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1.1. 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 evidencie pamiatkového fondu 
Reštaurátorská komisia 

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

479/2005 Z. z. (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 (ďalej len „pamiatkový úrad SR“) a krajské pamiatkové úrady (ďalej len 
„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 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 (ďalej len 
„ministerstvo“), 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. 
 
OBLASTNÉ REŠTAURÁTORSKÉ ATELIÉRY. 
      Oblastné reštaurátorské ateliéry sú preddavkovými organizáciami Pamiatkového úradu SR 
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bez právnej subjektivity, zabezpečujú výskumné a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc 
štátu na ohrozených kultúrnych pamiatkach. Sídlami jednotlivých ateliérov sú: Bratislava 
a Levoča. 
 
Telefón: 02/54 77 44 44 
Fax: 02/54 77 58 44 
e-mail: supsop1@ba.telecom.sk 
adresa internetovej stránky organizácie: www.pamiatky.sk 
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2.2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 
Poslanie a strednodobý výhľad organizácie:  

V súlade so svojím poslaním v zmysle pamiatkového zákona je organizácia 
zameraná vo svojej perspektíve prioritne na nasledovné úlohy: 

 
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 reštaurovania; 
� spracovanie štatistických výkazov Kult 1-01  za 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.  
 
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. 
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3.3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 
 

V roku 2007 neuzavrel Pamiatkový úrad SR žiadny kontrakt. 
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4.4. Hlavné činnosti: 
Hlavné činnosti Pamiatkového úradu SR sú definované: 
 

I. Zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona 
č. 479/2005 Z. z.  
II. Plánom hlavných úloh schváleným MK SR 

 
I. Hlavné činnosti v zmysle Zákona č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu v znení 
zákona č. 479/2005 Z. z.: 

 
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 úradov a preskúmava ich rozhodnutia mimo 

odvolacieho konania,  
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), 
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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), 

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

h) ukladá pokuty podľa §-ov 42,43 pamiatkového zákona  v prípade priestupkov a iných  
i)  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 pamiatok Slovenska. 
b) Revízia pamiatkových území.  
c) Vitráže - celoslovenské zmapovanie a výskum.  
d) Monitoring aktuálneho stavu a využitia nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 

s cieľom účinne zabezpečiť trvale vyhovujúci stavebno-technický stav a využitie NKP 
v súlade s ich pamiatkovým hodnotami. 

e) Zabezpečenie činnosti Ústredného zoznamu pamiatkového fondu  
f) Zabezpečenie činnosti archívu Pamiatkového úradu SR a knižnice. 
g) Svetové kultúrne dedičstvo – pokračovanie v ďalšej etape 2-ročného cyklu monitoringu 

lokalít zapísaných na Zoznam svetového dedičstva zameraného na NKP.  
h) Budovanie geografického informačného systému pamiatkového fondu - automatizácia 

načítavania a územného priemetu databáz. 
i)  Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 2005. 
j)  Spracovanie, aktualizácia, údržba a priebežné dopĺňanie údajov na     

internetových stránkach www.pamiatky.sk, www.heritage.sk, slovenskej časti 
www.european-heritage.net    

k) Zabezpečenie edično-propagačnej a publikačnej činnosti  
l)  Zabezpečenie odborných podujatí o ochrane pamiatkového fondu. 
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105.5. Rozpočet organizácie 
 
    Schválený Upravený   %   
Ukazovateľ Skut. rozpočet rozpočet Skut. čerpania Index 
  2006 2 007 2 007 2 007 4:3x100 2:1x100 

a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy celkom 22 678 24 000 16 147 17 596 108,97 105,83 
   z toho:             
200 Nedaňové príjmy 22 678 24 000 16 147 17 596 108,97 105,83 
   z toho:             
210 Príjmy z vlast. majetku 11 713 12 000 8 587 6 667 77,64 102,45 
220 Adm. a iné popl. a pl. 9 191 11 740 7 300 8 763 120,04 127,73 
230 Kapitálové príjmy 88 250 250 807 322,80 284,09 
290 Iné nedaň. príjmy 1038 10 10 364 3 640,00 0,96 
300 Granty a transfery 648 0 0 995     
310 Tuzemské 445 0 0 995     
330 Zahraničné 203 0 0 0     
600 Bežné výdavky 140 472 133 844 147 602 148 608 100,71 95,28 
   z toho:             
610 Mzdy,platy 
služ.príjmy a OOV 72 139 69 641 72 972 72 972 100,00 96,54 
620 Poistné a prísp. 
zamest. do poisť. a NÚP 

25 083 
24 340 25 016 25 016 100,00 97,04 

630 Tovary a ďalšie 
služby 

 
42 650 

 
38 913 

 
49 064 

 
50 070 102,29 91,24 

   z toho:             
631 Cestovné výdavky 2 557 2 400 2 678 2 689 100,51 93,86 
632 Energie, voda a komun. 12 441 10 210 11 907 11 907 100,00 82,07 
633 Materiál a služby 3 450 5 037 4 673 4 709 100,77 146,00 
    v tom:             
Reprez.výdavky a dary 54 65 65 61 93,85 120,37 
634 Dopravné 2 957 2 810 2 844 2 874 101,05 95,03 
635 Rut. a štan. údržba 4 523 6 085 7 614 8 558 112,40 134,53 
636 Nájomné za prenájom 847 660 1 676 1 676 100,00 77,92 
637 Ostatné tovary a služby 15 875 11 711 17 672 17 657 99,88 73,77 
640 Bežné transfery 600 950 550 550 100,00 158,33 
   z toho:             
642 Transfery jednotl. a 
nezisk. PO 2 410 950 549 549 100,00 39,42 
z toho:             
642006 Na členské 1 0 0 0   0,00 
642012 Na odstupné 196 450 168 168 100,00 229,59 
642013 Na odchodné 183 100 147 147 100,00 54,64 
642014 Jednotlivcovi 0 0 2 2 100,00   
642015 Na nemocenské 220 400 232 232 100,00 181,82 
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    Schválený Upravený   %   
Ukazovateľ Skut. rozpočet rozpočet Skut. čerpania Index 
  2006 2 007 2 007 2 007 4:3x100 2:1x100 

a 1 2 3 4 5 6 

649 Transfery do zahr. 0 0 1 1 100,00   
z toho:             
649003 Medzinár. organiz. 0 0 1 1 100,00   
700 Kapitálové výdavky 9 380 0 4 550 4 542 100,00 0,00 
   z toho:             
710 Obstar.kap. aktív 9 380 0 4 550 4 542 100,00 0,00 
              
Výdavky celkom  /BV + 
KV/ 149 852 133 844 152 152 153 150 100,70 89,32 
 
Schválený rozpočet príjmov bol v sume 24 000 tis. Sk, ktorý bol v priebehu roka 2007 
znížený na sumu 16 147 tis. Sk. Za rok 2007 organizácia dosiahla celkové príjmy v rámci 
zdroja 111  
vo výške 16 571 tis. Sk. 
Schválený rozpočet celkových výdavkov bol vo výške 133 844 tis. Sk, z toho bežné výdavky 
vo výške 133 844 tis. Sk. Kapitálové výdavky boli poskytnuté PÚ SR ako účelovo určené 
finančné prostriedky v rámci upraveného rozpočtu. 
V roku 2007 bolo realizovaných 13 rozpočtových opatrení a upravený rozpočet predstavoval 
celkové výdavky vo výške 152 151,8 tis. Sk, z toho bežné výdavky vo výške 1147 601,6 tis. 
Sk  
a kapitálové výdavky vo výške 4 550,2 tis. Sk. Skutočné čerpanie rozpočtových výdavkov za 
rok 2007 predstavuje sumu 152 124,7 tis. Sk, z toho bežné výdavky 147 582,2 tis. Sk a 
kapitálové výdavky vo výške 4 542,6 tis. Sk. Organizácia čerpala celkové výdavky vo výške 
99,98% z upraveného rozpočtu k 31.12.2007. 
 
Príjmy organizácie 
 
       Porovnanie dosiahnutých príjmov za r.2007 so skutočnosťou r.2006 
                                                                                                                                            v tis. Sk 

 
Zdroj   

Položka 

 

Názov rozpočtovej položky 

Skutočnosť k 
31.12.2006 

Skutočnosť k 
31.12.2007 

111 210 Príjmy z podnikania a vl.maj 11 713 6 668 
111 220 Admin. a iné poplatky a platby 9 192 8 762 
111 230 Kapitálové príjmy 87 807 
111 290 Iné nedaňové príjmy 1 038 334 
111 200 Nedaňové príjmy 22 030 16 571 
14 310 Tuzemské bežné granty a transfery  11 
72c 310 Tuzemské bežné granty a transfery  944 

 330 Zahraničné granty 202  
72c 290 Iné nedaňové príjmy 0  
72c 310 Tuzemské bežné granty a transfery 0  
72e 290 Iné nedaňové príjmy 9 30 
72h 310 Tuzemské bežné granty a transfery 56 40 
72 300 Granty a transfery 647 1 014 

  Celkové príjmy 22 677 17 596 
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V roku 2007 bolo plnenie zdroja 111 rozpočtových príjmov organizácie nižšie ako v roku 
2006. Toto nižšie plnenie príjmov bolo spôsobené opätovným poklesom kurzu amerického 
dolára za úhradu nájomného budovy na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a 
neuhradením celej sumy za prenájom budovy, ktorú prenajímame americkému 
veľvyslanectvu, ako aj poklesom príjmov z reštaurovania z dôvodu nedostatku zákazok a 
obmedzených možností zabezpečiť finančne materiálové a iné náklady na reštaurovanie z 
výdavkov organizácie. Upravený rozpočet príjmov na rok 2007 bol vo výške 16 147 tis. Sk, 
ktoré organizácia mierne prekročila na sumu 16 571 tis. Sk. Mimorozpočtové príjmy zdroj 14 
a 72 organizácia dosiahla vo výške 1 025 tis. Sk, ktoré v rámci povoleného prekročenia limitu 
výdavkov použila. 
 
 
Plnenie príjmov v roku 2007 bolo nasledovné: 
 

- Rozpočtová kategória 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku úrad dosiahol príjmy z 
prenajatých budov v celkovej sume 6 668 081,68 Sk 

 
- Rozpočtová kategória 220 Administratívne a iné poplatky a platby úrad dosiahol celkové 

príjmy v sume 8 762 327,75 Sk z toho za sankcie z porušenia zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane 
pamiatkového fondu vo výške 865 775,- Sk, za reštaurovanie, archeologické výskumy, predaj 
publikácií, služby CHTO a OGD celkom vo výške  
7 889 552,75 Sk. 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 v celkovej sume 7 305 tis .Sk, 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  
      zabezpečiť financovanie reštaurovania z rozpočtových výdavkov na hlavnú činnosť 
 
- Kategória 230 Kapitálové príjmy 

Ide o nerozpočtovaný príjem. Pamiatkový úrad SR v súvislosti s obnovou autoparku odpredal 
3 značne opotrebované motorové vozidlá v celkovej sume 106 tis. Sk. Uvedené motorové 
vozidlá boli odpredané v súlade so zákonom č.278/1993 Z.z.  
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa Opatrenia MK SR 398  
z 15.8.2003. Ďalej sa PÚ SR podarilo uskutočniť zámenu pozemkov v Bardejove v sume 201 
tis. Sk a predať nehnuteľnosť v Košiciach v sume 500 tis. Sk. 

 
- Kategória 290 Iné nedaňové príjmy boli dosiahnuté v celkovej sume 333 791,50 Sk, ide o 

nerozpočtované príjmy z dobropisov v sume 93 359,50 Sk z preddavkov na energie 
uhradených z výdavkov roku 2006, príjem v sume 189 802,- Sk predstavuje vratku z 
depozitného účtu, príjem 3 980 ,- Sk  z refundácii a príjem 46 650,- Sk, ktorý PÚ SR dostal 
ako príjem z dedičstva. 

  
 

Granty a mimorozpočtové príjmy – zdroj 14 a72 
 
Pamiatkový úrad SR v roku 2007 získal v rámci zdroja 72 nasledovné príjmy: 
 

1. Zdroj 14 
- kategória 310 Tuzemské bežné granty v celkovej sume    11 403,50 Sk 
2. Zdroj 72 C 

       -    kategória 310 Tuzemské bežné granty v celkovej sume  943 910,50 Sk 
3. Zdroj 72 E 
-    kategória 290 Iné nedaňové príjmy v celkovej sume         30 325,- Sk 
4. Zdroj 72 h  
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- kategória 310 Tuzemské bežné granty a transfery v celkovej sume    39 977,50 Sk 
 
  Spolu zdroj 14 +72       1 025 616,50 Sk 

 
Granty a mimorozpočtové príjmy predstavujú celkovú sumu 1 025 616,50 Sk. Tieto finančné 
prostriedky predstavujú povolené prekročenie výdavkov rozpočtu Pamiatkového úradu SR a ich 
použitie analyzujeme v časti  Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie a programovej 
štruktúry. 
 
Výdavky organizácie  
 
                                                                                                              v tis. Sk 
 
Ukazovateľ 

Schv. 
rozp. Upr. rozp. Čerpanie 

% 
čerpania  

610  Mzdy,platy, služ. 
        príjmy a OOV 

 
69 641 

 
72 972 

 
72972 

 
100 

620  oistné a prísp. 
        zam.do poisť. a 
NÚP 

 
24 340 

 
25 016 

 
25 016 

 
100 

630  Tovary a ďalšie 
       služby 

 
38 913 

 
43 918 

 
43 899 

 
99,96 

 
640 bežné transfery 

 
950 

 
550 

 
550 

 
100 

 
700 Kapitálové 
výdavky 

 
0 

 
4 550,2 

 
4 542 

 
99,82 

 
       Celkom 

 
133 844 

 
152 151,8 

 
152 124,7 

 
99,98 

 
Podrobnú analýzu čerpania výdavkov uvádzame v ďalšej hodnotiacej časti. 
 
Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie a programovej štruktúry 
 
Program 08S  
Podprogram 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu 
Zdroj 111 – Štátny rozpočet 
 
Bežné výdavky  
 
     V roku 2007 sa bežné výdavky čerpali vo výške   142 437 tis. Sk, čo je plnenie na   99,9%. 
V jednotlivých kategóriách je čerpanie nasledovné (v tis. Sk): 
 
 
Ukazovateľ 

Schv. 
rozp. Upr. rozp. Čerpanie 

% 
čerpania  

610  Mzdy,platy, služ. 
        príjmy a OOV 

 
69 641 

 
72 972 

 
72 972 

 
100 

620  oistné a prísp. 
        zam.do poisť. a 
NÚP 

 
24 340 

 
25 016 

 
25 016 

 
100 

630  Tovary a ďalšie 
       služby 

 
38 913 

 
43 918 

 
43 899 

 
99,96 

 
640 bežné transfery 

 
950 

 
550 

 
550 

 
100 

 
       Celkom 

 
133 844 

 
142 456 

 
142 437 

 
99,98 
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     Ako vidno z prehľadu čerpania bežných výdavkov organizácia vyčerpala celkovo z 
bežných výdavkov za rok 2007   142 437 tis. Sk, čo je čerpanie na  99,9 %. 
Čerpanie výdavkov v kategórii 630 - Tovary a ďalšie služby, bolo poznačené značným 
deficitom finančných prostriedkov v uvedenej kategórii. Čerpanie finančných prostriedkov 
bolo zúžené iba na najpotrebnejšie tovary a služby pre zabezpečenie chodu PÚ SR. V tejto 
súvislosti je potrebné si uvedomiť, že PÚ SR financuje 8 krajských pamiatkových úradov a 2 
reštaurátorské ateliéry, ktoré sú umiestnené v budovách po celej SR, čiže je potrebné 
zabezpečiť prevádzku v týchto budovách.  
 
V kategórii 630 - Tovary a služby nie sú dostatočne finančne kryté najmä: 
- výkon štátnej správy (poštovné, cestovné, PHM, kanc. mat., kanc. papier, atď) 
- právne poradenstvo, štúdie a expertízy súvisiace s výkonom štátnej správy 
- telekomunikačné služby (telefóny, fax, internet) 
- údržba výpočtovej techniky a zavedenie registratúrneho poriadku 
- prídel do sociálneho fondu  
- plnenie PHÚ - revízia ÚZKP 
- nárast cien energie (el. energia, plyn, voda) 
- oprava automobilov (z titulu zastaralého autoparku) 
- dane a miestne poplatky 
 
Mzdy, platy, služobné  príjmy a OOV - kategória 610    
 
 K 31. 12. 2007 bol upravený rozpočet na kategóriu 610 vo výške 72 972 tis. Sk 
a čerpanie vo výške  72 972 tis. Sk, čo je čerpanie na 100 %. Podrobný rozbor mzdových 
prostriedkov je uvedený v časti Zhodnotenie zamestnanosti.  
 
Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP - kategória 620  
 
Prehľad čerpania podľa položiek za rok 2007  v tis. Sk 
 

 
Položka 

Schválený 
rozpočet 

Upravený  
rozpočet 

 
Čerpanie 

% 
čerpania 

621 – 623 – Poistné 
 do zdravotných poisťovní 

 
8 756 

 
6 392 

 
6 392 

 
100,0 

625 – Poistné 
 do sociálnej poisťovne 

 
15 584 

 
18 220 

 
18 220 

 
100,0 

 
627 – Príspevok do DDP 

 
0 

 
404 

 
404 

 
100,0 

 
620 – Poistné a príspevky 

 
24 340 

 
25 016 

 
25 016 

 
100,0 

 
V kategórii 620 - Poistné a príspevky bol upravený rozpočet na rok 2007 vo výške   25 016 
tis. Sk a čerpanie za rok 2007 bolo na  100,0 %. Čerpanie poistného z objemu miezd 
predstavoval celkovú sumu 24 612 tis. Sk a suma 404 tis. Sk predstavovala príspevok na 
doplnkové dôchodkové poistenie, čo sú 2 % v súlade s Kolektívnou zmluvou a v súlade 
s uzatvorenými zmluvami zo strany zamestnancov a zamestnávateľa s dôchodkovými 
poisťovňami. 
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Tovary a ďalšie služby -  kategória 630  
 

     Prehľadné čerpanie výdavkov v kategórii 630 - Tovary a ďalšie služby uvádzame podľa 
jednotlivých položiek v tis. Sk v nasledovnej tabuľke : 
 

 
Položka 

 
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený  
rozpočet 

Čerpanie 
       za 
 rok 2007 

 
%  

plnenia 
630 – Tovary a ďalšie služby v tom:    99,9 
- 631  Cestovné výdavky 2 400 2 178 2 178 100,0 
- 632  Energie, voda a komunikácie 10 210 11 906 11 906 100,0 
- 633  Materiál a služby  5 037 4 673 4 669 93,9 
- 634  Dopravné 2 810 2 844 2844 100,0 
- 635  Rutinná a štandardná údržba 6 085 7 614 7 614 100,0 
- 636  Nájomné za prenájom 660 1 676 1676 100,0 
- 637  Tovary a ďalšie služby 11 711 13 027 13 011 99,9 
 
  
     Z prehľadu vyplýva, že kategória 630 - Tovary a ďalšie služby bola v jednotlivých 
položkách čerpaná na 99,9 %. Čerpanie najviac ovplyvnilo zvýšenie cien a energií. 

 
� 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 a zdôvodnenie významu je  uvedený v 
tabuľke č.6  

� položka 632 - Energie, vody a komunikácia - výšku čerpania najviac ovplyvňujú 
podpoložky: 
-  632 001 - energie - zvýšenie čerpania plynu v rámci ktorého sa v plnom rozsahu  
    prejavilo zvýšenie ceny plynu z roku 2006 
- 632 003 - poštovné a telekomunikačné služby (zvýšenie poplatkov za telefón a 
využívanie internetu). Organizácia zabezpečila pre zníženie telekomunikačných poplatkov 
uzatvorenie zmluvy s ST „Biznis partner 300“ pre pevnú sieť a zabezpečila vytvorenie 
„virtuálnej siete“ pre mobilnú sieť, čím sa podstatne znížili výdavky za telefonovanie, ale 
oproti predchádzajúcim obdobiam zostali tieto výdavky nezmenené, pretože sme 
realizovali rozšírenie pripojení na internet ako aj nové pripojenia krajských pamiatkových 
úradov 
 

Prehľad čerpania energetických zdrojov v Sk za rok 2007 udáva nasledujúca tabuľka. 
 
 
 
Prehľad energie 

Čerpanie v Sk 
za rok 2006 

Čerpanie v Sk 
za rok 2007 

Elektrická energia 3 834 253,03 3 604 972,71 
Plyn 3 716 886,38 3 853 151,36 
Vodné a stočné 372 130,66 351 665,73 
Ostatná energia 996 222,00  
Spolu 8 919 492,07 7 809 789,80 
 
 
� položka 633 - Materiál a služby - najvyššie čerpanie predstavuje všeobecný materiál.  
� položka 634 - Dopravné - vysoké čerpanie je v podpoložke  servis, údržba a opravy 

v sume 892 259,80,- Sk, čo ovplyvnilo predovšetkým značné opotrebovanie autoparku. 
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Výdavky na opravy a údržbu sú spojené so zabezpečením technického stavu podľa 
požiadaviek a podmienok STK.  

Autodoprava – prehľad čerpania pohonných hmôt za rok  2007  
 
Ukazovateľ Skutočnosť sledov. obd. 

 za rok 2006 (v lit./Sk) 
Skutočnosť sledov. obd. 
 za rok 2007 (v lit./Sk) 

 litre Sk litre Sk 
Benzín 43 281,71 1 696 113,52 34 893,36 1 357 352,81 
Nafta  3 109,15 122 894,55 3 250 133 250 
Spolu 46 390,86 1 819 008,07 38 143,36 1 490 601,81 
 

� Spotreba pohonných hmôt za rok 2007 zahŕňa služobné cesty v rámci hlavnej činnosti, 
služobné cesty v rámci účelových kultúrnych aktivít, mimorozpočtových aktivít a použitie 
služobných motorových vozidiel na súkromné účely, čo má Pamiatkový úrad SR zakotvené 
v Kolektívnej zmluve a náklady s tým spojené zamestnanci formou faktúry uhrádzajú. 
Spotreba pohonných hmôt za rok 2007 bola v porovnaní s minulým rokom nižšia, nakoľko sa 
z dôvodu pridelených nižších finančných prostriedkov museli v závere roka zredukovať 
služobné cesty. 
 
     V roku 2007 sme odpredali 3 motorové vozidlá, 1 vozidlo bolo vyradené z evidencie 
z dôvodu kritického stavu. Bezodplatným prevodom sme obdržali  3 motorové vozidlá od 
iných štátnych inštitúcií pre jednotlivé krajské úrady a centrum. 
 
� položka 635 - Rutinná a štandardná údržba  - čerpanie tejto položky ovplyvňujú najmä  

reštaurátorské práce a údržba budov v správe PÚ SR (podpoložka 635 06). 
� položka 636 - Nájomné za prenájom - čerpala sa na 100,0 %. Z tejto položky je 

predovšetkým uhrádzané nájomné za KPÚ Košice a Trenčín 
� 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  dokumentácií pre archív a podpoložka 
dane, z ktorej sme uhrádzali dane z nehnuteľností v správe Pamiatkového úradu SR. Vo 
veľkej miere ovplyvnila vysoké čerpanie tejto položky  podpoložka 637 014, z ktorej 
uhrádzame stravovanie zamestnancov v zmysle Zákonníka práce a podpoložka 637 027 z 
ktorej uhrádzame pracovníkov, ktorí vykonávajú práce na dohody a suplujú chýbajúcich 
pracovníkov v stálom pracovnom pomere. 

 
 
Kategória 640 Bežné transfery  
 
     V tejto kategórii bol schválený rozpočet 950 tis. Sk a upravený rozpočet bol 550 tis. Sk 
Čerpanie tejto kategórie bolo nasledovné: 
 
podpoložka 642 012 Na odstupné     168 tis. Sk 
podpoložka 642 013 Na odchodné                                                     147 tis.  Sk  
podpoložka 642 014 Jednotlivcovi           2 tis. Sk                      
podpoložka 642 015 Na nemocenské     232 tis. Sk 
podpoložka 649 003 Na medzinár. členské         1 tis. Sk           
 Táto kategória bola čerpaná na 100,0 %. 
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Kategória 700 Kapitálové výdavky  
Program 08S 
Podprogram 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu 
Zdroj 111 – Štátny rozpočet 
 
Rozpočtovým opatrením č. 1/KV MK-842/07-102/3789 bol upravený rozpočet na kapitálové 
výdavky v podprograme 08S0108, zdroj 1316 o sumu 1 323 tis. Sk, ktoré boli účelovo určené 
na: 
 

� Rekonštrukciu objektu KPÚ , Bratislava Leškova    1 323 tis. Sk 
 

Mimorozpočtové prostriedky na bežné výdavky  
 

zdroj 72c – v roku 2007 PÚ SR získal finančné prostriedky od SPP na opravu Červeného 
Kláštora z ktorých bolo použitých 943 910,50 Sk. 
zdroj 72e - podpoložka 292 006 z náhrad poistného plnenia 30 325-, Sk. Uvedené finančné 
prostriedky boli použité na úhradu opráv motorových vozidiel v správe PÚ SR. 
 
zdroj 72h - 312 001 príjem zo štátneho rozpočtu v celkovej sume 39 977,50 Sk. Ide o príjem 
poskytnutý Úradom práce, soc. vecí a rodiny v Trnave ako aktivačný príspevok. Tieto 
finančné prostriedky boli použité na prevádzkové výdavky  zamestnancov KPÚ Trnava 
v sume 39 977,50 Sk. 
 
Zdroj 14 – PÚ získal finančné prostriedky od SAV na vyhotovenie elektronickej 
encyklopédie, ktorých bolo použitých 11 403,50 Sk. 
 
Program 08T 
Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO 
Zdroj 111 
Bežné výdavky 
 
Rozpočtovým opatrením č.2 – list MK 842/2007/102/3574 zo dňa 2. marca 2007 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 3 350 tis. Sk účelovo určenú v rámci Projektov na 
kultúrne aktivity v r. 2007 na financovanie týchto aktivít: 
 

� Vypracovanie zásad ochrany pre pamiatkové územia  1 250 tis. Sk 
� Súpis pamiatok na území Slovenska    1 500 tis. Sk 
� Ochrana pamiat. hodnôt vo vzťahu k EÚ       600 tis. Sk 

 
Skutočné čerpanie bolo nasledovné:   
                                                                                                                                             v Sk     

P.č. Názov akcie EK Rozpočet Skutočnosť Zostatok 

  Program 08T0103         
1 Vypracovanie zásad ochrany pre pam. úz. 637 011 1 250 000 1 25 0000 0 

2 Súpis pamiatok na území Slovenska 637 010 1 500 000 1 500 000 0 

3 Ochrana pamiat. hodnôt vo vzťahu k EÚ 637 001 600 000 600 000 0 

  Spolu za program x 3 350 000 3 350 000 0 
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Kapitálové výdavky 
 
Rozpočtovým opatrením č.1/KV – list MK 842/2007/102/3786 zo dňa 26. februára 2007 bol 
upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na kapitálové výdavky v podprograme 08T0103 – 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO kat. 700 kapitálové výdavky o čiastku 546,142 tis. Sk 
účelovo určenú na financovanie týchto aktivít: 
 
 
Zdroj 1315 
 
� Rekonštrukcia objektu Cukrová 1, Trnava    288,142 tis. Sk 
� Nadstavba objektu, Mariánske nám. 19, Žilina   258 tis. Sk  
 
Tieto finančne prostriedky organizácia nečerpala, pretože v r.2006, neboli podporené 
predložené projekty z fondu Nórskeho kráľovstva. Pamiatkový úrad SR sa pokúsi opäť 
v r.2007 predložiť tieto projekty do štrukturálnych fondov EÚ a Nórskeho kráľovstva. 
 
