563/2012-103/8457 zo dňa 14. júna 2012 bol 

upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba 

a implementácia politík,  podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít PO a RO kat. 

630 Tovary a ďalšie služby o čiastku 20 000,- € účelovo určenú v rámci prioritných projektov 

v r. 2012 na financovanie výstav a prezentácie v zahraničí. 

 

Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 

                 v € 

Program 08T0104 Podpoložka 

Rozpočet  

     v € 

Čerpanie 

k 31. 12. 

2012 

 637 002 20 000 20 000 

Spolu  20 000 20 000 

 

Podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry 

Zdroj 111 

 

Rozpočtovým opatrením č.1 – list MK - 563/2012-103/8457 zo dňa 14. júna 2012 bol 

upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba 

a implementácia politík,  podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít PO a RO kat. 

630 Tovary a ďalšie služby o čiastku 45 000,- € účelovo určenú v rámci prioritných projektov 

v r. 2012 na financovanie obnovy výpočtovej techniky. 

 

Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 

              v € 

Program 08T0105 Položka 

Rozpočet  

     v € 

Čerpanie 

k 31. 12. 
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2012 

 633 002 40 000 40 000 

 633 013 5 000 4 999,95 

Spolu  45 000 44 999,95 

 

B. Kapitálové výdavky 

 

Podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry 

Zdroj 111 

 

Rozpočtovým opatrením č. 2/KV, list č. MK-563/2012-103/8579 boli pridelené finančné 

prostriedky na kapitálové výdavky v sume 15 500,- €. Tieto finančné prostriedky boli účelovo 

určené na obnovu výpočtovej techniky. 

 

                                                                                              v € 

Program 08T0105 Položka 

Rozpočet      

     v € 

Čerpanie k 31. 

12.       

     2010 

Obnova výpočtovej techniky 713 006 15 500 15 497,60 

Spolu  15 500 15 497,60 

 

5.3.3 Výdavky organizácie kryté prostriedkami Európskej únie a inými prostriedkami    

          zo zahraničia poskytnutých na základe medzinárodných zmlúv 

 

Podprogram 0A90603 – Digitálny pamiatkový fond 

zdroj 11S – Európsky fond regionálneho rozvoja  

 

Pamiatkový úrad SR v roku 2012 uzatvoril zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti spolufinancovaný 

fondom Európskeho regionálneho rozvoja. Tieto finančné prostriedky sú určené na 

digitalizáciu obsahu pamäťových a fondových inštitúcii, jeho archivovanie, sprístupňovanie 

a zlepšenie systémov jeho získavania, pracovania a ochrany. PÚ SR realizuje NP č. 4 

„Digitalizácia pamiatkového fondu“.  

V roku 2012 boli PÚ SR poskytnuté dve zálohové platby v celkovej sume 681 500,- € 

nasledovne: 

- rozpočtovým opatrením č. 3, list č. MK-563/2012-103/9393 boli pridelené finančné 

prostriedky  v sume 476 500,- € 

- rozpočtovým opatrením č. 10, list č. MK-563/2012-103/15361 boli pridelené finančné 

prostriedky v sume 205 000,- €. 

Tieto finančné prostriedky boli použité nasledovne: 

bežné výdavky     11 826,90 € 

1. cestovné náhrady           829,27 € 

2. poštové a telekomunikačné služby             293,77 € 

3. nákup výpočtovej techniky    10 100,00 € 

4. kancelárske potreby          221,66 € 

5. pracovné odevy a obuv          382,20 € 

 

kapitálové výdavky     643 172,37 € 

6. nákup výpočtovej techniky:   583 402 ,- € 

7. rekonštrukcia 4. posch. v budove PÚ SR  59 260,37 € 

8. stavebný a autorský dozor          510,00 € 
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Nevyčerpaný zostatok v sume 26 500,73 € bol PÚ SR  rozpočtovým opatrením č. 18, list č. 

MK-359/2013-340/143 viazaný v rozpočte bežných výdavkov. 

 

V rámci projektu Digitálny pamiatkový fond PÚ SR požiadal prostredníctvom informačného 

technologického monitorovacieho systému (ITMS) o refundáciu miezd za mesiace január, 

február a marec. Tieto žiadosti o platbu boli odsúhlasené riadiacou jednotkou MF SR 

a rozpočtovými opatrenia č. 16 a 17 bol PÚ SR navýšený rozpočet bežných výdavkov 

nasledovne: 

- rozpočtovým opatrením č. 16, list č. MK-563/2012-103/18449 bol navýšený rozpočet 

o sumu 10 837,74 € z toho kat. 610 – 8 063,66 € a kat. 620 – 2774,08 € na mzdy a odvody 

k mzdám za mesiac január 2012 

- rozpočtovým opatrením č. 17, list č. MK-563/2012-103/19 027 bol navýšený rozpočet 

o sumu 26 954,52 € z toho kat. 610 – 20 036,87 € a kat. 620 – 6 917,65 € na mzdy a odvody 

k mzdám za mesiac február a marec 2012. 

 

5.3.4 Vyhodnotenie mimorozpočtových prostriedky   

 

- zdroj 14  – Moderná architektúra – grant SAV     

- zdroj 14 -  Archeologická chronometia na Slovensku – grant SAV 

- zdroj 14 – Zborník – grant od mesta Trnava 

- zdroj 35 – 331 – grant – CARARE - európska komisia  

- zdroj 37 – 331 – grant – UNESCO – propagácia lokalít svet. dedičstva na Slovensku 

- zdroj 37 – 331 – grant – CEC – európska komisia 

- zdroj 37 – 331 – grant – UNESCO – Danube Limes 

- zdroj 72a – 311 –Major palace, s.r.o. – sponzorský dar  

- zdroj 72c – 311 – grant nadácie SPP - rekonštrukcia Červený Kláštor 

 

Skutočné čerpanie uvádzame v tabuľke č. 5 

        
        5.3.5  Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zahraničné   

           aktivity  

 

     Pamiatkový úrad SR v rámci zahraničných aktivít sa zameriaval v roku 2012 

predovšetkým na nasledovné aktivity: 

- získavanie odborných poznatkov v krajinách Európskej únie   

- spolupráca so zahraničím, predovšetkým so susediacimi krajinami Česko, Rakúsko, 

Maďarsko a Poľsko 

- výmena skúseností v oblasti pamiatkovej starostlivosti 

- prezentácia Pamiatkového úradu SR 

- monitoring národných kultúrnych pamiatok SR zapísaných v Zozname svetového 

dedičstva UNESCO 

 

Prehľad čerpania výdavkov na zahraničné aktivity uvádzame v tabuľke č. 7. 

 

5.4 Finančné operácie 

 

5.4.1 Príjmové operácie 

 

Príjmové finančné operácie zobrazujú príjem finančných prostriedkov v celkovej sume 

591 339,04 € na nasledovných účtoch: 
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- depozitný účet: celkom suma 515 070,98 € 

podpoložka 292 027 – príjem 235 497,27 €, ktorý predstavuje prevod miezd a odvodov za 

mesiac december 2012, ktoré boli vyplatené v mesiaci január 2013. 

položka 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov celkom suma 279 573,71 € 

je počiatočný stav na účte depozitu a tvorí ho výplata miezd za mesiac december roku 

2011, ktoré boli vyplatené v mesiaci január 2012.   

- účet sociálneho fondu: celkom suma 76 268,06 € 

podpoložka 292 027 – príjem prostriedkov do sociálneho fondu v celkovej sume 

67 360,93 € a tvoria ho hlavne príjmy za využívanie vlastných ubytovacích možností pre 

našich zamestnancov na regeneráciu pracovnej sily. 

položka 453 – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov celkom suma 8 907,13 € 

čo predstavuje počiatočný stav na účte sociálneho fondu k 31. 12. 2012. 

 

5.4.2 Výdavkové operácie 

 

Výdavkové finančné operácie zobrazujú výdavky finančných prostriedkov v celkovej sume 

333 542,44 € na nasledovných účtoch: 

- depozitný účet: celkovú sumu 279 573,71 € tvoria výdavky na mzdy a odvody za mesiac 

december 2011 vyplatené v januári 2012.  

- účet sociálneho fondu: celková suma 53 968,73 € tvoria výdavky zo sociálneho fondu 

predovšetkým na príspevok na stravovanie zamestnancov, sociálne výpomoci návratné 

a nenávratné a výdavky súvisiace s regeneráciou pracovnej sily. 

 

 

5.5 Účty mimorozpočtových prostriedkov 

 

     Mimorozpočtové účty v Pamiatkovom úrade SR tvoria depozitný účet, účet sociálneho 

fondu a účet darov a grantov.  

     Na depozitný účet sa prevádzajú v mesiaci december finančné prostriedky z výdavkového 

účtu, ktoré sú určené na úhradu miezd a odvodov za mesiac december, ktoré sa vyplácajú 

v mesiaci január nasledujúceho roka. Nevyčerpaný zostatok na tomto účte sa odvádza do 

štátneho rozpočtu. Podrobný popis príjmov a výdavkov na depozitnom účte je rozpísaný 

v časti 5.4 Finančné operácie. 

     Účet sociálneho fondu na strane príjmov tvorí predovšetkým povinný prídel do sociálneho 

fondu vo výške 1,5 %  odvodu z hrubých miezd všetkých zamestnancov Pamiatkového fondu 

a ďalej je to príjem za využívanie vlastných ubytovacích zariadení pre našich zamestnancov 

na regeneráciu pracovnej sily. Výdavky sociálneho fondu tvoria príspevok na stravovanie 

zamestnancov, návratná a nenávratná sociálna výpomoc a výdavky súvisiace s regeneráciou 

pracovnej sily. Podrobný popis príjmov a výdavkov na účte sociálneho fondu je rozpísaný 

v časti 5.4 Finančné operácie. 

     Na účte darov a grantov má Pamiatkový úrad sústredené finančné prostriedky ktoré úrad 

získal ako dary a granty na nasledovné projekty: 

- Moderná architektúra – grant SAV     

- Archeologická chronometria na Slovensku – grant UK 

- Zborník – grant od mesta Trnava 

- CARARE - európska komisia  

- grant – UNESCO – Danube Limes 

- grant – CEC – európska komisia 

- Major Palace, s.r.o. – sponzorský dar  

- grant nadácie SPP - rekonštrukcia Červený Kláštor 
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6. Personálne otázky 

V období roka 2012 Pamiatkový úrad SR (ďalej len „úrad“) organizoval, zabezpečoval 

a umožňoval vzdelávanie ako zamestnancom v štátnej službe, tak aj zamestnancom 

vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. 

Zmena  právneho stavu si vyžadovala aktuálne absolvovanie vzdelávaní v rôznych 

oblastiach, jednak organizovaných vzdelávacími inštitúciami ( napr. Zákonník práce, 

akreditovaný kurz „Správne konanie – aplikácia Správneho poriadku v praxi“),  ako aj 

úradom.  

Úrad realizoval tak, ako každoročne pre štátnych zamestnancov Metodický deň na 

tému „Rozhodnutia krajských pamiatkových úradov“. 

     Veľký význam vo vzdelávaní má účasť zamestnancov na domácich a medzinárodných 

konferenciách, workshopoch, sympóziách, kolokviách s aktívnou prezentáciou našich 

poznatkov a výskumov, seminároch, metodických dňoch ako aj odborných prednáškach. 

 

    Úrad realizoval nasledovné výberové konania: 

  

 výber V 2012/1 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta. Obsadzovaná 

funkcia – Odborný radca, Odbor štátneho informačného systému v Pamiatkovom úrade 

Slovenskej republiky. 

 výber V 2012/2 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta. Obsadzovaná 

funkcia – Odborný radca, Odbor štátneho informačného systému v Pamiatkovom úrade 

Slovenskej republiky. 

 výber V 2012/3 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta. Obsadzovaná 

funkcia – Odborný radca, Odbor národných kultúrnych pamiatok v Pamiatkovom úrade 

Slovenskej republiky. 

 výber V 2012/4 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta. Obsadzovaná 

funkcia – Odborný radca, Krajský pamiatkový úrad Trnava. 

 výberové konanie VK 2012/1 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta. 

Obsadzovaná funkcia - Hlavný radca – vedúci Odboru štátneho informačného systému 

v Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky. 

 Výberové konanie VK 2012/2 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta. 

Obsadzovaná funkcia – Štátny radca – riaditeľ Krajského pamiatkového úradu v Banskej 

Bystrici.  

 výber V 2012/5 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta. Obsadzovaná 

funkcia – Odborný radca, Odbor štátneho informačného systému v Pamiatkovom úrade 

Slovenskej republiky. 

 

 

Stav zamestnancov: 

 

         Rozpisom  záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 číslo MK 563/2012-

103/1056 zo dňa 27. 1. 2012  bol Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky (ďalej len 

„úrad“) pre rok 2012 stanovený limit zamestnancov  v počte 314, bez členenia na štátnych 

zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. Rozpočtovým opatrením 

č. 14 (Príloha č. 1 k listu č. MK-563/2012-103 zo dňa 23. 11. 2012) nám bol upravený 

záväzný ukazovateľ – limit zamestnancov v počte 319.  

 

Členenie na štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom 

záujme je internou záležitosťou PÚ SR a je nasledovné: 

- 177 štátnych zamestnancov 

- 142 zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.  
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         Úrad mal k 31. 12. 2012 142 funkčných miest pre výkon prác vo verejnom záujme, 

z toho 5 bolo mimo evidenčného stavu, z dôvodu materskej dovolenky (2) a rodičovskej 

dovolenky (3). Zo 177 funkčných miest štátnych zamestnancov bolo k 31.12.2013 18 

zamestnancov mimo evidenčného stavu, z toho (4) z dôvodu materskej dovolenky, (13) 

z dôvodu rodičovskej dovolenky a (1) z dôvodu neplateného voľna. 

 

 

K 31. 12. 2012 bol vývoj v stave zamestnancov nasledovný: 

Štátna služba:  

- zo 177 štátnych zamestnancov bolo ku koncu sledovaného obdobia 18 zamestnankýň 

mimo evidenčného stavu z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky 

a neplateného voľna. Na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky boli 

prijatí zamestnanci do dočasnej štátnej služby.  

- ku koncu sledovaného obdobia skončili štátnozamestnanecký pomer 21 zamestnancov, 

z toho 4 zamestnanci z dôvodu uplynutia doby dočasnej štátnej služby; 4 zamestnanci 

z dôvodu uplynutia doby zastupovania počas rodičovskej dovolenky, 7 zamestnancov 

z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, 6 zamestnanec skončil štátnozamestnanecký 

pomer dohodou na vlastnú žiadosť. 