 
Skutočné čerpanie: 
            
 v Sk  

RI Názov akcie EK Rozpočet Skutočnosť Zostatok 

  Program 08T0103         

12687 Nadstavba objektu, Mariánske nám. 19, Žilina 716 258 000 251 650,70 6 349,30 

12686/* Rekonštrukcia objektu Cukrová 1, Trnava 716 288 142 x x 

  Spolu za program x 258 000 251 650,70 6 349,30 
 
12686/* Rozpočtovým opatrením č. 13/KV – list MK-842/2007-102/19546 zo dňa 19. 
decembra 2007 nám bola viazaná čiastka 288 142,- Sk, ktoré naša organizácia použije 
v nasledujúcom roku. 
 
Program 08T 
Podprogram 08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
 
Bežné výdavky 
 
Rozpočtovým opatrením č. – list MK 842/2007/102/3574 zo dňa 2. marca 2007  bol upravený 
rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v podprograme 08T0104 Prezentácia 
kultúrnych aktivít v zahraničí, kat. 630 Tovary a ďalšie služby o čiastku 1 000 tis. Sk účelovo 
určenú na financovanie nasledovnej kultúrnej aktivity: 
 

� Výstavy venované propagácii pamiat. fondu   500 tis. Sk 
� Výstava Kalvárie a krížové cesty na Slovensku   100 tis. Sk 
� Drevená sakrálna architektúra      150 tis. Sk 
� Zasadnutie orgánov UNESCO a ICROM    250 tis. Sk 
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Čerpanie bolo nasledovné: 
            v Sk 

P.č. Názov akcie EK Rozpočet Skutočnosť Zostatok 

  Program 08T0104         

1 Výstavy venované propagácii pamiat. fondu 631 002 500 000 500 000 0 
2 Výstava Kalvárie a kríž. cesty na Slovensku 637 003 100 000 100 000 0 
3 Drevená sakrálna architektúra 637 004 150 000 150 000 0 
 4 Zasadnutie orgánov UNESCO a ICROM   637 001 250 000 250 000 0 

  Spolu za program x 1 000 000 1 000 000 0 
 
 
Program 08T 
Podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry 
Kapitálové výdavky 
 
Rozpočtovým opatrením č. 4/KV list MK-842/2007-102/12373 bol upravený rozpočet  
v podprograme 08T0105 o sumu 2 790,- tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli určené  
nasledovne: 

� Automatizovaný informačný systém ochrany pamiatkového fondu – AIS OP     
1 840 tis. Sk 

� Geografický informačný systém ochrany pamiatkového fondu – GIS OP 
          950 tis. Sk 

 
Rozpočtovým opatrením č. 6/KV list MK-842/2007-102/12816 bol upravený rozpočet 
v podprograme 08T0105 o sumu 179,2 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli určené na:  
 
� jednotný ekonomický softvér SOFTIP PROFIT    179,2 tis. Sk 
 
Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 
           v Sk 

P.č. Program Názov akcie RI EK Rozpočet Skutočnosť Zostatok 

1 08T0105 AIS OP  13432 713 002 770 000 770 000 0 

        711 003 1 070 000 1 069 932,20 67,80 

2 08T0105 GIS OPF 13433 713 002 350 000 348 519,76 1 480,24 

        711 003 600 000 599 964,23 35,77 

3 08T0105 SOFTIP 19723 711 003 179 200 179 125 75 

  08T0105 Spolu x  x 2 969 200 4 542 191,89 8 008,11 
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6.6. Personálne otázky 
 
Stav zamestnancov 
Rozpisom  záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2007 číslo MK 
842/2007/102/1153 zo dňa 24.1.2007  bol Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky (ďalej 
len „PÚ SR“) pre rok 2007 stanovený limit zamestnancov  352, bez členenia na štátnych 
zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.  Rozpočtovým 
opatrením č.10 z 27.11.2007 číslo MK–842/2007-100/18311 bol limit počtu zamestnancov 
pre rok 2007 upravený na 345. Členenie na štátnych zamestnancov a zamestnancov pri 
výkone prác vo verejnom záujme je internou záležitosťou PÚ SR a je nasledovné 188 
štátnych zamestnancov, 157 zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. 
         PÚ SR mal k 1.1.2007 150 zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a 184 
štátnych zamestnancov, spolu 334 zamestnancov v evidenčnom stave vo fyzických osobách. 
 
- Štátna služba: zo 184 štátnych zamestnancov bolo 8 zamestnankýň mimo evidenčného stavu 
z dôvodu materskej a rodičovskej dovolenky. Počas tohto obdobia boli na ich miesta prijatí na 
zastupovanie zamestnanci v dočasnej štátnej službe. Ku koncu roku 2007 je na materskej 
a rodičovskej dovolenke 12 štátnych zamestnankýň, z toho 4 sú k 31.12.2007 bez zástupu. 
Jeden štátny zamestnanec pracuje na kratší služobný čas. 
   V priebehu roku 2007 skončili štátnu službu v PÚ SR 19 štátni zamestnanci, z toho 10 
zamestnancov na vlastnú žiadosť bez uvedenia dôvodov. 1 zamestnanec z dôvodu prvého 
odchodu do starobného dôchodku, 1 zamestnanec bol trvale preložený do iného služobného 
úradu a 7 zamestnancov z dôvodu zrušenia ich štátnozamestnaneckého miesta. Uskutočnilo sa 
výberové konanie na obsadenie 3 voľných miest predstavených, ktorých úspešní uchádzači 
boli na miesta predstavených vymenovaní. Do dočasnej štátnej služby na voľné 
štátnozamestnanecké miesta boli prijatí 13 zamestnanci a 1 zamestnanec na zastupovanie 
počas dlhodobej práceneschopnosti  a 2 na zastupovanie počas MD a RD.  Ku dňu 31.12.2007 
mal Pamiatkový úrad SR  182 štátnych zamestnancov a 15 neobsadených miest.  
 
- Výkon práce vo verejnom záujme: zo 151 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom 
záujme bolo 6 zamestnancov mimo evidenčného stavu, z toho 5 zamestnankýň z dôvodu 
materskej a rodičovskej dovolenky, 1 zamestnanec z dôvodu dlhodobého neplateného voľna 
z rodinných dôvodov. 2 zamestnankyne sú počas rodičovskej dovolenky zastupované 
zamestnancami prijatými na dobu určitú. 2 pracovné miesta zamestnankýň na MD a RD sú 
riešené zastupovaním z radov stávajúcich zamestnancov príslušného úseku.  8 zamestnancov 
pracovalo na skrátený pracovný úväzok, z toho 2 z dôvodu zdravotného postihnutia 
a invalidného dôchodku.  
   V priebehu roku 2007 skončilo pracovný pomer v PÚ SR 23 zamestnancov, z toho 9 
z organizačných dôvodov, 4 na vlastnú žiadosť bez uvedenia dôvodov, 4 zamestnanci 
v skúšobnej dobe a 2 zamestnanci z dôvodu odchodu do dôchodku (starobného 
a invalidného), 4 zamestnanci uplynutím dohodnutej doby. Uskutočnilo sa výberové konanie 
na obsadenie funkcie Vedúceho chemickotechnologického oddelenia, ktorého úspešný 
uchádzač bol prijatý. Počas uvedeného obdobia bolo prijatých 12 zamestnancov, na voľné 
miesta . Ku dňu 31.12.2007 mal PÚ SR  150  zamestnancov pri výkone prác vo verejnom 
záujme a žiadne voľné miesta.   
   
Ku dňu 31.12.2007 mal Pamiatkový úrad SR  vo fyzických osobách v priemere za celý rok 
335 osôb, a v priemerných prepočítaných stavoch 332 osôb čo znamená, že  limit 
zamestnancov stanovený rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2007 nebol prekročený. 
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V priebehu roku 2007 Pamiatkový úrad SR aktívne využíval možnosť zamestnávať 
uchádzačov o prácu evidovaných na úradoch práce prostredníctvom uzatvárania 
Dohôd o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52 zákona NR SR č. 
5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov ako aj absolventov stredných a vysokých škôl 
prostredníctvom uzatvárania Dohôd o zabezpečení podmienok vykonávania 
absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy podľa § 
51 citovaného zákona krajskými pamiatkovými úradmi Trnava, Trenčín a Nitra. Tieto 
činnosti  vykonávali uchádzači  bez nároku na plat.  

- Oblastný reštaurátorský ateliér úzko spolupracuje pri príprave stredoškolákov 
prostredníctvom Zmlúv o zabezpečení odborného výcviku pre žiakov Združenej 
strednej umeleckej školy v Kežmarku na šk. rok 2006/2007 a 2007/2008. Odborný 
výcvik žiakov bol vykonávaný bez nároku na plat či odmenu.  

 
Organizačné zmeny realizované ku dňu 1. 1. 2008. v súvislosti so závermi Riaditeľskej rady 
Pamiatkového úradu SR, ktorá sa uskutočnila 28. 11. 2007 schválila dňa 30. 11. 2007 
Operatívna porada Pamiatkového úradu SR a so zástupcom odborového orgánu pri 
Pamiatkovom úrade SR prerokovala organizačné zmeny realizované ku dňu 1. 1. 2008.  
Potreba uvedených organizačných zmien vyplynula z uznesenia vlády SR č. 856/2006, bod 
C.15, ktorého cieľom je postupné znižovanie plánovaného počtu zamestnancov v štátnych 
rozpočtových a príspevkových organizáciách a dosiahnutie úspory finančných prostriedkov. 
 
V roku 2007 bola Pamiatkovým úradom SR využívaná aj forma zamestnávania na dohody 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  Dohody o vykonaní práce boli 
používané výnimočne a to na činnosti, ktoré by z hľadiska ekonomickej neboli efektívne 
v pracovnom pomere. Dohody o brigádnickej práci študenta boli využívané na pomocné 
činnosti v archíve. a súčasne dodržať stanovený limit zamestnancov, napr. upratovanie na 
pracoviskách v rámci krajských pamiatkových úradov po území celého Slovenska, ďalej 
údržbárske a kuričské práce, údržbu počítačových sietí, prípadne sa týmto spôsobom riešil 
problém nedostatku zamestnancov v oblasti reštaurovania s ohľadom na krátkosť termínov 
vykonania prác a pod. V roku 2007 sme boli nútení využívať túto formu aj na výkon 
niektorých činností, nakoľko sme mali nedostatok zamestnancov v pracovnom pomere. Spolu 
bolo do 31.12.2007 uzatvorených  dohôd  108, z toho 6 dohôd o brigádnickej práci študenta 
a 2 dohody o pracovnej činnosti.   
    
Vývoj miezd 
 

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu  č. MK-842/2007/102/1153 zo 
dňa 24.1.2007 nám určilo Ministerstvo kultúry SR mzdové prostriedky na rok 2007 – 
rozpočtová položka  610 – nasledovne: celkom 69 641 tis. Sk,  v tom štátna služba v sume 
46 037 tis. Sk.  Následne bola Úpravou záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 
2007 oznámených Rozpočtovým opatrením č. 3 zo dňa 21.6.2007 vydaných pod č. MK-
842/2007-100/10023 upravená rozpočtová položka 610 – mzdy, platy, služ. príjmy a OOV 
celkom zvýšená o 1936 tis. Sk na sumu 71 577 tis. Sk, v tom štátna služba  zvýšená o 1 151 
tis. Sk na 47 188 tis. Sk. Rozpočtovým opatrením č. 9 bola rozpočtová položka 610. mzdy 
a platy upravená nasledovne:  mzdy, platy, služ. príjmy a OOV  72 972 tis. Sk z toho mzdy 
zamestnancov v štátnej službe 43 813 tis. Sk. 
 
       Mzdové prostriedky boli v priebehu  roku 2007 čerpané nasledovne: 
štátna služba        43 813 000,- Sk,  
verejná služba      29 159 000,- Sk 
Pamiatkový úrad SR spolu :    72 972 000,- Sk 
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Úlohy  Pamiatkového úradu SR za rok 2007 boli  zamestnancami  splnené napriek 
nenaplnenému stavu zamestnancov v oboch kategóriách a to zvýšeným úsilím zamestnancov 
v pracovnom pomere, resp v štátnej službe, čo sa riešilo finančným ohodnotením vo forme 
mimoriadnych odmien,  osobných príplatkov, prípadne dohodami  o vykonaní prác a 
dohodami o brigádnickej práci študentov.    
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7.7. Ciele a prehľad ich plnenia   
 
Plnenie plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 2007: 
 
1. REVÍZIA ÚSTREDNÉHO ZOZNAMU PAMIATKOVÉHO FONDU PODĽA  

SCHVÁLENÉHO ROZPISU LOKALÍT, PRÍPRAVA SÚPISU NÁRODNÝCH 
KULTÚRNYCH PAMIATOK SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 

 Z: ÚVŠS  
 S: KPÚ,  ÚGR–referát edično-propagačných činností 
Plnenie: 

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

Revízia ÚZPF je koncipovaná ako dlhodobá, systematická úloha,  koncepčne postihujúca 
viaceré aspekty ochrany pamiatkového fondu. Je základným výskumom  pamiatkového fondu 
SR. Jej primárny výstup slúži ako  podklad pri rozhodovaniach  pre výkon štátnej  správy  
v oblasti  ochrany pamiatkového fondu. Na revíziu ÚZPF úzko nadväzuje oprava  údajov  
automatizovaný register ÚZPF, zavádzanie digitálnej podoby aktualizačných listov   do 
AISPS, spracovanie návrhov na   zmenu vyhlásenia NKP,  vyhlásenie NKP, zrušenie 
pamiatkovej ochrany  NKP.  
 

a) Zhodnotenie plnenia úlohy v roku 2006. 
 T: 01/2007 
 Z: ÚVŠS 
 S: KPÚ 

Plnenie:  
V januári 2007, po dodaní vypracovaných aktualizačných listov za posledný štvrťrok r. 

2006 od všetkých KPÚ, bolo spracované vyhodnotenie realizácie úlohy za celý rok 2006. 
Výsledok bol zapracovaný do Rozborov činnosti PÚ SR za rok 2006.  Následne bol po 
dodaní podkladov od KPÚ dopracovaný a schválený harmonogram na rok 2007 s rozpisom 
počtu NKP na jednotlivých spracovateľov úlohy v štvrťročných plánoch a zodpovedným 
garantom úlohy Mgr. Ľ. Szerdovou vypracovaný krycí list k realizácii úlohy v r. 2007.    
 

b) Odovzdávanie vypracovaných aktualizačných listov podľa schváleného vecného 
a časového harmonogramu. 

 T: 03,06,09,12/2007 
 Z: ÚVŠS, KPÚ 
Plnenie: 

Odovzdávanie vypracovaných  aktualizačných listov  NKP bolo plynulé, podľa 
harmonogramu, k mesiacu marec, jún, september, december  2007.  V roku  2007 bola 
spracovaná revízia 605 nehnuteľných NKP a 1113 hnuteľných NKP.  Aktualizačné listy 
NKP  boli spracované v zmysle  príslušných metodických pokynov.  Celkovo je spracovaná 
revízia  6475 nehnuteľných NKP (68% z celkového počtu NhNKP) a 7710 hnuteľných NKP 
(53% z celkového počtu HNKP).  

Plnenie plánu plán plnenie %     
nehnuteľné 897 605 67     
hnuteľné 1406 1113 80     
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Spomalenie plnenia úlohy bolo zapríčinené  najmä veľkým objemom výkonov v oblasti 

štátnej správy,  vyťaženosťou inými úlohami, náročnosťou  zabezpečenia vstupov do objektov 
NKP, nárastom počtu aktualizačných listov pri rozpise objektovej skladby.  V neposlednom 
rade aj  nedostatočným personálnym obsadením a vysokou fluktuáciou pracovníkov, keďže 
nových pracovníkov je potrebné zaškoliť,  dôslednejšie sa venovať kontrolám jednotlivých 
aktualizačných listov a ich opravám  (napr. KPÚ Bratislava,  KPÚ Trenčín, PÚ SR Bratislava, 
KPÚ Banská Bystrica - pracovisko Lučenec). V prípade  KPÚ Bratislava sa dlhoročný 
problém s plnením plánu   riešil  opakovane dohodou o vykonaní práce s MÚOP Bratislava.  
V 2 prípadoch z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti a zrušení pracovného pomeru  bola 
nutná úprava plánu (KPÚ Nitra, KPÚ Trenčín).  Priebežne sa pokračuje  v opravách  
aktualizačných listov, ktoré v uplynulých  rokoch neboli spracované v zmysle metodiky (KPÚ 
Bratislava, KPÚ Košice, KPÚ Banská Bystrica).  

Úsek výkonu štátnej správy  a odborných činností v spolupráci s Odborom výkonu štátnej 
správy PÚ SR  vykonával koordináciu postupu prác v rámci všetkých KPÚ (kontrola 
kompletnosti doručených aktualizačných listov, sledovanie a evidencia stavu spracovania 
aktualizačných listov,   doplnenie aktualizačných listov). Zároveň zamestnanci  úseku 
priebežne riešili metodické otázky (rozpis objektovej skladby kostolov s areálom, cintorínov,  
archeologických lokalít, špecifikáciu pamiatkovej ochrany a i.), poskytovali inštruktáže a 
konzultácie. V spolupráci s KPÚ riešil úsek  priebežne aj    veľký počet neúplných  AL  NKP 
(chýbajúca digitálna forma, fotografická príloha, katastrálne mapy, listy vlastníctva).  

Aktualizačné listy  s navrhovanou zmenou ochrany a návrhom na zrušenie NKP boli 
odstupované Odboru štátneho informačného systému. OŠIS pokračoval v zavádzaní 
elektronickej formy aktualizačných listov do AISPS.  V roku 2007 bolo  zavedených  97 
nehnuteľných NKP a 247 hnuteľných NKP. Celkovo k 31. 12. 2007 bolo spracovaných 
v SQL  1240/1777 nehnuteľných NKP z toho 147/233  zrušených NKP a 1431 hnuteľných 
NKP.  

Odbor osobitného archívu vyhotovil klasickú a digitálnu fotodokumentáciu národných 
kultúrnych pamiatok podľa požiadaviek zamestnancov PÚ SR a KPÚ. Podľa potreby 
zabezpečil preklady latinských textov nachádzajúcich sa na národných kultúrnych pamiatkach 
do aktualizačných listov. 
 

c) Príprava harmonogramu na r. 2008. 
 T: 11/2007  
 Z : ÚVŠS, KPÚ 
Plnenie: 

V novembri  2007   dodali KPÚ a jednotlivé pracoviská PÚ SR návrh harmonogramu na  
rok 2008 s cieľom dopracovať  okresy.    Vo vzťahu k  personálnym   zmenám na PÚ SR aj na 
jednotlivých KPÚ k 31. 12. 2007  je   nutná   jeho úprava. Harmonogram na rok 2008 bude 
uzavretý k 29. februáru 2008. 
 
 

d) Spracovanie Súpisu národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. 
 T: priebežne 
 Z: ÚVŠS, spracovateľské tímy – odborní redaktori 
 

Súpis národných kultúrnych pamiatok SR je publikovaním základného výskumu o NKP 
SR.  Cieľovou skupinou  je laická, ale aj odborná verejnosť. Predstavuje náročný a rozsiahly 
projekt, ktorého výsledkom by malo byť dielo, ktoré svojou povahou bude základným 
encyklopedickým dielom o kultúrnych pamiatkach a kultúrnom dedičstve Slovenska.  
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Cieľom   publikácie  je: 
• zhodnotenie celého  fondu národných kultúrnych pamiatok,  chráneného v zmysle 

zákona č. 49/2002 Z. z  - ako určitej výberovej kategórie hmotného kultúrneho 
dedičstva SR,  

• spracovanie aktuálnych poznatkov o jednotlivých národných kultúrnych pamiatkach,  
sídlach a územiach na základe dlhodobého terénneho výskumu, štúdia písomných 
prameňov  a literatúry, nálezových a reštaurátorských prác a ich syntéza, 
s previazaním fondu hnuteľných a nehnuteľných  pamiatok,  

• obsahová a vecná aktualizácia Súpisu pamiatok na Slovensku vydaného v r. 1967 – 
1969.  

Súpis národných kultúrnych pamiatok SR bude členený na viacero dielov. Toto členenie 
bude  vychádzať zo súčasného územnosprávneho členenia  Slovenska na okresy, pričom jeden 
diel bude mapovať pamiatky hlavného sídla okresu a pamiatky priľahlého okresu, prípadne 
viacerých  okresov tvoriacich topografický celok. Takto zvolená metodika  umožňuje 
pracovať nie len s izolovanými javmi, ale postihnúť aj širšie súvislosti a vzťahy. 
 
Plnenie:  

V r. 2007 pripravovali jednotlivé autorské kolektívy, do ktorých boli okrem zamestnancov 
PÚ SR zahrnutí aj odborníci z externého prostredia, Súpis NKP okresov Ružomberok, Martin, 
Trenčín, Hlohovec a sídla Levoča. S žiadosťou o spoluprácu  oslovil PÚ SR  Liptovské 
múzeum v Ružomberku,   SNM – Spišské múzeum v Levoči, Archív   literatúry a umenia 
Slovenskej národnej knižnice v Martine, Archív Národnej banky Slovenska, Slovenský 
národný archív,  Ústredný archív geodézie a kartografie, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
Budapest, Štátny oblastný archív v Bytči a jeho  pobočku v Liptovskom Mikuláši.    

 Texty hesiel aj úvodných kapitol boli odovzdávané odbornému garantovi  
v rozpracovanosti. Priebežne bol dopĺňaný  výber obrazovej prílohy, pokračovalo jej  
spracovanie  (Archív, OdGD). Kvalitu a priebeh prác na jednotlivých dieloch   Súpisu NKP 
SR sledovala redakčná rada.  Práce na spracovaní textov aj obrazovej prílohy sú v rôznom 
štádiu rozpracovanosti cca 70%.  Posun oproti harmonogramu je zapríčinený náročnosťou 
projektu a posunom v plnení termínov najmä u externých spolupracovníkov.  

 Spracovanie textov  a obrazovej prílohy  okresov Ružomberok a Martin bolo ukončené. 
Na tieto dva diely  bola  uzavretá zmluva o dielo s Vydavateľstvom Slovart, spol.  s.r.o. na 
vydanie knižnej publikácie. 
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2. REVÍZIA PAMIATKOVÝCH ÚZEMÍ.  
 

a) Ukončenie revízie pamiatkových zón – výskum území pamiatkových zón vo vzťahu 
k dopracovaniu návrhov na zmenu územia podľa požiadaviek MK SR. 

 T: 12/2007 
 Z: OVŠS – OdPÚ 
 S: OŠIS 
Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS: 

Výsledky v predchádzajúcom období uskutočnenej revízie pamiatkových zón boli 
kompletne poskytnuté MK SR. MK SR vyslovilo k niektorým záverom revízie iný názor na 
riešenie ochrany pamiatkových hodnôt, avšak žiadna konkrétna požiadavka na predloženie 
zmenených návrhov nebola v priebehu roku 2007 zo strany MK SR oficiálne predložená a to 
napriek tomu, že sa PÚ SR dohodol s riadiacou sekciou MK SR, že poskytne inštrukcie 
k jednotlivým zónam z plánu v rámci tejto úlohy do 30. augusta 2007. Až na spoločnom 
rokovaní 16. novembra 2007 MK SR spresnilo zámer svojho postupu na rok 2008. V rámci 
danej problematiky boli PÚ SR riešené len niektoré dielčie otázky - na žiadosť MK SR boli 
upravené podmienky v návrhu OP v Záhorskej Bystrici, zároveň boli prepracované 
a doplnené podklady na zrušenie, resp. redukciu PZ v Bratislave Dúbravke, Lamači, 
Záhorskej Bystrici, Vajnoroch a Rusovciach. Tento materiál bol poskytnutý MK SR. 

Na žiadosť starostu Oravského Podzámku bolo prerokované zrušenie PZ Oravský 
Podzámok. Po písomnom stanovisku obecného zastupiteľstva bude revízia z roku 2005 
prepracovaná a podľa dohody so zástupcami obce pôjde o redukciu územia. 

PZ Handlová - spolupráca pri správnom konaní MK SR k rozhodnutiu o vyhlásení PZ. PÚ 
SR spracoval návrh PZ Bratislava – Rača, železničné depo, KPÚ Bratislava spracoval návrh 
na vyhlásenie Archeologickej pamiatkovej zóny Kopčany.  
PÚ SR – OŠIS: 

 Priebežne boli vyhodnocované výstupy z terénneho monitoringu a pripravované podklady  
na rokovanie Komisie pre posudzovanie  pamiatkového fondu.  

Všetky doručené výstupy z terénneho monitoringu boli zapracované do databáz AIS OP. 
 

b) Pokračovanie revízie pamiatkový rezervácií ľudovej architektúry – vypracovanie 
návrhov pre zmenu vyhlásenia. 

 T: 12/2007 
 Z: OVŠS – OdPÚ 
 S: OŠIS 
Plnenie: 

Na MK SR boli zaslané nasledovné elaboráty: PRĽA Vlkolínec ,Brhlovce, Osturňa, 
Plavecký Peter, Podbiel, Sebechleby, Špania Dolina, Veľké Leváre a Čičmany, z ktorých 
vyplýva nutnosť prispôsobenia priebehu hraníc súčasnému stavu katastra. MK SR nevznieslo 
požiadavku spracovania ďalších podkladov vo vzťahu k príprave legalizácie aktuálneho 
priebehu hraníc.  
 

c) Vypracovávanie návrhov na ochranné pásma a začatie konaní vo veci vyhlásenia 
ochranných pásiem: 
• ochranné pásma NhNKP podľa harmonogramu, 
• ochranné pásma pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón vo vzťahu k definitívne 

upraveným hraniciam. 
 T: 12/2007 
 Z: OVŠS – OdPÚ, OdAP 
 S: OŠIS 
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Plnenie: 
Úloha plnená v zmysle harmonogramu, ktorý sa zostavil najmä na základe podnetov 

z KPÚ. V tejto súvislosti je však nutné poznamenať, že niektoré podnety (napr. Malá Ves – 
kaštieľ, budovy YMCA v Lučenci, budovy gymnázia na Šrobárovej ul. v Rimavskej Sobote) 
boli pri ohliadke lokality vyhodnotené ako neopodstatnené a napriek tomu, že sa pracovníci 
OVŠS nimi začali zaoberať, nakoniec sa nepristúpilo k správnemu konaniu.  

Plnenie úlohy komplikuje viacero faktorov, pričom v poslednom období prevažuje najmä 
odmietavý postoj samospráv, neujasnené vzťahy medzi samosprávou a štátnou správou, 
keďže obe zastrešuje jedna osoba starostu a odpor časti dotknutých vlastníkov. Správny orgán 
bol nútený pri niektorých prípadoch sa obrátiť na prokuratúru. Z tohto dôvodu niektoré 
konania prebiehajú veľmi dlho a komplikovane (napr. Veľká Lomnica, ochranné pásmo 
kostola a kaštieľa: konanie sa začalo 28. novembra 2005, proces komplikovali podania 
vlastníkov, ich právnych zástupcov, odmietavý postoj obce a stavebného úradu, rozhodnutie 
bolo vydané 25. júla 2006, nasledovalo odvolanie. V súčasnosti nedoriešený problém 
vzhľadom na diskutabilný postoj obce, rieši od mája 2007 Pamiatková inšpekcia MK SR. OP 
stále nie je vyhlásené a prostredie významných pamiatok je stále poškodzované a celý proces 
si vyžiadal doposiaľ značné kapacity a úsilie). 
 