- Štátnozamestnanecký pomer vznikol 11 zamestnancom, z toho 4 z dôvodu úspešného 

výberu na voľné štátnozamestnanecké miesto, 4 zamestnanci boli prijatí do dočasnej 

štátnej služby z dôvodu uvoľnenia štátnozamestnaneckého miesta a 3 zamestnanci 

z dôvodu zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky. 

Výkon práce vo verejnom záujme:  

- zo 142 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme boli k 31. 12. 2012            

2 zamestnankyne na materskej dovolenke a 3 zamestnankyne na rodičovskej dovolenke. 

- k 31. 12. 2013 ukončilo 9 zamestnancov pracovný pomer. 1 zamestnankyňa skončila 

pracovný pomer z dôvodu prestupu na voľné štátnozamestnanecké miesto do dočasnej 

štátnej služby, 3 zamestnanci na vlastnú žiadosť, 2 zamestnankyne z dôvodu odchodu do 

starobného dôchodku, 3 zamestnankyňa v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa. 

Z celkového počtu zamestnancov 142 k 31. 12. 2012 pracujú piati zamestnanci na kratší 

pracovný úväzok.  

 

      Nenaplnenie stavu zamestnancov v priemerných prepočítaných stavoch v oboch 

kategóriách ako vo verejnej, tak i v štátnej službe, vyplýva z nedostatočného objemu 

finančných prostriedkov určených na platy zamestnancov úradu. Napriek tomu boli úlohy 

úradu za uplynulý rok plnené zvýšeným úsilím zamestnancov (verejná služba, štátna služba), 

čo sme riešili finančným ohodnotením vo forme mimoriadnych odmien,  osobných 

príplatkov, prípadne dohodami  o vykonaní práce, dohodami o pracovnej činnosti a dohodami 

o brigádnickej práci študentov.    

 

    V sledovanom období bolo uzatvorených 62 dohôd o pracovnej činnosti, 144 dohôd 

o vykonaní práce a 11 dohôd o brigádnickej práci študenta. Formou dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru úrad zabezpečoval činnosti, ktoré by nebolo 

ekonomické vykonávať v riadnom pracovnom pomere a súčasne dodržať stanovený limit 

zamestnancov, napr. upratovanie na pracoviskách v rámci krajských pamiatkových úradov po 

území celého Slovenska, ďalej údržbárske a kuričské práce,  prípadne sa týmto spôsobom 

riešil problém nedostatku zamestnancov v oblasti reštaurovania s ohľadom na krátkosť času 

pri dodržiavaní termínov vykonania prác, ako aj na  poveternostné a iné súvisiace podmienky. 
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Čerpanie mzdových finančných prostriedkov 

 

     Pamiatkový úrad SR v roku 2012 vyplatil celkové mzdy zamestnancom v stálom 

pracovnom  pomere v sume  2 805 191,- €, z toho 2 742 368,- € z rozpočtových finančných 

prostriedkov a 24 714,- € z mimorozpočtových finančných prostriedkov. Organizácia bola 

nútená vyplatiť sumu 38 109.- € z rozpočtu roku 2013 z dôvodu oneskorenia procesu 

refundácie realizácie projektu v rámci OPIS 2.1 – „Digitalizácia pamiatkového fondu“. Po 

zrealizovaní  refundácie miezd za uvedený projekt bude v roku 2013 takto vzniknutý deficit 

dorovnaný.  

      Zamestnancom  v štátnej službe bolo vyplatených  1 726 507,- € a zamestnancom pri 

výkone práce vo verejnom záujme  bolo vyplatených celkom 1 078 684,- €.  Celková 

priemerná mzda zamestnancov v stálom pracovnom pomere predstavuje sumu 731,42 €.     

       Zamestnancom „dohodárom“ bolo vyplatených celkom 348 499,- € z toho  25 145,- € 

z mimorozpočtových finančných prostriedkov. Náhrady príjmov pri dočasnej 

práceneschopnosti  boli vyplatené v sume 7 323,- € a odchodné pri prvom odchode do 

dôchodku v sume 11 183,- €. 

 

Prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov za rok 2012 uvádzame 

v tabuľkách č. 4 a 4a. 

   

 

7.  Zhodnotenie výsledkov kontrol 

      

     V priebehu roka 2012 v Pamiatkovom úrade SR neboli vykonané žiadne vonkajšie 

kontroly.  

V zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení 

neskorších predpisov organizácia vykonávala predbežnú kontrolu všetkých finančných 

výdavkov, ktoré realizoval Pamiatkový úrad SR. Po realizácii výdavkov boli vybrané niektoré 

faktúry, na ktorých bola vykonaná priebežná kontrola povereným zamestnancom 

Pamiatkového úradu SR, pričom sa nezistil žiaden negatívny výsledok.  

Na základe vyššie uvedeného možno skonštatovať, že Pamiatkový úrad SR realizoval všetky 

finančné operácie v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z.  
 

8. Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie   

 

8.1 Aktíva 

 

8.1.1 Neobežný majetok 

 

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

                  

Druh majetku 

Stav k 

1.1.2012 Prírastky Úbytky 

Stav  

k 31.12.2012 

Dlhodob.nehmot.majet

ok         

Softvér 2 821 297,66 177 200,00 

    

4 075,85 2 994 421,81   

Licencie 

       

93 890,82  

    3 

776,27 90 114,55 

Obstaranie DNM 0,00 190 760,00 

177 

200,00 

       13 

560,00 

Spolu 2 915 188,48    367 960,00 185 3 098 096,36 
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052,12 

Dlhodobý 

hmot.majetok     

Stavby 9 910 156,93       507,07  9 910 664,00 

Stroje,príst.,zariadenia 1 712 081,19 429 042,85 79 220,27 2 061 903,77 

Dopravné prostriedky    382 354,58   36 086,00 

      

816,00    417 624,58 

Pozemky    552 493,71      627,37     553 121,08 

Umelecké diela          657,24           657,24 

Obstaranie DHM 1 197 741,07 710 976,57 

432 

289,60 1 476 428,04 

Spolu: 

13 755 

484,72 1 177 239,86 

512 

325,87 

14 420 

398,71 

 

K všetkému majetku má účtovná jednotka právo správy majetku štátu. V roku 2012 bola 

najvýznamnejšou položkou zaradenia dlhodobého majetku technika a softvér pre 

digitalizačný tím v rámci projektu Digitálny pamiatkový fond, financovaného z prostriedkov 

Európskej únie. Zaradené do majetku bolo motorové vozidlo Škoda Octavia, ktoré 

Pamiatkový úrad SR nadobudol bezodplatným prevodom z Kancelárie prezidenta SR.  

Vyradené z evidencie dlhodobého majetku a ekologicky zlikvidované boli nepojazdné a 

opotrebované dopravné prostriedky. 

     

8.1.2 Obežný majetok 

 

Zásoby 

 

K 31.12.2012 vykazuje účtovná jednotka zásoby v celkovej výške 28 297,23 EUR, čo 

predstavuje zostatky reštaurátorského materiálu na skladoch ORA Bratislava a ORA Levoča. 

Opravná položka k zásobám bola v roku 2012 zrušená a materiál v tejto hodnote bol vyradený 

na základe fyzickej inventarizácie, ktorá potvrdila, že materiálové zásoby sú znehodnotené 

a nepoužiteľné. 