Tabuľka 1. vyhlasovanie OP NhNKP: 
Názov NhNKP Spracovanos ť návrhu, stav 

konania 
Ukončené 
konanie 

Spracovate ľ 

kostol a mosta v Poltári  rozhodnutie 
právoplatné 

Bystrianska 

súbor ĽA a kostol v Dačovom Lomerozpracovaný návrh  Bystrianska 
vodný kolový mlyn Tomášikovo prebieha správne konanie  Bystrianska 
kaštieľ Ožďany rozpracovaný návrh  Bystrianska 
hrad Plaveč  rozpracovaný návrh  Laczková 
hrad Hanigovce rozpracovaný návrh  Laczková 
hrad a kalvária v Modrom Kameni zapracované pripomienky 

komisie  
 Laczková 

hrad Halič zapracovanie pripomienok 
komisie  

 Laczková 

hrad Stará Ľubovňa rozpracovaný návrh  Laczková 
Kalvária v Nových Zámkoch  rozhodnutie 

právoplatné 
Kalinová 

kostol v Ponikách  rozhodnutie 
právoplatné 

Kalinová 

kostol v Malej Mači prebieha správne konanie  Kalinová, Guldan
kostol v Jedlinke  rozhodnutie 

právoplatné 
Kalinová 

kostol v Žípe návrh predložený do komisie Kapišinská 
kostola sv. Vavrinca v Beluji rozpracovaný návrh – zatia

nepriechodný 
 Kapišinská 

kostola sv. Mikuláša v Prenčove rozpracovaný návrh  Kapišinská 
kaštieľ s areálom, kostol a pomník 
v Radvani v Banskej Bystrici 

 právoplatné 
rozhodnutie 

Kowalski 

kostol s areálom v Hornej Mičinej  rozhodnutie 
právoplatné 

Kowalski 

kaštieľ v Hruboňove prebieha správne konanie  Kowalski 
kaštieľ v Spišskej Belej-Strážky  rozhodnutie 

právoplatné 
Kowalski 

kaštieľ Kluknava rozpracovaný návrh  Kowalski 
Spišský hrad a pamiatky okolia prebieha správne konanie  Kowalski 
Istebné - kostol spracovaný návrh,  Kubalcová -
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predrokované so starostom Figurová 
 
Tabuľka2 vyhlasovanie OP pamiatkových území: 
Názov územia Spracovanos ť návrhu Ukončené konanieSpracovate ľ 

Bojnice   rozhodnutie 
právoplatné 

Kowalski 

Levoča  rozhodnutie 
právoplatné 

Pinčíková 

Rožňava prebieha správne konanie  Andráši 

Banská Bystrica dopracovanie návrhu , zaslané na 
predbežné posúdenie stav. úradu 

 Andráši 

Vlkolínec  rozhodnutie 
právoplatné 

Andráši 

Spišský hrad, PR Sp. 
Kapitula, PZ Sp. 
Podhradie  

prebieha správne konanie  Kowalski 

Kežmarok obnovilo sa konanie, čaká sa na záväzné 
stanovisko mesta a stavebného úradu 

 Kubalcová -
Figurová 

 
V rámci realizácie úlohy spracovali: 
KPÚ Nitra: 
� návrh na vyhlásenie ochranného pásma Topoľčianskeho hradu. 
KPÚ Prešov: 
� návrh na vyhlásenie ochranného pásma národných kultúrnych pamiatok – kaštieľ, kostol 

a socha sv. Antona Paduánskeho v Hertníku. 
 

d) Spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území. 
 T: 03, 06, 09, 12/2007 
 Z: OVŠS – OdPÚ, KPÚ 
 S: osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou, EPÚ 
Plnenie: 
Zoznam zásad spracovávaných v r. 2007: 

KPÚ Bratislava: 

MPR Bratislava 

KPÚ Trnava: 

PR Trnava 

PZ Skalica 

KPÚ Nitra: 

PZ Topoľčany 

KPÚ Žilina: 

PRĽA Čičmany 

PZ Kláštor pod Znievom 

PZ Hybe 

PZ Stankovany - Podšíp 

KPÚ Banská Bystrica: 

PZ Babiná- 1. etapa 

PZ Rimavská Sobota- 1. etapa 

PZ Brezno - 1. etapa 
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KPÚ Prešov: 

PZ Stará Ľubovňa 

PZ Lačnov 

PZ Torysky 

PZ Nižné Repáše 

PR Spišské Podhradie 

PRĽA Ždiar 

KPÚ Košice: 

PZ Gelnica 

PZ Štítnik 

PZ Vyšný Medzev 

PZ Nižný Medzev 

PZ Turnianska Nová Ves 
 
Zoznam zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkových území prerokovaných 
v Odborno-metodickej komisii PÚ SR v roku 2007:  
 Pamiatková 

rezervácia 
Pamiatková 
zóna 

vrátene na 
dopracovanie

súhlasné 
stanovisko

Posudzované 
v komisii 

Bardejov x  x   
Prešov x  x   
Levoča x   x 2 krát 
Sobotište –  x x   
Sebechleby x  x   
Markušovce  x x   
Tatranská Lomnica  x x   
Osturňa x   x  
Brhlovce x   x 2 krát 
Spišská Nová Ves  x x   
Rožňava  x x   
Banská Hodruša  x x   
Zlaté Moravce  x x  2 krát  
Lúčka  x x   
Beckov  x x   
Bratislava x  x  3 krát 
Bratislava CMO  x x  3 krát 

 
Skúsenosti zo spracovávania zásad si vyžiadali aktualizáciu „Metodiky pre spracovanie 

zásad ochrany pamiatkových území“ a „Metodiky k spracovaniu dokumentácie urbanisticko-
historického výskumu“. Materiály boli prepracované, pripomienkované v Odborno-
metodickej komisii PÚ SR a prerokované v sekcii pamiatkových území. 
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3. MONITORING AKTUÁLNEHO STAVU A VYUŽITIA NEHNUTEĽNÝCH 

NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK ZAMERANÝ NA POSÚDENIE 
VYHOVUJÚCEHO STAVEBNO-TECHNICKÉHO STAVU A VYUŽITIA NKP 
V SÚLADE S ICH PAMIATKOVÝMI HODNOTAMI.  

 
a) Vyhodnotenie monitoringu za rok 2006. 

T: 02/2007 
Z: OŠIS, OVŠS 
S: KPÚ  

Plnenie: 
Monitoring z roku 2006 bol vyhodnotený sumárne i po jednotlivých krajoch. Ako 

prioritné pre monitoring boli vytipované havarijné objekty a objekty v zlom technickom 
stave, ako aj objekty v obnove. Iba v cca 4 % prípadov bola konštatovaná strata pamiatkových 
hodnôt a iba v necelých 2 % bol objekt navrhnutý na zrušenie ochrany. V r. 2007 sa už zvýšil 
počet objektov v dobrom a vyhovujúcom stave, po obnove, príp. čiastkovej obnove alebo 
priamo v obnove. V obnove alebo v štádiu prípravy obnovy je cca ¼ monitorovaných 
objektov, čo je predpokladom ich dobrého stavu v budúcich rokoch.  

Z monitorovacích formulárov vyplýva, že hlavným problémom pri zabezpečení obnovy 
nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok je nedostatok finančných prostriedkov, 
v početných prípadoch úzko súvisiaci s nedostatočnou základnou údržbou (cca ¼ objektov). 
Vlastníci argumentujú nedostatkom financií, v prípade žiadajúcich o príspevok (napr. z fondu 
Obnovme si svoj dom, prípadne zo štrukturálnych fondov) poukazujú títo na opakovanú 
neúspešnú snahu o získanie finančnej podpory. Výsledkom je po dlhšom čase dezolátny stav 
pamiatok. KPÚ v rámci svojej činnosti oboznamujú vlastníkov s možnosťami čerpania 
finančných prostriedkov zo zdrojov MKSR, no iným osobitým problémom je, že investori sa 
pri  nevyužívaní tejto možnosti odvolávajú na neskoré prideľovanie finančných prostriedkov, 
ktoré nestíhajú včas vyčerpať, čo ich od celého procesu žiadania financií odrádza. 

 
Nevyhovujúci stavebno-technický stav pamiatok je spôsobený aj tým, že niektoré objekty 

sú nevyužívané. Osobitným problémom sú hrady, kaštiele a archeologické lokality, ktoré sa 
nachádzajú v extravilánoch obcí, preto sa strácajú z dohľadu a sú vystavené nebezpečiu 
vandalizmu, vykrádania nelegálnymi výkopmi a pod. Tým dochádza k postupnému zániku ich 
pamiatkových hodnôt. Archeologické lokality sú ohrozované aj eróziou, poľnohospodárskou 
činnosťou a výstavbou. Problémom sú aj nevysporiadané vlastnícke vzťahy, aj keď tento 
problém sa už nevyskytuje tak často ako v predchádzajúcich obdobiach. Najmä v mestách so 
silným stavebným rozvojom je problémom skupina investorov, ktorí nerešpektujú pokyny 
rozhodnutí KPÚ pri obnovách a dochádza tak čiastočne, resp. v rôznom rozsahu k strate 
pamiatkových hodnôt.  

 
Ako špecifický problém pri obnovách pamiatok je, že dochádza aj k stretu záujmov 

pamiatkovej ochrany a predpisov požiarnej ochrany.  
 
 

b) Spracovanie návrhov na zrušenie pamiatkovej ochrany NKP so zaniknutými 
pamiatkovými hodnotami.        

 T: 06, 12/2007 
Z: OŠIS 

 
Plnenie: 

Podklady z monitoringu boli využité na spracovanie 24 návrhov na zrušenie, resp. zmeny 
vyhlásenia NKP, ktoré boli zaslané na  MK SR (detailné vyhodnotenie v časti PHÚ č.5a). 
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c) Monitoring v teréne.         
T: 06, 12/2007 
Z: KPÚ 
S: OVŠS, OŠIS 

 
Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS: 
Tabuľka vybraných sledovaných javov zistených monitoringom v jednotlivých krajoch v roku 
2006: 

 
*vzhľadom k tomu, že údaje o jednej pamiatke sa môžu vyskytovať vo viacerých kolónkach, 
výsledný počet pamiatok nie je totožný so súčtom súm v jednotlivých kolónkach 
 

d) Zapracovanie údajov o stavebno-technickom stave a využití NKP do automatizovaného 
registra NhNKP. 

T: 12/2007 
Z: OŠIS 

Plnenie: 
Všetky doručené výstupy boli zapracované do databáz AIS OP. Boli vyhodnotené výstupy 

z terénneho monitoringu a pripravené  podklady  na rokovanie Komisie pre posudzovanie 
pamiatkového fondu. Celkom bolo spracovaných 830 formulárov z monitoringu stavebno-
technického stavu. 
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Bratislava 5 - 1 2 - - 1 3 - 
Trnava 26 3 10 7 3 - 7 10 - 
Trenčín 36 1 12 6 - 4 20 3 1 
Nitra 40 - 3 3 2 1 2 12 - 
Žilina 78 6 8 11 1 - 4 17 3 
Banská Bystrica 22 1 2 2 1 1 4 2 1 
Prešov 231 8 66 26 8 11 28 34 3 
Košice 67 1 28 30 9 14 58 58 1 
Spolu* 505 20 129 85 24 31 123 136 9 
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4. VYHODNOTENIE UKONČENÝCH AKCIÍ OBNOVY NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH 

PAMIATOK ZA ROK 2006 
  

a) Spracovanie podkladov. T: 06/2007 
 Z: KPÚ  

Plnenie: 
KPÚ Počet obnov
Bratislava 9 
Trnava 18 
Trenčín 23 
Nitra 5 
Žilina 25 
Banská Bystrica 13 
Prešov 70 
Košice 32 
SPOLU 195 

V rámci realizácie úlohy jednotlivé KPÚ: 
KPÚ Trnava: 

odovzdaných  18 listov. 
KPÚ Trenčín: 

úloha splnená. Počet ukončených akcií za rok 2006 - 23. 
KPÚ Nitra: 

úloha bola splnená spracovaním podkladov v stanovenom termíne. Vyhodnotených  bolo 
celkom 5 akcií.   

- Topoľčany – Horné  Obdokovce  -  kaštieľ, č. ÚZPF 163/1  (odvlhčenie  budovy 
kaštieľa) 

- Topoľčany  -  Oponice  -  hrad, ruina, č. ÚZPF 216/0  (statické  zabezpečenie časti 
múrov  delovej bašty) 

- Zlaté  Moravce, Jedľové  Kostoľany, Socha sv. J. Nepomuckého,  č. ÚZPF 1441 
(reštaurátorská obnova) 

- Nitra, hrad – kazemata juhových. bastiónu,  č. ÚZPF 1483/1-7 (obnova a prezentácia 
veľkomoravského opevnenia, reštaurovanie - konzervovanie hliny a kameňa) 

- Komárno – Pevnosť protiturecká – Muničný sklad, č. ÚZPF 302/1-7 (komplexná 
obnova pre potreby Informačného centra Mesta Komárno). 

KPÚ Žilina: 
spolu 17 nehnuteľných NKP a 8 hnuteľných NKP. 

KPÚ Banská Bystrica: 
Stavebná obnova: 

- 77/0 Hrad Ľupča, Slovenská Ľupča, Gizelin palác 
- 3703/0 Meštiansky dom, Rimavská Sobota 
- 3411/0 Múzeum Gemersko-malohontské, Rimavská Sobota 
- 11373/0 Kaštieľ, Rimavská Sobota 
- 11467/1 Dom ľudový s hospodárskou časťou, Málinec 
- 11475/0 Zvonica, Málinec 

Reštaurátorská obnova 
- 2475/0 – Banská Bystrica, Nám. SNP, 22, Ebnerovský dom s arkierom 
- 2458/0 – Banská Bystrica, Nám. SNP č.4, Thurzov dom, Zelená  miestnosť, retuše 

nástenných malieb 
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- 2524/0Banská Štiavnica, ul. A. Kmeťa č. 15 (st. č. 20/ I) – Reštaurovanie 
neskorogotického polychrómovaného dreveného trámového stropu s maľovanými 
záklopnými doskami, 

- 1209/1Svätý Anton – Múzeum – Kaštieľ – Reštaurovanie fragmentov maľovanej 
textilnej tapety z Cisárskeho salónu, 

- 2489/2 Banská Štiavnica, ul. Pod Kalváriou č. 9 – Komplex Kalvárie – Dolný kostol – 
Reštaurovanie interiérových nástenných malieb v Kaplnke Božského srdca Ježišovho, 

- 2489/3 Banská Štiavnica, ul. Pod Kalváriou č. 9 – Komplex Kalvárie – Kaplnka 
Svätých schodov – Reštaurovanie dreveného polychrómovaného oltárneho reliéfu 
„Korunovanie Panny Márie“, 

- 2489/22 Banská Štiavnica, ul. Pod Kalváriou č. 9 – Komplex Kalvárie – Kaplnka 
kalvárska 7. v rade Siedmich bolestí Panny Márie – Reštaurovanie kamenného 
polychrómovaného reliéfu „Ukladanie Krista do Hrobu“, 

- 1209/1 Svätý Anton – Múzeum – Kaštieľ – Reštaurovanie kamenného portálu vstupnej 
brány v centre severnej fasády, 

- 11 534/1 Štiavnické Bane, I. 300, parc. č. 1048/ 2 – Reštaurovanie kamenného Súsošia 
sv. Anny na podstavci s fragmentmi polychrómie. 