 

8.1.3 Finančný majetok 

 

Text Počiatočný stav k 

 1. 1. 2012 

Prírastok Úbytok Zostatok 

k 31.12.2012 

Ceniny 0 261 792,71 216792,71 0 

Sociálny fond 8 907,13 67 360,93 53 968,73 22 299,33 

 Depozit 279 573,71 235 497,27 279573,71 235 497,27 

Bežné granty  216 450,69 184 133,19 278 016,33 122 567,55 

Náklady budúcich období k 31.12.2012 v sume 16 668,15 EUR tvoria najmä predplatné za 

časopisy, poistné za autá a iné náklady, ktoré sa týkajú roku 2013. V roku 2013 bude táto 

položka rozpustená do nákladov.  

 

8.1.4 Pohľadávky  

 

Poskytnuté prevádzkové preddavky k 31.12.2012 boli v sume 138 362,19 EUR. Sú tu 

zahrnuté preddavky na elektrickú energiu a plyn poskytnuté v roku 2012, zatiaľ 

nevyfakturované. 
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Ostatné pohľadávky k 31.12.2012 sú v sume 93 159,61 EUR. Týkajú sa poskytnutých služieb. 

Majú dlhšiu dobu splatnosti ako 5 rokov, väčšinou sa týkajú rokov 1995 až 2002, kedy bol 

Pamiatkový úrad príspevkovou organizáciou a  suma jednotlivých pohľadávok presahuje 

3000 EUR. Pamiatkový úrad SR použil všetky dostupné prostriedky na ich vymáhanie, avšak 

vymáhanie nebolo úspešné. Preto je v plnej výške týchto pohľadávok vytvorená opravná 

položka. Na odpísanie uvedených pohľadávok je potrebný súhlas zriaďovateľa.   

Pohľadávky z nedaňových príjmov, prevažne z poskytnutých reštaurátorských služieb 

a prenájmu nebytových priestorov, ktoré nepresiahli dobu splatnosti.  

 

Názov Stav k 1.1.2012 Stav k 31.12.2012 

Pohľadávky v lehote splatnosti  8 172,18  16 428,95 

 

 

Pohľadávky voči zamestnancom v sume 2 866,82 EUR predstavujú  napr. návratné výpomoci 

zo sociálneho fondu. Prevažnú časť tvoria zostatky pohonných látok v nádržiach služobných 

motorových vozidiel. 

       

8.2.  Pasíva 

 

8.2.1 Vlastné imanie 

 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia k 31.12.2011        94 761,66 EUR 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia k 31.12.2012               170 990,63 EUR       

 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie k 2011                     75 012,82 EUR 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie k 2012                     45 315,41 EUR 

 

8.2.2 Záväzky 

 

Dodávatelia 129 737,57 

Krátkodobé rezervy 117 390,93 

Zamestnanci 198 500,25 

Sociálne a zdravotné zabezpečenie 113 711,89 

Daňové záväzky  24 714,58 

 

Záväzky voči dodávateľom  k 31.12.2012 boli 129 737,57 EUR. Všetky tieto záväzky sú 

v lehote splatnosti. Ide o faktúry za materiál resp. služby so splatnosťou v roku 2013. 

Účtovná jednotka vytvorila v roku 2012 krátkodobé rezervy na : 

-  nevyfakturované dodávky                                           60 000,00  EUR 

-  nevyčerpanú dovolenku z roku 2012 + odvody       51 690,93  EUR 

-  neukončené súdne spory                                                  5 700,00  EUR 

Tieto rezervy budú podľa predpokladu použité v roku 2013. 

Záväzky voči zamestnancom, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému 

úradu sa týkajú miezd zamestnancov za december 2012, ktoré budú vyplatené v januári 2013. 
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9. Ciele organizácie a prehľad ich plnenia   
 

V roku 2012 vykonával Pamiatkový úrad SR a jednotlivé krajské pamiatkové úrady svoje 

základné úlohy v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 

v znení neskorších predpisov a v zmysle Plánu hlavných úloh PÚ SR na rok 2012, ktorý bol 

schválený a doplnený MK SR – sekciou kultúrneho dedičstva. Následne bol Plán hlavných 

úloh rozpracovaný pre jednotlivé úseky a odbory PÚ SR, ako aj pre krajské pamiatkové úrady 

a ich pracoviská.  

 

Verejný odpočet činnosti PÚ SR za r. 2011 spojený s prezentáciou Výročnej správy PÚ 

SR za r. 2011 sa uskutočnil 17. apríla 2012 v zasadačke úradu.  

 

Prioritou v činnosti od začiatku roka bol výkon štátnej  správy na úseku ochrany 

pamiatkového fondu v zmysle platných zákonov. Pokračovala realizácia dlhodobých úloh PÚ 

SR, najmä revízie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR a príprava Súpisu národných 

kultúrnych pamiatok SR, revízie pamiatkových území. PÚ SR aktívne pracoval na realizácii 

dlhodobého projektu Digitálny pamiatkový fond v rámci Operačného programu 

Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcii 

a obnova ich národnej infraštruktúry.  

  
Ťažisko prác v roku 2012 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej 

správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. 

o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, vydávaním rozhodnutí, 

záväzných stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám 

oprávnených osôb. V sledovanom období vydal Pamiatkový úrad SR celkovo 3983 

rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu štátnej správy, 7673 záväzných stanovísk a 2080 

odborných vyjadrení a stanovísk. 

 

Pamiatkový úrad SR v spolupráci s krajskými pamiatkovými úradmi pripravili na základe 

požiadavky MK SR podnety pre novelu pamiatkového zákona. Spracoval pripomienky 

z hľadiska ochrany pamiatkového fondu do návrhu zákona o katastri nehnuteľností a o zmene 

a doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

Pripravil a spracoval podklad pre MK SR k pripravovanej reorganizácii štátnej a verejnej 

správy „ESO“. 

Spolupracoval so Slovenským ústavom technickej normalizácie pri príprave uplatňovania 

európskej normotvorby v oblasti kultúrneho dedičstva v SR – terminológia. 

Spracoval podklad do odpočtu plnenia Koncepcie ochrany pamiatkového fondu pre MK 

SR – sekciu kultúrneho dedičstva. 

 

V rámci plnenia Plánu hlavných úloh na rok 2012 naďalej zostala ťažiskovou úlohou 

revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR. V rámci úlohy sa v mesiacoch január a 

február uskutočnila väčšina sumarizujúcich a kontrolných činností na výstupoch 

uskutočnených revízií za rok 2011 tak, aby bolo možné optimalizovať nároky na túto úlohu 

a realisticky postaviť plán revízie v roku 2012. Pripravený bol harmonogram činnosti na rok 

2012 s prioritou ukončenia revízie v rámci sídiel a okresov s vysokou mierou spracovania 

aktualizačných listov jednotlivých národných kultúrnych pamiatok. Následne sa zaradili do 

plánu aj ďalšie okresy. Uskutočnené boli aj kroky k príprave jednotlivých monografii sídiel a 

okresov v rámci nového Súpisu národných kultúrnych pamiatok SR (okresy Martin, Trenčín, 

Hlohovec, Nitra, sídlo Levoča a sídlo Košice), najmä k ukončeniu a vydaniu Súpisu 

národných kultúrnych pamiatok okresu Martin. Publikácia bola prezentovaná v rámci 

podujatia Artexpo Nostalgia 6.12.2012 v Bratislave. 
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V roku 2012 Pamiatkový úrad SR pokračoval aj v plnení úlohy zameranej na 

vyhodnotenie industriálnej architektúry na Slovensku. Dopracoval záverečnú správu 

„Spracovanie komplexnej analýzy a vyhodnotenia industriálnej architektúry na území 

Slovenska“. 