KPÚ Prešov: 
Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 2006 bolo 

odoslané PÚ Bratislava, formou písomného vyhodnotenia a fotografickej dokumentácie. 
KPÚ Prešov, pracovisko Prešov –    5 ks  
KPÚ Prešov, pracovisko Levoča -  55 ks 
KPÚ Prešov, pracovisko Poprad –  10 ks 
Spolu KPÚ Prešov                           70 ks    
Pracovisko Levoča: 

- Levoča, Mäsiarska 23, Dom meštiansky 
- Levoča, Gustáva Hermanna 4, Dom meštiansky 
- Levoča, Vysoká 11, Dom meštiansky 
- Levoča, Špitálska 25, Dom meštiansky 
- Levoča, Špitálska 19, Dom meštiansky 
- Levoča, Špitálska 18, Dom meštiansky 
- Levoča, Špitálska 16, Dom meštiansky 
- Levoča, Špitálska 14, Dom meštiansky 
- Levoča, Špitálska 13, Dom meštiansky 
- Levoča, Špitálska 12, Dom meštiansky 
- Levoča, Nová 79, Dom meštiansky 
- Levoča, Nová 65, Dom meštiansky 
- Levoča, Nová 21, Dom meštiansky 
- Levoča, Nám. Majstra Pavla 65, Dom meštiansky 
- Levoča, Ružová 33, Dom meštiansky 
- Levoča, Nám. Majstra Pavla 1, Ev. kostol 
- Levoča, Mäsiarska 25, Dom meštiansky 
- Levoča, Vysoká 33, Dom meštiansky 
- Levoča, Vysoká 76, Dom meštiansky 
- Levoča, Košická 2, Kláštor minoritov, kostol sv. Ducha 
- Levoča, Košická 26, Dom meštiansky 
- Levoča, Nám. Majstra Pavla 43, Dom meštiansky 
- Levoča, Nám. Majstra Pavla 30, Dom meštiansky 
- Levoča, Kláštorská 37, Gymnázium 
- Levoča, Nám. Štefana Kluberta 10, Škola 
- Levoča, Vetrová 2, Dom meštiansky 
- Levoča, Mäsiarska 14, Dom meštiansky 



 34 

- Levoča, Kláštorská 36, Dom meštiansky 
- Levoča, Kláštorská 34, Dom meštiansky 
- Levoča, Nám. Majstra Pavla 3, Kostol sv. Jakuba 
- Levoča, Nám. Majstra Pavla 48, Palác mestský 
- Levoča, Kostol sv. Jakuba, Epitaf Mikuláša  Gosnovicera 
- Levoča, Ev. kostol, Obraz Obetovanie Izáka 
- Levoča, Ev. kostol, Obraz Vzkriesenie Lazára 
- Levoča, Nám. Majstra Pavla 25, Dom meštiansky 
- Spišské Podhradie – Spišská Kapitula, Kostol sv. Martina, Nástenná maľba 

Korunovanie Karola Róberta z Anjou za uhorského kráľa 
- Spišské Podhradie – Spišská Kapitula, Kostol sv. Martina,  
- Spišské Podhradie, Palešovo nám. 8, Dom meštiansky 
- Spišské Podhradie, Starý jarok 49, Dom meštiansky 
- Spišské Podhradie, Starý jarok 43, Dom meštiansky 
- Spišské Podhradie, Palešovo nám. 23, Dom meštiansky 
- Spišské Podhradie, Palešovo nám. 13, Dom meštiansky 
- Spišské Podhradie, Palešovo nám. 42, Dom meštiansky 
- Spišské Podhradie, Palešovo nám. 12, Dom meštiansky 
- Spišské Podhradie, Starý jarok 50, Dom meštiansky 
- Spišské Podhradie, Starý jarok 42, Dom meštiansky 
- Spišské Podhradie, Galov 7, Dom meštiansky 
- Spišské Podhradie, Mariánske nám. 12, Dom meštiansky 
- Spišské Podhradie, Mariánske nám. 4, Dom meštiansky 
- Spišské Podhradie, Mariánske nám. 3, Dom meštiansky 
- Spišské Podhradie, Mariánske nám. 34, Dom meštiansky 
- Vyšné Repaše č. 60, Dom ľudový 
- Nižné Repáše č.104, Dom ľudový 
- Torysky č. 96, Dom ľudový 
- Torysky č. 9, Dom ľudový 

Pracovisko Poprad: 
- Poprad, Sobotské nám. 46, Dom meštiansky 
- Poprad, Pod bránou 4, Dom ľudový 
- Vysoké Tatry, Dolný Smokovec 63, Vila Sládkovič 
- Poprad, Hviezdoslavova, Elektráreň parná a komín 
- Spišská Belá, Štefánikova 8, Dom meštiansky 
- Spišská Belá, Štefánikova 18, Dom meštiansky 
- Poprad – Matejovce, Kostol sv. Štefana 
- Kežmarok, Hlavné nám. 28, Dom meštiansky 
- Kežmarok, Hradné nám. 42, Hrad s areálom 
- Kežmarok, Hviezdoslavova 12, Škola 

Pracovisko Prešov: 
- Poprad – Veľká, Kostol r. k., Bočný oltár sv. Mikuláša 
- Kežmarok, Evanjelické lýceum, Obraz Ukrižovanie 
- Poprad – Veľká, Kostol r. k., Bočný oltár Bolestnej Matky 
- Poprad – Spišská Sobota, Kostol r. k., Cancelli 
- Torysa, Kostol r. k., Obraz Oplakávanie Krista 

KPÚ Košice: 
32 vyhodnotených obnov. 
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b) Vyhodnotenie. 
T: 12/2007 
Z: OŠIS – OdÚZPF, OdAIS 

Plnenie: 
Vyhodnotenie ukončených akcií stavebnej a reštaurátorskej obnovy 

 za roky 2000 -  2006    
    

Početné zastúpenie podľa rokov a krajov  
    

Kraj počet                       akcií 

   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Spolu 

Bratislava BA 9 7 28 24 16 15 9 108 

Trnava TT 19 8 9 8 12 13 18 87 

Trenčín TN 34 30 12 40 51 42 35 244 

Nitra NT 12 7 17 10 7 12 3 68 

Žilina ZI 9 4 5 14 28 21 23 104 

B. Bystrica BB 45 13 38 32 33 32 14 207 

Prešov PE 48 27 19 30 32 36 70 262 

Košice KE 31 21 16 11 26 35 32 172 

Spolu SR 207 117 144 169 205 206 204 1252 
 
 
          
 

           
          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

          
          

Pre úplnosť uvádzame počet akcií v predošlých rokoch:    
1999 198        

1998 192        
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5. ZABEZPEČENIE ČINNOSTI ÚSTREDNÉHO ZOZNAMU PAMIATKOVÉHO FONDU 

A TO NAJMÄ: 
 T: 12/2007  
 Z: OŠIS – OdÚZPF, OdAIS, GIS 
 

a) Pokračovanie v revízii Ústredného zoznamu pamiatkového fondu:     
                           

� aktualizácia údajov AIS OP na základe výstupov z Revízie ÚZPF (formulár 
automatizovaného registra, vkladanie textov do databáz, vkladanie fotografií do 
databáz),  

Plnenie: 
- aktualizovaných bolo  247 hnuteľných NKP, 
- aktualizovaných bolo 97 nehnuteľných NKP. 
 
� spracovávanie návrhov na vyhlásenie a zrušenie vyhlásenia objektov za NKP na základe 

podnetov podľa harmonogramu a aktuálnych podnetov.   
Plnenie: 
- MK SR bolo zaslaných  143 návrhov na rozhodnutie . 
 
Zoznam návrhov na vyhlásenie, zmenu a zrušenie vyhlásenia NKP, zaslaných PÚ SR na 
rozhodnutie MK SR od roku 2005: 
Nehnuteľné veci: 
Vec - návrh                                                       dátum  zaslania  štádium spracovania MK  

 
Stará Bystrica č.822 – zmena vyhlásenia 25.08.2005  
Klokočov č.63, - zmena vyhlásenia         24.08.2005  
Poprad, dom  Nám. Sv.  Egídia 47, - zrušenie         17.08.2005   podanie doplnené 12.2005 
Poprad, dom Nám. Sv. Egídia 58,  – zrušenie         17.08.2005   podanie doplnené 12.2005  
Nitrica, Dvorníky nad Nitricou - zrušenie 18.09.2005  
Čierne č. 370,  zrušenie 22.09.2005  
Trstín, fara a tabuľa pamätná – zrušenie                  29.10.2005   
Spiš. Podhradie, Hviezdoslavova 3 - zrušenie           3.11.2005   podanie doplnené 2.2007 
Bátovce č.253, -  vyhlásenie 3.11.2005    začalo správne konanie 
Veľká Lúka, zvonica – vyhlásenie                       8.11.2005 vrátené na aktualizáciu 
Levoča, dom, G. Hermana 14,  - zrušenie            9.11.2005  
Levoča, dom, Vysoká 75 – zrušenie                     9.11.2005  
Raková, tabuľa pam. – zrušenie                          15.11.2005 žiadosť o doplnenie 
B. Bystrica, súbor hrobov – zmena vyhl.            25.11.2005 opätovne zaslané 2.4.07 
Poprad, dom Nám. Sv. Egídia 62, - zrušenie      28.11.2005   podanie doplnené 12.2005 
Spiš. Podhradie, Palešovo nám. 15 – zrušenie      3.11.2005 podanie doplnené12.2005 
Kováčová, dom a tabuľa pam. – zrušenie           30.11.2005  
Bratislava-Rača, Alstrova 94 –vyhlásenie           13.02.2006                                                                           
Spiš. Podhradie  Levočská 22, zrušenie 10.03.2006  
Spiš. Podhradie  Štefánikova 60, - zrušenie 10.03.2006  
Torysky č.114, - zrušenie 17.03.2006  
Torysky č. 136, - zrušenie 17.03.2006  
Vyšné Repaše 73,  - zmena vyhlásenia 22.03.2006  
Oľšavica 38, - zmena vyhlásenia 29.03.2006  
Veľká Tŕňa, 2 vínne pivnice – vyhlásenie           16.05.2006    prerušené konanie 
Huncovce, synagóga – zrušenie                           23.05.2006  
Visolaje, hostinec –  zrušenie                              26.05.2006  
Martin, múzeum s areálom – zmena vyhl. 2.06.2006  
Skalité 25, - zrušenie 17.08.2006  
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Podvysoká 40, - zrušenie 17.08.2006  
Vysoká nad Kysucou 637 – zrušenie 16.08.2006  
Vysoká nad Kysucou 948 – zrušenie 15.08.2006  
Vysoká nad Kysucou 640 – zrušenie 16.08.2006  
Podbranč, mlyn č. 178, - vyhlásenie 3.11.2006  
Hlohovec, Nám. Sv. Michala 3,  vyhlás. 1.02.2007  
Levice, Nám. E.M.Šoltésovej 2 vyhlásenie           2.02.2007  
Šaľa- Veča, park zrušenie 2.02.2007  
Spišské Vlachy, SNP č. 20, zmena vyhl.  13.02.2007  
Nové Mesto n/Váh., Nám. Slobody 24, vyhl.   13.02.2007  
Bratislava, Zámocká 47, zmena vyhl. 15.02.2007   predĺženie lehoty na 90 dní 
Rusovce, archeolog. nálezisko – zmena vyhl.     1.03.2007  
Kendice, kaštieľ vyhlásenie 13.03.2007  
Nižné Repaše č. 85 vyhlásenie                              15.03.2007  
Ždiar 242, zrušenie                                                22.03 2007                      
Abranovce č. 34  zrušenie                                     26.03.2007  
Spišský Hrhov, kaštieľ s areálom, zmena 27.03.2007  
Cigeľka č.58 zrušenie                                            12.04.2007  
Kendice, kúria, vyhlásenie 17.05.2007  
Košice, Hlavná 72, zmena vyhlás. 17.05.2007  
Hervartov, vyhlásenie, sýpky – 17 návrhov          15.06.2007  
Bratislava, továreň Danubius, vyhlásenie             15.06.2007  
Spišské Podhradie, dom mest., vyhlásenie           18.06.2007         
Spišské Podhradie, Palešovo n. 46, dom, vyhl.    19.06.2007  
Spišské Podhradie, Marián. Nám. 36, dom vyhl.  22.06.2007  
Nižná Kamenica, kaštieľ s areálom, zmena vyhl.26.06.2007  
Markušovce, kaštieľ, zmena vyhl. 09.07.2007  
Magnezitovce ozn. o splnení podm. ZPO,            10.07.2007  
Svätý Jur, Prostredná 160, dom mešt., vyhl. 17.07.2007  
Pohr. Polhora-Tisovec, železnica, vyhlásenie 03.08.2007 rozhodnutie z 1/2008. 
Krásnohorské Podhradie, škola pam.vyhl.   06.08.2007  
Krásnohorské Podhradie, pomník, vyhlásenie      07.08.2007  
Spišská Nová Ves, Radlinského 1, vila 09.08.2007  
Bratislava, Čulenova 7, tepláreň                            10.08.2007  
Bučany, kaštieľ, zmena vyhlás. 22.08.2007  
Ždiar 429, zmena vyhl.                                          22.08.2007  
Staškov 20, ZPO  23.08.2007  
Sobotište stodola ZPO 04.09.2007  
Nižné Repaše 69, vyhlásenie 04.09.2007  
Bratislava, Radničné nám.7, bud. adm., vyhl.   04.09.2007 podanie rozkladu 
Kšinná 93, ZPO 4.10.2007  
Osturňa 38, zmena vyhl. 08.10.2007  
Kamanová, kaštieľ, vyhlásenie 09.10.2007  
Nitra, Štefánikova 35, dom mešt., vyhlásenie 09.10.2007  
Ilava-Klobušice, kaštieľ s areálom, zmena 23.10.2007  
Piešťany, Ružový mlyn, 25.10.2007  
Osturňa 20, ZPO 29.10.2007  
Osturňa 239, zmena vyhlásenia 30.10.2007  
Osturňa 17, zmena vyhlásenia 30.10.2007  
Halič, kaštieľ s areálom, zmena vyhlásenia 08.11.2007  
Liptovský Ján, kúria s areálom, zmena vyhl. 12.11.2007  
Jablonov nad Turňou, sýpka, vyhlásenie              22.11.2007  
Bratislava, Zimný prístav, ubytovňa 23.11.2007  
Bratislava, továreň cvernovka vyhl.                       26.11.2007  
Bratislava, Košická 6, továreň s areálom               03.12.2007  
Abramová, m.č. Laclavá, kúria, ZPO 04.12.2007  
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Bratislava, Urbánkova 7, vila s areálom, zmena    17.01.2008  
Turčianska Štiavnička, mauzóleum, vyhl.              21.01.2008  
Folkušová, mauzóleum, vyhl.                                23.01.2008  
Brezno, mestský park., vyhlásenie                         24.01.2008  
Rakovo, mauzóleum, vyhl.                                     24.01.2008                           