 

Dôležitou úlohou Pamiatkového úradu SR bola v roku 2012 revízia pamiatkových území, 

zameraná v tejto etape najmä na realizáciu výsledkov revízie pamiatkových zón, 

vypracovanie návrhov a začatie konaní o vyhlásení ochranných pásiem nehnuteľných NKP 

a vytypovaných pamiatkových území, ako aj spracovávanie zásad ochrany pamiatkových 

území. V rámci prioritných projektov na rok 2012 Ministerstvo kultúry SR schválilo 

Pamiatkovému úradu SR 61 760 EUR na revíziu pamiatkových území a na spracovanie zásad 

ochrany pamiatkových území. Tieto finančné prostriedky budú použité na aktualizáciu už 

jestvujúcich zásad a na vypracovanie nových zásad pre tie pamiatkové územia, ktoré doteraz 

zásady vypracované nemali. Zásady ochrany pamiatkových území pre pamiatkové rezervácie 

a zóny, spracované v roku 2011, boli postupne pripomienkované a následne schválené 

Odborno-metodickou komisiou PÚ SR.  

 
Pamiatkový úrad SR pokračoval v spolupráci s Archeologickým ústavom Akademie věd 

Českej republiky Praha na realizácii projektu Korpus predrománskej architektúry v Európe, 

v rámci ktorého sa uskutočňuje archeologický výskum NKP Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch 

pod Tribečom a archeologický výskum NKP Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch.  

 

Súčasťou Pamiatkového úradu SR je špecializovaný verejný archív, ktorého poslaním je 

všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich zhromažďovanie, preberanie od pôvodcov, 

evidovanie, bezpečné uschovanie a ochrana, odborné spracovanie a sprístupňovanie. Toto 

poslanie sa premieta do jednotlivých odborných činností, z ktorých niektoré boli aj súčasťou 

plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 2012. Pre 897 bádateľov bolo sprístupnených 2555 

archívnych dokumentov. 

 

Odbor štátneho informačného systému pracoval v roku 2012 na spracovaní návrhov na 

vyhlásenie vecí za NKP, viedol správne konania o vyhlásení vecí za NKP, o zmene a 

o zrušení vyhlásenia veci za NKP, testoval aplikáciu AIS OP – SQL, spracovával a vkladal 

výsledky revízie ÚZPF SR do databáz SQL, vypracovával štatistické údaje o národných 

kultúrnych pamiatkach. Veľa času venovali pracovníci odboru sprístupňovaniu informácií 

o národných kultúrnych pamiatkach odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom internetovej 

stránky www.pamiatky.sk, ale aj prostredníctvom elektronickej a klasickej korešpondencie a 

osobných konzultácií. Odbor sa tiež podieľal na riešení digitalizačných a prezentačných 

projektov na národnej a medzinárodnej úrovni (OPIS 2, Cararae).  

 

Svetové kultúrne dedičstvo bolo predmetom letnej školy Manažment svetového dedičstva 

UNESCO vo Vyšehradských krajinách, ktorá sa uskutočnila v dňoch 9. - 16. 7. 2012 

v Krakove, v Košiciach a v Maďarsku. 

 

V oblasti ochrany lokalít Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, konkrétne v oblasti 

prípravy nominačných projektov na ďalšie slovenské lokality, sa Pamiatkový úrad SR 

zameral najmä na prípravu nominačného projektu Limes Romanus – rímske pamiatky na 

Slovensku. V rámci Operačného programu Stredná Európa 2007 – 2013, do ktorého sú 

zapojené viaceré štáty Európskej únie, Pamiatkový úrad SR spracoval projekt Danube Limes 

– UNESCO World Heritage. V dňoch 9. - 10. 5. 2012  sa uskutočnili pracovné stretnutia 

k príprave nominačného projektu, na ktorom sa prerokovali legislatívna ochrana 

navrhovaných lokalít (Rusovce, Iža), vlastnícke vzťahy a aktuálny stav zachovania 

predmetných NKP, samotná príprava nominačného projektu. PÚ SR spolupracoval na 
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príprave informačnej brožúry „Dunajský Limes na Slovensku – Rímsky vojenský kastel 

Gerulata“.  
      

Pamiatkový úrad SR pokračoval na základe dohody s NPÚ Praha z marca 2011 na 

aktualizácii nominačného projektu SKD Pamiatky Veľkej Moravy, ktorý bol 31. 1. 2013 

odovzdaný v sídle UNESCO v Paríži. 

 

V roku 2012 Pamiatkový úrad SR pripravil zborník Monumentorum tutela – Ochrana 

pamiatok č. 23, v ktorom budú publikované odborné príspevky z medzinárodnej konferencie,  

konanej v roku 2010 Výskum a obnova hradnej architektúry na Slovensku. Zborník vyšiel vo 

februári 2013, bol podporený MK SR v rámci Prioritných projektov PÚ SR. 

 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. 4.) sa 21. apríla 

2012 po piatykrát uskutočnilo v priestoroch NKP Červený Kláštor - kláštor kartuziánov 

slávnostné odovzdávanie Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo 

a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Cena bola 

v roku 2012 udelená  Ing. arch. Ľudmile Husovskej a  Dr. Ladislavovi Šáškymu in 

memoriam. 

 

Dňa 14.9.2012 sa v priestoroch bratislavskej Reduty uskutočnilo slávnostné otvorenie 

Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2012 spojené s odovzdávaním výročných cien revue 

Pamiatky a múzeá. 

 

Dňa 29. 5. 2012 zorganizoval v Sliači Pamiatkový úrad Slovenskej republiky- Odbor 

preskúmavania rozhodnutí metodický deň na tému „Rozhodnutia a záväzné stanoviská KPÚ“.  

 

V rámci podujatia Bardkontakt 2012 sa v dňoch 21.-22.8.2012 v Bardejove uskutočnila 

20. konferencia k problematike mestských pamiatkových centier pod odbornou garanciou 

KPÚ Prešov. KPÚ Trnava a Mesto Trnava zorganizovali dňa 4.12.2012 pri príležitosti 25 

ročného jubilea Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava seminár Pamiatky Trnavy 

a Trnavského kraja. 

 

Pamiatkový úrad SR zabezpečoval v zmysle pamiatkového zákona reštaurovanie  

hnuteľných a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom oblastných 

reštaurátorských ateliérov v Bratislave a Levoči. 

 

Štatistický prehľad výkonu štátnej správy PÚ SR a KPÚ a revízie ÚZPF v rokoch 2002 –  

2013 v porovnaní s činnosťou Pamiatkového ústavu v rokoch 2000 – 2002. 

 

Rok 

 

Počet rozhodnutí 

a záväzných stanovísk  

Počet 

stanovísk 

Spolu Revízia ÚZPF 

NhNKP HNKP Spolu 

2000 - 6078 6078 1376 867 2243 

2001 - 6476 6476 1136 1050 2186 

2002 4426 4270 8696 591 656 1247 

2003 6757 5384 12141 905 1119 2024 

2004 8015 11685 19700 790 992 1782 

2005 6817 12199 19016 687 875 1562 

2006 3021 rozhodnutí 

4520 záv. stanovísk 

9245 16786 830  1292 2122 

2007 3234 rozhodnutí 10681 18743 605 1113 1718 
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4828 záv. stanovísk 

2008 3628 rozhodnutí 

5325 záv. stanovísk 

12118 21071 376 559 935 

2009 3780 rozhodnutí 

6311 záv. stanovísk 

8581 18672 365 566 931 

2010 4038 rozhodnutí 

6576 záv. stanovísk 

6615 17229 286 451 737 

2011 4599 rozhodnutí 

7195 záv. stanovísk 

4849 16643 270 299 569 

2012 3983 rozhodnutí 

7673 záv. stanovísk 

2080 13736 259 407 666 
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10. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2012 
  

V roku 2012 vykonával Pamiatkový úrad SR a jednotlivé krajské pamiatkové úrady svoje 

základné úlohy v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 

v znení neskorších predpisov a v zmysle Plánu hlavných úloh PÚ SR na rok 2012, ktorý bol 

schválený a doplnený MK SR – sekciou kultúrneho dedičstva. Následne bol Plán hlavných 

úloh rozpracovaný pre jednotlivé úseky a odbory PÚ SR, ako aj pre krajské pamiatkové úrady 

a ich pracoviská.  

 

Verejný odpočet činnosti PÚ SR za r. 2011 spojený s prezentáciou Výročnej správy PÚ 

SR za r. 2011 sa uskutočnil 17. apríla 2012 v zasadačke úradu.  

 

Prioritou v činnosti od začiatku roka bol výkon štátnej  správy na úseku ochrany 

pamiatkového fondu v zmysle platných zákonov. Pokračovala realizácia dlhodobých úloh PÚ 

SR, najmä revízie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR a príprava Súpisu národných 

kultúrnych pamiatok SR, revízie pamiatkových území. PÚ SR aktívne pracoval na realizácii 

dlhodobého projektu Digitálny pamiatkový fond v rámci Operačného programu 

Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcii 

a obnova ich národnej infraštruktúry.  

  
Ťažisko prác v roku 2012 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej 

správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. 

o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, vydávaním rozhodnutí, 

záväzných stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám 

oprávnených osôb. V sledovanom období vydal Pamiatkový úrad SR celkovo 3983 

rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu štátnej správy, 7673 záväzných stanovísk a 2080 

odborných vyjadrení a stanovísk. 

 

Pamiatkový úrad SR v spolupráci s krajskými pamiatkovými úradmi pripravili na základe 

požiadavky MK SR podnety pre novelu pamiatkového zákona. Spracoval pripomienky 

z hľadiska ochrany pamiatkového fondu do návrhu zákona o katastri nehnuteľností a o zmene 

a doplnení zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

Pripravil a spracoval podklad pre MK SR k pripravovanej reorganizácii štátnej a verejnej 

správy „ESO“. 

Spolupracoval so Slovenským ústavom technickej normalizácie pri príprave uplatňovania 

európskej normotvorby v oblasti kultúrneho dedičstva v SR – terminológia. 

Spracoval podklad do odpočtu plnenia Koncepcie ochrany pamiatkového fondu pre MK 

SR – sekciu kultúrneho dedičstva. 

 

V rámci plnenia Plánu hlavných úloh na rok 2012 naďalej zostala ťažiskovou úlohou 

revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR. V rámci úlohy sa v mesiacoch január a 

február uskutočnila väčšina sumarizujúcich a kontrolných činností na výstupoch 

uskutočnených revízií za rok 2011 tak, aby bolo možné optimalizovať nároky na túto úlohu 

a realisticky postaviť plán revízie v roku 2012. Pripravený bol harmonogram činnosti na rok 

2012 s prioritou ukončenia revízie v rámci sídiel a okresov s vysokou mierou spracovania 

aktualizačných listov jednotlivých národných kultúrnych pamiatok. Následne sa zaradili do 

plánu aj ďalšie okresy. Uskutočnené boli aj kroky k príprave jednotlivých monografii sídiel a 

okresov v rámci nového Súpisu národných kultúrnych pamiatok SR (okresy Martin, Trenčín, 

Hlohovec, Nitra, sídlo Levoča a sídlo Košice), najmä k ukončeniu a vydaniu Súpisu 

národných kultúrnych pamiatok okresu Martin. Publikácia bola prezentovaná v rámci 

podujatia Artexpo Nostalgia 6.12.2012 v Bratislave. 
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V roku 2012 Pamiatkový úrad SR pokračoval aj v plnení úlohy zameranej na 

vyhodnotenie industriálnej architektúry na Slovensku. Dopracoval záverečnú správu 

„Spracovanie komplexnej analýzy a vyhodnotenia industriálnej architektúry na území 

Slovenska“. 

 

Dôležitou úlohou Pamiatkového úradu SR bola v roku 2012 revízia pamiatkových území, 

zameraná v tejto etape najmä na realizáciu výsledkov revízie pamiatkových zón, 

vypracovanie návrhov a začatie konaní o vyhlásení ochranných pásiem nehnuteľných NKP 

a vytypovaných pamiatkových území, ako aj spracovávanie zásad ochrany pamiatkových 

území. V rámci prioritných projektov na rok 2012 Ministerstvo kultúry SR schválilo 

Pamiatkovému úradu SR 61 760 EUR na revíziu pamiatkových území a na spracovanie zásad 

ochrany pamiatkových území. Tieto finančné prostriedky budú použité na aktualizáciu už 

jestvujúcich zásad a na vypracovanie nových zásad pre tie pamiatkové územia, ktoré doteraz 

zásady vypracované nemali. Zásady ochrany pamiatkových území pre pamiatkové rezervácie 

a zóny, spracované v roku 2011, boli postupne pripomienkované a následne schválené 

Odborno-metodickou komisiou PÚ SR.  

 
Pamiatkový úrad SR pokračoval v spolupráci s Archeologickým ústavom Akademie věd 

Českej republiky Praha na realizácii projektu Korpus predrománskej architektúry v Európe, 

v rámci ktorého sa uskutočňuje archeologický výskum NKP Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch 

pod Tribečom a archeologický výskum NKP Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch.  

 

Súčasťou Pamiatkového úradu SR je špecializovaný verejný archív, ktorého poslaním je 

všestranná starostlivosť o archívne dokumenty, ich zhromažďovanie, preberanie od pôvodcov, 

evidovanie, bezpečné uschovanie a ochrana, odborné spracovanie a sprístupňovanie. Toto 

poslanie sa premieta do jednotlivých odborných činností, z ktorých niektoré boli aj súčasťou 

plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 2012. Pre 897 bádateľov bolo sprístupnených 2555 

archívnych dokumentov. 

 

Odbor štátneho informačného systému pracoval v roku 2012 na spracovaní návrhov na 

vyhlásenie vecí za NKP, viedol správne konania o vyhlásení vecí za NKP, o zmene a 

o zrušení vyhlásenia veci za NKP, testoval aplikáciu AIS OP – SQL, spracovával a vkladal 

výsledky revízie ÚZPF SR do databáz SQL, vypracovával štatistické údaje o národných 

kultúrnych pamiatkach. Veľa času venovali pracovníci odboru sprístupňovaniu informácií 

o národných kultúrnych pamiatkach odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom internetovej 

stránky www.pamiatky.sk, ale aj prostredníctvom elektronickej a klasickej korešpondencie a 

osobných konzultácií. Odbor sa tiež podieľal na riešení digitalizačných a prezentačných 

projektov na národnej a medzinárodnej úrovni (OPIS 2, Cararae).  

 

Svetové kultúrne dedičstvo bolo predmetom letnej školy Manažment svetového dedičstva 

UNESCO vo Vyšehradských krajinách, ktorá sa uskutočnila v dňoch 9. - 16. 7. 2012 

v Krakove, v Košiciach a v Maďarsku. 