     
Hnuteľné NKP: 
Vec - návrh                                                       dátum  zaslania  štádium spracovania MK 

 
BA-St.Mesto, okr.BA 1, v r. k. kostole sv. Alžbety 
Modrom -  návrh na zmenu vyhl. NKP  
„zariadenie interiéru“ na lavice kostolné 4ks  a 
organ 

6.6.2006   doplnené podanie opakovane 
zaslané 18.10.2006 
 

Slavec, okr. Rožňava, v  ref. k. c. kostole -  návrh 
na zrušenie NKP  krčah liturgický (džbán) 

21.6.2006 doplnené podanie opakovane 
zaslané 24.8.2006 

Spišský Hrhov, okr. Levoča, v r. k. kostole sv. 
Šimona a Júdu -  návrh na zrušenie NKP  lavice 
kostolné 

29.6.2006   doplnené podanie 9.8.2006,  
druhýkrát doplnené podanie 
1.12.2006 

Spišská Nová Ves v r. k. kostole 
Nepoškvrneného počatia PM -  návrh na zrušenie 
NKP   svietniky súprava 6ks 

30.6.2006   6.11.2006      

Kežmarok v Ev.a.v.lýceu -  návrh na vyhlásenie 
obrazu závesného – portrét Daniela Lányiho 

1. 10.2007  

Kežmarok v Ev.a.v.lýceu -  návrh na vyhlásenie 
obrazu závesného – portrét lekárnika Joachima 
A. Weisza 

1.10.2007  

Kežmarok v Ev.a.v.lýceu -  návrh na vyhlásenie 
obrazu závesného Vzkriesenie 

1.10.2007  

Kežmarok v Ev.a.v.lýceu  -  návrh na vyhlásenie 
obrazu závesného Ecce Homo 

1.10.2007  

Kežmarok v Ev.a.v. lýceu -  návrh na vyhlásenie 
obrazu závesného Ukrižovanie 

3.10.2007  

Kežmarok v Ev.a.v.lýceu -  návrh na vyhlásenie 
obrazu závesného Ukrižovanie s donátorom 

3.10.2007  

Vydrník, okr.Poprad, v r. k. kostole sv. Šimona 
a Júdu -  návrh na vyhlásenie cibória 

4.10.2007  

Spišský Štvrtok, okr.Levoča, v r. k. kostole sv. 
Ladislava -  návrh na zrušenie vyhlásenia NKP 
reliéf Nesenie kríža (Kristus pod krížom) 

5.10.2007  

Klenov, okr.Prešov,  v gr. k. kostole P.Márie 
Ochrankyne -  návrh na vyhlásenie cibória 

6.12.2007  

Klenov, okr.Prešov,  v gr.k.kost. PM Ochrankyne 
-  návrh na vyhlásenie svietnika Trojica 

6.12.2007  

Klenov, okr.Prešov, v gr.k.kost. PM Ochrankyne  
-  návrh na vyhlásenie kríža procesiového 

6.12.2007  

Klenov, okr.Prešov, v gr.k.kost. PM Ochrankyne 
návrh na vyhlásenie obrazu Piety 

6.12.2007  

Veľký Slavkov, okr.Poprad, v r. k. kostole sv. 
Ondreja  -  návrh na vyhlásenie obrazu záv. sv. 
Trojice 

10.1.2008  

  
Územia: 
Veľká Tŕňa, areál vínnych pivníc – vyhlásenie 
pamiatkovej zóny 

zaslané 16.5.2006 
 

 
V rámci realizácie úlohy jednotlivé KPÚ spracovali: 



 39 

KPÚ Trnava: 
� návrh na vyhlásenie MOBILIÁRA z kostola Nanebovzatia Panny Márie klarisiek v Trnave  

za hnuteľné národné kultúrne pamiatky. Mobiliár - hlavný oltár, 4 bočné oltáre a súsošie 
sv. Jána Nepomuckého; 

� návrh na zápis Mestského parku Piešťany (09/2007). 
KPÚ Nitra: 
� návrh na vyhlásenie veci za NKP:  

- Topoľčany, r. k. kostol – pieta; 
- Kamanová, kaštieľ – 08/2007, podnet na spracovanie návrhu na vyhlásenie veci za 

NKP; 
- Kalvária  Andovce; 
- Pamätná tabuľa Ghyczyho Kálmána, Komárno. 

KPÚ Žilina: 
nehnuteľné veci:  
� návrh na vyhlásenie objektu za nehnuteľnú NKP:  

- „Starej fary“ v Žiline, 12/2007, 
- mauzólea v Turčianskej Štiavničke, 08/2007, 
- pohrebnej kaplnky v Rakove, 08/2007,  
- pohrebnej kaplnky vo Folkušovej, 08/2007,  
- mestského parku v Brezne, 10/2007.  

návrhy na zmenu, resp. zrušenie vyhlásenia NKP: 
� podklady k podnetu na redukciu súboru kostolných lavíc v r. k. kostole sv. Jána krstiteľa 

v Liptovskej Osade. 
KPÚ Prešov: 
návrhy na zápis nehnuteľných NKP: 

- Záhradné – Archeologická lokalita,  03/2007  
- Kendice –  Kaštieľ, 01/2007 
- Kendice –  Kúria, 01/2007  
- Spišské Podhradie, Mariánske námestie č.36 – dom meštiansky  
- Spišské Podhradie, Palešovo námestie č.16   – dom meštiansky  
- Spišské Podhradie, Palešovo námestie č.46   – dom meštiansky  
- Nižné Repaše, č.85  – dvor hospodársky  
- Hervartov, okr.Bardejov – 17 sýpok 
- Levoča-Mariánska Hora – aleja  
- Spišské Podhradie, Mariánske námestie č.23 – dom meštiansky  
- Spišské Podhradie, Galova 4  – dom meštiansky  
- Spišské Podhradie, Galova 5   – dom meštiansky 
- Nižné Repaše, č.69  – dvor hospodársky  

spracovanie podkladov na zrušenie vyhlásenia za NhNKP: 
- Spišské Podhradie, Hviezdoslavova č.3  – dom meštiansky  
- Spišské Podhradie, Levočská cesta č.22  – lisovňa oleja 
- Spišské Podhradie, Palešovo námestie č.15  – dom meštiansky  
- Spišské Podhradie, Štefánikova č.60  – továreň s areálom  

návrhy na vyhlásenie za HNKP:   
- Vydrník, cibórium klasicistické 
- Gánovce, r. k. kostol sv. Michala archan., Kríž s korpusom Ukrižovaný  
- Veľký Slavkov, r. k. kostol sv.  Ondreja apoštola, Obraz závesný sv. Trojica 
- Krásna Lúka, r. k. kostol, súbor sôch nad pastofóriom 
- Krásna Lúka, r. k. kostol, mreža pastofória,  
- Šarišské Michaľany, r. k. kostol, kalich,  
- Šarišské Michaľany, r. k. kostol, cibórium,  
- Lipany, r. k. kostol, kalvária, - súsošie,  



 40 

- Lipany, r. k. kostol, obraz sv. Antona s Ježiškom,  
- Lipany, r. k. kostol, epitaf,  
- Nižný Slavkov, r. k. kostol, pastofórium,  
- Uzovské Pekľany, r. k. kostol, cibórium,  
- Uzovské Pekľany, r. k. kostol,kríž s korupusom,  
- Pečovská Nová Ves , r. k. kostol, lavice,  
- Pečovská Nová Ves, r. k. kostol, dvere,  
- Ražňany, r. k. kostol,cibórium,  
- Ražňany, r. k. kostol, dvere plátové,  
- Ražňany, r. k.kostol, kríž s korupusom ,  
- Ražňany, r. k. kostol, kríž s korupusom,  
- Brezovica, r. k. kostol, epitaf Edmund Berzeviczy,  
- Brezovica, r. k. kostol, epitaf Tivadar Berzeviczy a Amália Szinyei – Merse,  
- Brezovica, r. k. kostol, epitaf Adam Berzeviczy,  
- Brezovica, r. k. kostol, dvere kovové, 
- Brezovica, r. k. kostol, dvierka sanktuária kovové,  
- Tarnov, r. k. kostol, socha sv. Pavol,  
- Tarnov, r. k. kostol, socha sv. Peter. 
 

� spracovávanie katalógu NKP navrhnutých na zrušenie alebo zmenu vyhlásenia, pri ktorej 
je navrhované zrušenie vyhlásenia objektu/objektov NKP. 

Plnenie: 
Katalóg bol spracovaný a vytlačený v 1 paré. Priebežne bol katalóg dopĺňaný 

a kompletizovaný. 

                                
b) Dopĺňanie registrov pamiatkových území 

 
� skompletizovanie výmer parciel tých území, ktoré majú vyšpecifikovaný zoznam parciel 

po hranici aj vo vnútri územia, 
� digitalizácia aktualizovaných údajov do mapových priemetov GIS. 

 
c) Budovanie AIS OP – GIS 

 
� prezentácia exportu vybraných údajov a mapových vrstiev GIS na www.pamiatky.sk, 
� sprístupnenie vybraných údajov všetkých nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 

verejnosti na www.pamiatky.sk.  
 
Plnenie b) a c): 
� aktualizácia údajov z AIS OP SQL; 
� monitoring – chránené pohľady - vkladanie do mapového priemetu, príprava prístupových 

práv spracovateľov monitoringu; 
� konzultácie s firmou aSc na zaškolenie a vypracovanie digitálnych formulárov 

spracovateľov monitoringu; 
� hranice lokalít SKD boli vložene do mapového priemetu; 
� rozšírenie užívateľov vnútornej siete PÚ SR – pracovníci archívu, OŠISu - nastavenie 

užívateľských práv a zaškolenie na používanie GISu. 
 

d) Spracovanie štatistického zisťovania KULT 1-01. 
 
Plnenie: 
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Štatistické zisťovanie KULT 1 – 01 prebehlo v poriadku. Údaje sú zavedené do 
informačného systému MKSR -  Keškult. Sumárny formulár bol písomne zaslaný na MK SR 
v 2 exemplároch. 
 

e) Digitalizácia hraníc pamiatkových zón a ochranných pásiem. 
 
Plnenie: 

Zrealizované zakúpenie SW – PowerMap a zaškolenie zamestnancov PÚ SR. 



 42 

  
6. ZABEZPEČENIE ČINNOSTI ARCHÍVU PAMIATKOVÉHO ÚRADU SR A 

KNIŽNICE. 
 Z: OOA 

 
a) Spracovanie inventára zbierky plánov a projektov. 

 T: 12/2007  
Plnenie: 

Ukončená revízia zbierky plánov a projektov. Archívne dokumenty voľne uložené na 
policiach založené do špeciálnych archívnych škatúľ. Údaje o dokumentoch aktualizované 
v elektronickej databáze zbierky. Databáza zbierky bola z Excelu preklopená do programu 
Janus. Inventár v tlačovej zostave bude v termíne k dispozícii.  
 

b) Usporiadanie a inventarizácia fondu SUPSOP (r. 1958 – 1981 – časť odborné 
vyjadrenia). 

 T:  priebežne 
Plnenie: 

Na základe osobitného preštudovania každého jednotlivého spisu a so zreteľom na 
provenienčný princíp sme pokračovali v triedení a usporadúvaní spisovej agendy. Pri triedení 
sa podarilo spracovať spisovú dokumentáciu viažucu sa k lokalitám po písmeno L (okrem 
veľkých MPR). Okrem samotného triedenia a usporiadania spisov sa pozornosť venuje 
všetkým informáciám vzťahujúcim sa na odbornú činnosť pamiatkarov, ktoré v budúcnosti 
možno využiť v odbornej činnosti, napr. pre dejiny ochrany pamiatok, epigrafický výskum a 
pod.  
 

c) Pokračovanie inventarizácie zbierky MOB v Budapešti od roku 1913. 
 T: priebežne 
Plnenie: 

Úloha je rozpracovaná. Boli spracované zväzky č. 62 – 68, t. j. spisy z roku 1913. Údaje 
sa zároveň spracované v programe Excel. Pripravené podklady na preklopenie databázy 
do programu Janus.  
 

d) Identifikácia archívnych dokumentov z činnosti Národnej kultúrnej komisie pre správu 
štátneho kultúrneho majetku (1946 – 1951) a tvorba kontextovej časti archívneho 
fondu.   