 

V oblasti ochrany lokalít Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, konkrétne v oblasti 

prípravy nominačných projektov na ďalšie slovenské lokality, sa Pamiatkový úrad SR 

zameral najmä na prípravu nominačného projektu Limes Romanus – rímske pamiatky na 

Slovensku. V rámci Operačného programu Stredná Európa 2007 – 2013, do ktorého sú 

zapojené viaceré štáty Európskej únie, Pamiatkový úrad SR spracoval projekt Danube Limes 

– UNESCO World Heritage. V dňoch 9. - 10. 5. 2012  sa uskutočnili pracovné stretnutia 

k príprave nominačného projektu, na ktorom sa prerokovali legislatívna ochrana 

navrhovaných lokalít (Rusovce, Iža), vlastnícke vzťahy a aktuálny stav zachovania 

predmetných NKP, samotná príprava nominačného projektu. PÚ SR spolupracoval na 
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príprave informačnej brožúry „Dunajský Limes na Slovensku – Rímsky vojenský kastel 

Gerulata“.  
      

Pamiatkový úrad SR pokračoval na základe dohody s NPÚ Praha z marca 2011 na 

aktualizácii nominačného projektu SKD Pamiatky Veľkej Moravy, ktorý bol 31. 1. 2013 

odovzdaný v sídle UNESCO v Paríži. 

 

V roku 2012 Pamiatkový úrad SR pripravil zborník Monumentorum tutela – Ochrana 

pamiatok č. 23, v ktorom budú publikované odborné príspevky z medzinárodnej konferencie,  

konanej v roku 2010 Výskum a obnova hradnej architektúry na Slovensku. Zborník vyšiel vo 

februári 2013, bol podporený MK SR v rámci Prioritných projektov PÚ SR. 

 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. 4.) sa 21. apríla 

2012 po piatykrát uskutočnilo v priestoroch NKP Červený Kláštor - kláštor kartuziánov 

slávnostné odovzdávanie Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo 

a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Cena bola 

v roku 2012 udelená  Ing. arch. Ľudmile Husovskej a  Dr. Ladislavovi Šáškymu in 

memoriam. 

 

Dňa 14.9.2012 sa v priestoroch bratislavskej Reduty uskutočnilo slávnostné otvorenie 

Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2012 spojené s odovzdávaním výročných cien revue 

Pamiatky a múzeá. 

 

Dňa 29. 5. 2012 zorganizoval v Sliači Pamiatkový úrad Slovenskej republiky- Odbor 

preskúmavania rozhodnutí metodický deň na tému „Rozhodnutia a záväzné stanoviská KPÚ“.  

 

V rámci podujatia Bardkontakt 2012 sa v dňoch 21.-22.8.2012 v Bardejove uskutočnila 

20. konferencia k problematike mestských pamiatkových centier pod odbornou garanciou 

KPÚ Prešov. KPÚ Trnava a Mesto Trnava zorganizovali dňa 4.12.2012 pri príležitosti 25 

ročného jubilea Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava seminár Pamiatky Trnavy 

a Trnavského kraja. 

 

Pamiatkový úrad SR zabezpečoval v zmysle pamiatkového zákona reštaurovanie  

hnuteľných a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom oblastných 

reštaurátorských ateliérov v Bratislave a Levoči. 

 

Štatistický prehľad výkonu štátnej správy PÚ SR a KPÚ a revízie ÚZPF v rokoch 2002 –  

2013 v porovnaní s činnosťou Pamiatkového ústavu v rokoch 2000 – 2002. 

 

Rok 

 

Počet rozhodnutí 

a záväzných stanovísk  

Počet 

stanovísk 

Spolu Revízia ÚZPF 

NhNKP HNKP Spolu 

2000 - 6078 6078 1376 867 2243 

2001 - 6476 6476 1136 1050 2186 

2002 4426 4270 8696 591 656 1247 

2003 6757 5384 12141 905 1119 2024 

2004 8015 11685 19700 790 992 1782 

2005 6817 12199 19016 687 875 1562 

2006 3021 rozhodnutí 

4520 záv. stanovísk 

9245 16786 830  1292 2122 

2007 3234 rozhodnutí 10681 18743 605 1113 1718 
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4828 záv. stanovísk 

2008 3628 rozhodnutí 

5325 záv. stanovísk 

12118 21071 376 559 935 

2009 3780 rozhodnutí 

6311 záv. stanovísk 

8581 18672 365 566 931 

2010 4038 rozhodnutí 

6576 záv. stanovísk 

6615 17229 286 451 737 

2011 4599 rozhodnutí 

7195 záv. stanovísk 

4849 16643 270 299 569 

2012 3983 rozhodnutí 

7673 záv. stanovísk 

2080 13736 259 407 666 

 
Činnosti organizácie nad rámec úloh z Plánu hlavných úloh 
 

Okrem plánovaných úloh a úloh vyplývajúcich z hlavného predmetu činnosti organizácie 

boli vykonané i niektoré práce nad rámec plánovanej činnosti.  

 

Vo februári 2010 Pamiatkový úrad SR úspešne zavŕšil akreditačný proces Ministerstva 

školstva SR pre vydanie osvedčenia o spôsobilosti organizácie vykonávať výskum a vývoj 

v nasledujúcom šesťročnom období. Začiatkom roka PÚ SR spracoval vyhodnotenie 

vedeckovýskumnej činnosti inštitúcie v r.2011. 

 

Výstava „Stredoveké nástenné maľby v Gemeri (Zabudnuté podklady)“ bola 

prezentovaná vo Farnosti Okoličné. Výstava „Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom 

oblúku“ (Výstava krajín V4) bola prezentovaná v Českej republike v Ostravskom múzeu 

a v Múzeu WSI Opolski v Poľsku. Výstava „Stredoveké kláštory na Slovensku“ bola 

prezentovaná v Múzeu hračiek a bábkarských kultúr v Modrom Kameni. Pamiatkový úrad SR 

spolupracoval s firmou Incheba a.s. na príprave výstavy „ Pamiatky 2013“ ako sprievodného 

podujatia veľtrhu CONECO, ktoré bude v apríli r.2013. 

PÚ SR realizoval výstavu „Dunajský limes na Slovensku“, autori: Pinčíková, Ľ., 

Schmidtová, J., Tuhárska, A., Rajtár, J.,  Vernisáž výstavy „Všetky cesty vedú do Ríma... 

Dunajský limes na Slovensku“ sa konala 19. apríla v Múzeu Antická Gerulata v Bratislave – 

Rusovciach, časť výstavy „Všetky cesty vedú do Ríma...“ realizovalo Múzeum mesta 

Bratislavy, výstavu otvoril prezident SR Ivan Gašparovič v Múzeu antická Gerulata 

v Bratislave – Rusovciach, Gerulatská 69. 

Bola aktualizovaná výstava „Svetové dedičstvo na Slovensku“, ktorú PÚ SR poskytol na 

prezentáciu SR v zahraničí  na základe uzavretej licenčnej zmluvy Ministerstvu zahraničných 

vecí SR a je k dispozícii pre všetky zastupiteľské úrady SR v zahraničí na DVD 

 

V rámci spolupráce so slovenskými a zahraničnými pamiatkovými inštitúciami v roku 

2012 uzatvoril Pamiatkový úrad SR na pracovnom stretnutí v Košiciach 14. mája 2012 

Dohodu o spolupráci Pamiatkového úradu SR s Úradom pre ochranu kultúrneho dedičstva 

v Budapešti. Na požiadanie PÚ SR poskytol KÖH jedného odborného zamestnanca - 

špecialistu pre výskum a obnovu hradov - Dr. Lajosa Bozókiho, ktorý bol menovaný za člena 

odbornej komisie ad hoc pre záchranu hradu Krásna Hôrka po požiari.  

 

Pamiatkový úrad SR uzatvoril s Národním památkovým ústavem Praha Dohodu 

o spolupráci na rok 2012. 
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PÚ SR sa podieľal na iniciatíve European Heritage Label – Etiketa európskeho dedičstva, 

ktorá vznikla na báze medzivládnej spolupráce pod záštitou španielskeho ministerstva 

kultúry, bola v r. 2011 prijatá ako oficiálna iniciatíva EÚ, za ktorej organizáciu zodpovedá 

Európska komisia. V uplynulom roku bola ukončená reštrukturalizácia iniciatívy, boli 

stanovené záväzné kritériá a podrobný nominačný formulár pre lokality, ktoré sa v budúcnosti 

budú uchádzať o priznanie etikety. Referát SKD, ktorý je kontaktným miestom EHL pre 

Slovenskú republiku, zabezpečil preklad formuláru do slovenského jazyka a publikovanie 

informácií o slovenských lokalitách EHL na webovej stránke úradu. V rámci propagácie 

iniciatívy bola spracovaná prezentácia informujúca o Etikete európskeho dedičstva 

a o zmenách vyplývajúcich z jej nového štatútu, ktorá odznela na konferencii KRAJINA – 

ČLOVEK – KULTÚRA, konanej dňa 15. mája 2012 v Banskej Bystrici. 

 

V dňoch 24. - 25. 5. 2012 sa uskutočnilo  po siedmy raz stretnutie predstaviteľov 

európskych  inštitúcií  pre ochranu pamiatok/kultúrneho dedičstva - EHHF 2012 v Berline-

Potsdam. Forum, ktoré je predovšetkým priestorom pre výmenu skúseností a najaktuálnejších  

informácií v problematike ochrany kultúrneho dedičstva sa ťažiskovo v tomto roku okrem 

stálej agendy/ ochrana pamiatok v Európskej únií, nové prístupy  pri ochrane , aktuality z 

prostredia európskych aktivít/ zamerala najmä na  vlastné proaktívne smerovanie. K tomuto 

problému bolo prijaté záverečné uznesenie, ktoré formuluje budúce  úlohy a ciele ako  

výsledok analýzy činnosti fóra a potvrdzuje jeho  záujem i naďalej zohrávať kľúčovú úlohu 

pri presadzovaní stratégii na ochranu kultúrneho dedičstva v rámci Európskej únie. 

Zdôrazňuje vedúce postavenie  európskych krajín v oblasti výskumu, aktívne využitie tohto 

potenciálu pri argumentácii podpory ochrany kultúrneho dedičstva ako  priority kultúrnej 

politiky Európskej únie, najmä v programovacom období 2014-2020. V záujme zefektívnenia 

presadzovania opatrení na posilnenie ochrany kultúrneho dedičstva  bude  EHHF hľadať  

formy spolupráce s mimovládnymi organizáciami, ktoré považuje za primeraného partner. V 

záujme lepšej komunikácie činnosti fóra bolo dohodnuté, aby závery z jednotlivých fór boli 

sprístupnené na národnej úrovni v národnom jazyku. Významnou úlohou, ktorá sa javí byť 

aktuálnou a potrebnou argumentáciou pri presadzovaní politiky ochrany kultúrneho dedičstva 

je zhodnotenie  jej ekonomickej efektivity. Bolo preto navrhnuté, aby sa fórum začalo 

zaoberať  otázkou spoločného metodického postupu pre zbere týchto ekonomických údajov, 

ktorý bude diskutovaný na nasledujúcom stretnutí EHHF v r. 2013 v Oslo. 

 

Odborní zamestnanci PÚ SR sa počas roka 2012 zapojili aj do práce poradných orgánov 

Ministerstva kultúry SR, najmä Archeologickej rady a Komisie pre overovanie osobitnej 

odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkových výskumov.  

 



 

84 

 

11. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 
 

1.V rámci výkonu štátnej správy: 

 MK SR 

 MZV SR 

 MŽP SR 

 MH SR 

 MF SR 

 VÚC 

 Obecné úrady 

 Miestne úrady  

 Vlastníci a správcovia kultúrnych pamiatok 

 

V rámci vedeckej, teoretickej a odborno-metodickej činnosti: 

Vysoké školy (VŠVU,UK,STU,TU Košice, VŠ drevárska Zvolen a pod.) 

SAV (najmä Historický ústav, Ústav architektúry, Umeno-vedný a archeologický ústav) 

Dotknuté odborné inštitúcie (SAŽP, MUOP, Múzeá, atď.) 

 

Bádatelia – vzhľadom na štatút archívu osobitného významu: 

Študenti vysokých škôl 

Individuálni bádatelia - výskumníci 

 

Laická a odborná verejnosť – prostredníctvom publikačnej, prednáškovej a propagačnej 

činnosti Pamiatkového úradu SR 

 

V rámci reštaurovania a dokumentačnej činnosti (dodávateľsko-odberateľské vzťahy): 

odberatelia reštaurátorských prác 

odberatelia výskumov 

 

Zahraničné odborné inštitúcie: 

UNESCO 

ICCROM 

ICOMOS 

atď. 

 
 

Bratislava, dňa  22. februára 2013 

 

 

 

Podpis štatutárneho zástupcu: 

 

 

  

     PhDr. Katarína Kosová 

         generálna riaditeľka 

 



 

 

 

Zoznam skratiek použitých v správe za rok 2012 

 

AIS OP SQL  automatizovaný informačný systém ochrany pamiatok 

AL    aktualizačný list 

AR    automatizovaný register 

GIS    geografický informačný systém 

HNKP    hnuteľná národná kultúrna pamiatka 

CHTO    chemicko-technologické oddelenie 

KN    kataster nehnuteľností 

KPÚ    krajský pamiatkový úrad 

MK SR  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

MPR    mestská pamiatková rezervácia 

MV SR  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

NGR    námestník generálnej riaditeľky 

NhNKP  nehnuteľná národná kultúrna pamiatka 

NKP    národná kultúrna pamiatka 

NPÚ    Národní památkový ústav  

ODGD    Odbor digitalizácie a grafickej dokumentácie 

ONKP    odbor národných kultúrnych pamiatok 

OMK PÚ SR  Odborno-metodická komisia Pamiatkového úradu SR 

OOA    odbor osobitného archívu 

OP    ochranné pásmo 

OPR    odbor preskúmavania rozhodnutí v správnom konaní 

OPÚ    odbor pamiatkových území, archeológie a svetového dedičstva 

ORA    oblastný reštaurátorský ateliér 

OŠIS    odbor štátneho informačného systému 

PO    pamiatkový objekt 

PP    pamiatkový predmet 

PR    pamiatková rezervácia 

PRĽA    pamiatková rezervácia ľudovej architektúry 

PÚ SR    Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

PZ    pamiatková zóna 

S    spolupráca 

SKD    svetové kultúrne dedičstvo 

SQL    search query language (vyhľadávací dopytovací program) 

SÚPS    Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti 

SÚPSOP  Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 

ŠÚPS    Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti 

T    termín 

ÚGR    úsek generálneho riaditeľa 

ÚEP    úsek ekonomicko-prevádzkový 

ÚVŠS    úsek výkonu štátnej správy a odborných činností 

ÚZPF    ústredný zoznam pamiatkového fondu 

Z    zodpovednosť 

ZŠ    základná škola 

 
 