 T: priebežne 
Plnenie: 

Úloha je ukončená. Boli identifikované archívne dokumenty o činnosti Národnej kultúrnej 
komisie pre správu štátneho kultúrneho majetku (r. 1946 – 1951) vo fondoch Slovenského 
národného archívu a vo fondoch Archívu PÚ SR, konkrétne vo fonde Ministerstva školstva 
a národnej osvety, Povereníctva školstva a osvety a Slovenského pamiatkového ústavu. Téma 
je spracovaná v samostatnej štúdii.  
 

e) Digitalizácia plánov a projektov zo zbierky plánovej a projektovej dokumentácie r. 1945 
– 1948 (Povereníctvo školstva a osvety) – naskenovanie na DVD  nosiče. 

T: 10/2007 
Plnenie: 

Digitalizácia plánov a projektov (naskenovanie) z rokov 1945 – 1948 je splnená. 
Vzniknuté elektronické dokumenty sú zálohované na DVD nosičoch a externých diskoch.  
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f) Bibliografia pamiatkovej starostlivosti za rok 2001 – 2005 ( príprava podkladov za rok 
2005, nahratie do počítača záznamy za roky 2001 - 2005).  

 T: 07, 12/ 2007 
Plnenie: 

Podklady k bibliografii pamiatkovej starostlivosti za roky 2001 – 2005 sú 
skompletizované a pripravené na vydanie.  
 

g) Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR – č.36, č. 37. 
 T: 08, 12/2007 
Plnenie: 

Informátor Archívu PÚ SR č. 36 bol vydaný a Informátor PÚ SR č. 37 zadaný do tlače.  
Príspevky zamestnancov archívu: 
Čovan: Výskum epigrafického kultúrneho dedičstva. 
Čovan: Mors principium est. 
Čovan: Glosy odbornej literatúry v českom jazyku. 
Čovan: Medzinárodný epigrafický worshop v Banskej Štiavnici. 
Mojžišová: Nové prírastky knižnice za rok 2006. 
Mojžišová: Glosy odbornej literatúry v poľskom jazyku. 
Orosová: Archívna burza. Dejiny ochrany pamiatok vo fondoch Slovenského národného 
archívu. 
Orosová: Teória a prax reštaurovania v dobách rakúskej Centrálnej komisie (1850 – 1918) 
v prednáške Manfreda Kollera z Viedne. 
Orosová: XI. Archívne dni v Žiline. 
Orosová: 8. konferencia Archívy, knižnice, múzeá v digitálnom svete 2007. 
Orosová: Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici.  
Plávková: Deň otvorených dverí v Archíve PÚ SR. 
Plávková:Zbierka veľkých diapozitívov. 
Porubská: Úvodník. 
Porubská L.: Alfréd Piffl a pamiatková obnova vo svetle dokumentov Archívu PÚ SR. 
Porubská L. : Glosy odbornej literatúry v nemeckom jazyku. 
Porubská L.: Secesia v Bojniciach.  
Porubská B.: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach. 
Žažová: Glosy odbornej literatúry v maďarskom jazyku. 
Žažová: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. 
Žažová, Rábiková, Petrovič: Výskum objektov Trnavskej univerzity v Budapešti. 
 

h) Spolupráca s KOH Budapešť pri spracovaní výskumných podkladov k stredovekým 
premonštrátskym kláštorom v Uhorsku. 

T: 03 – 10/2007 
 

Plnenie: 
Úloha rozpracovaná. Uskutočnila sa terénna obhliadka stredových premonštrátskych 

kláštorov v Ócsi, Zsámbéku a v Gyulafirátóte v Maďarsku a archívny výskum písomných 
a grafických prameňov k dejinám stredovekých premonštrátskych kláštorov v Bíni, Bzovíku, 
Kláštore pod Znievom a v Šahách vo vedeckých inštitúciách v Budapešti. Z finančných 
dôvodov boli práce na úlohe prerušené.  
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7. SVETOVÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO – POKRAČOVANIE V ĎALŠEJ ETAPE 2-

ROČNÉHO CYKLU MONITORINGU LOKALÍT ZAPÍSANÝCH NA ZOZNAM 
SVETOVÉHO DEDIČSTVA ZAMERANÉHO NA NKP. 

 
a) Pokračovanie nominačného projektu „ Limes Romanus – rímske pamiatky na 

Slovensku“. 
 T: 12/ 2007  
 Z: OVŠS - OdPÚ 
 S: KPÚ Bratislava, KPÚ Nitra, AÚ SAV   Nitra,  
     Mestské múzeum Bratislava 
Plnenie: 

K projektu sa uskutočnili 2 pracovné stretnutia /14.3. a 11.6. 2007/, na ktoré boli pozvané 
KPÚ Bratislava, KPÚ Nitra, AÚ SAV Nitra, Mestské múzeum Bratislava, zástupcovia 
Mestskej časti Rusovce. Dohodol sa na nich harmonogram prác a ich priebežná kontrola, 
taktiež bola nadviazaná komunikácia s Ch. Youngom /UK/, pretože k 1.2. 2007 bol ako 
súčasť Limes Romanus predložený na zápis do Zoznamu SKD škótsky projekt „Antoniov 
val“. PÚ SR má projekt k dispozícii a je aj v kontakte aj so zástupcami škótskej strany 
v otázke ďalšej spolupráce. Zástupkyňa PÚ SR prezentovala zámer predloženia projektu 
v roku 2009 na „Stretnutí spracovateľov periodických správ o stave zachovania svetového 
dedičstva v jednotlivých štátoch Západoeurópskeho subregiónu a okolitých štátoch Rakúska - 
SR, ČR, Slovinsko, Albánsko a Maďarsko“, organizovanom Centrom svetového dedičstva 
k predbežným zoznamom SKD vo Viedni  2.-3.5.2007.   

PÚ SR nadviazal spoluprácu s Mestským úradom Rusovce, požiadal o spoluprácu KPÚ 
Nitra pri prehodnotení adekvátnej ochrany NKP Iža a bolo urobené zameranie častí Limes 
Romanus v Rusovciach /OdGD/. Pri príprave nominačného projektu je potrebné komunikovať 
aj s magistrátom mesta Bratislavy, ktorý je vlastníkom NhNKP Gerulata (mestská časť 
Rusovce je len správcom), a teda by mal byť jedným z garantov projektu, hlavne v otázke 
zabezpečenia nevyhnutných finančných prostriedkov /Oddelenie medzinárodných vzťahov 
Kancelárie primátora mesta Bratislavy/. Mestská časť Rusovce bude kontaktovať magistrát 
mesta Bratislavy ohľadne garantovania nominačného projektu za lokalitu Rusovce – Gerulata, 
vo veci vypracovania komparatívnej štúdie bude spolupracovať s PhDr. Schmidtovou 
(Mestské múzeum Bratislava) a prostredníctvom PÚ SR bude koordinovať svoj postup so 
zástupcami Iže a ďalších zainteresovaných subjektov.  
 

b) Pokračovanie prípravy nominačného projektu „Pamiatky Veľkej Moravy v Českej 
republike a Slovenskej republike“. 

 T: 06, 12/ 2007 
 Z: KPÚ Bratislava 
 S: OdPÚ 
Plnenie: 

Uskutočnilo sa pracovné stretnutie s MK ČR a NPÚ Praha v Bratislave 16. januára 2007, 
ktoré nadviazalo na dovtedajšiu spoluprácu. Dohodol sa na ňom harmonogram spracovania 
jednotlivých kapitol a postup prác na nominačnom projekte. Boli prejednávane otázky 
obsahové (rozsah informácii, kritéria, hodnotení, rozsah citácií relevantných právnych 
noriem), organizačné (ďalšie kroky, etapy, koordinácia prekladov) a terminológia, podiel 
českých a slovenských textov, podpisy hotových dokumentov), charakter tzv. Manažment 
plánu. 

Bol spracovaný a zaslaný predbežný návrh na zápis do Zoznamu svetového dedičstva 
/UNESCO/ - „Pamiatky Veľkej Moravy: Slovanské hradisko v Mikulčiciach – Kostol sv. 
Margity Antiochijskej v Kopčanoch“ – na MK SR, Ministerstvu zahraničných vecí SR a 
Centru svetového dedičstva v Paríži /slovenská aj anglická verzia/ - v januári 2007. 
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Predbežný návrh bol prezentovaný na „Stretnutí spracovateľov periodických správ o stave 
zachovania svetového dedičstva v jednotlivých štátoch Západoeurópskeho subregiónu 
a okolitých štátoch Rakúska - SR, ČR, Slovinsko, Albánsko a Maďarsko“, organizovanom 
Centrom svetového dedičstva k predbežným zoznamom SKD vo Viedni 3. mája 2007. 
Česká republika a Slovenská republika /v súlade s dohodou ministrov kultúry oboch 

krajín/  predložili projekt dňa 26. októbra 2007 Centru svetového dedičstva v Paríži. Centrum 
svetového dedičstva nepožaduje žiadne doplnenia k projektu. 
 

c) Monitoring svetového dedičstva – spracovanie pasportizačných kariet NKP v rámci 
jednotlivých území SKD. 

T: 12/2007 

Z: KPÚ 

S: OVŠS – OdPÚ referát SKD 

 

Plnenie: 

V roku 2007 prebiehalo monitorovanie národných kultúrnych pamiatok jednotlivých 

lokalít svetového kultúrneho dedičstva, spracovanie pasportizačných kariet NKP, doplnených 

digitálnou fotodokumentáciou: 

- PRĽA Vlkolínec - pasportizačné karty 36 NKP a 82 ich pamiatkových objektov spolu 
s fotografickou dokumentáciou, 

- Historické jadro mesta Bardejov - pasportizačné karty 98 NKP a 123 ich 
pamiatkových objektov spolu s fotografickou dokumentáciou, súčasne bola 
spracovaná aj správa „Stav zachovania lokality „Historické jadro mesta Bardejov“,  

- Spišský hrad a pamiatky okolia – Spisšké Podhradie a Spišská Kapitula – 104 NKP 
a 119 pamiatkových objektov spolu s fotografickou dokumentáciou, Žehra – 5 NKP a 
49 ich pamiatkových objektov spolu s fotografickou dokumentáciou,  

- Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia – 246 NKP a 343 pamiatkových 
objektov spolu s fotografickou dokumentáciou.  

 
V rámci realizácie tejto úlohy bolo spracované: 
▪ stručná bibliografia kľúčových publikácií o lokalitách svetového dedičstva za rok 

2006/2007 /OOA/, odvolacie konanie – prehľad za rok 2006/2007 /OPR/a vyhodnotenie 
stavu ochrany /OŠIS/. 

▪ úprava systému monitoringu SKD (spolupráca s L. Kravjanskou) - je pripravený na on-
line prepojenie po počítačovej sieti. Spracovatelia dostali vygenerované predpripravené 
databázy monitoringu, vygenerované do EXCELU, pretože po Internete je nevyhnutné 
doriešiť systém bezpečnosti dát.  

▪ 6. júna 2007 sa uskutočnilo priebežné pracovné stretnutie spracovateľov monitoringu, na 
ktorom boli prerokované aktuálne problémy pri spracovaní pasportizačných kariet 
jednotlivými spracovateľmi z KPÚ, prerokované problémy pri ich spracovaní ako aj 
hlavné problémy ochrany a zachovania jednotlivých lokalít. Bol spresnený postup pri 
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spracovaní pasportizačných kariet, predvedená karta monitoringu, pripravená na spustenie 
po počítačovej sieti a geografický priemet zbieraných údajov. Dôraz pri zistenom zlom 
technickom stave NKP zistenom v monitoringu bol kladený na prijaté opatrenia, ktoré sú 
súčasťou pasportu. V 1. polroku bol urobený aj monitoring ohrozených NKP – Banská 
Štiavnica (zaslané na Pamiatkovú inšpekciu MK SR).  

▪ na požiadanie Pamiatkovej inšpekcie MK SR bola zaslaná informácia o monitoringu NKP 
Dominikánsky kláštor v Banskej Štiavnici som s príslušnými pasportizačnými kartami 
a inými dokumentmi. 

▪ v spolupráci s OMK na požiadanie KPÚ Prešov bolo zorganizované mimoriadne 
rokovanie vo veci zámeru výstavby penziónu s reštauráciou na nároží ulíc Kláštorská 
a Františkánov v mestskej pamiatkovej rezervácii Bardejov, na ktoré boli pozvaní 
i odborníci mimo členov komisie. Z rokovania bola spracovaná zápisnica, ktorá bola 
zaslaná po pripomienkovaní všetkých zúčastnených na KPÚ Prešov. 

▪ v rámci zabezpečenia ochrany SKD PRĽA Vlkolínec a Banská Štiavnica a technické 
pamiatky okolia bola zaslaná žiadosť o informáciu o zabezpečení ochrany území, ktoré 
boli v roku 1993 CHKO Veľká Fatra a CHKO Štiavnické Vrchy na Štátnu ochranu 
prírody SR, ako aj o spôsobe zabezpečenia a uskutočňovania ochranných opatrení na 
území, ktoré v roku 1993 tvorilo hranice NP Veľká Fatra a CHKO Štiavnické Vrchy. 

▪ na základe požiadavky Centra svetového dedičstva /UNESCO/ v rámci vyhodnotenia 1. 
cyklu periodických správ boli spracované aktuálne mapové podklady s vymedzením 
hraníc  lokalít svetového dedičstva a ich ochranných pásiem. Bola vykonaná identifikácia 
priebehu hraníc lokalít svetového dedičstva v aktuálnom mapovom podklade so 
zemepisnou súradnicovou sieťou, poskytnutom GKÚ Bratislava. Pri spracovávaní tejto 
úlohy nedošlo k žiadnym zmenám hraníc lokalít. Predmetná úloha bola splnená k 1. 
decembra 2007 a mapové podklady zobrazujúce presný priebeh hraníc požadovaných 
lokalít SKD Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Spišský hrad a pamiatky 
okolia a Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec boli zaslané do Centra svetového 
dedičstva /UNESCO/ v Paríži. V záujme komplexnej dokumentácie slovenských lokalít 
bolo spracované aj územie lokality, ktorá nebola Centrom svetového dedičstva vyžiadaná, 
pretože v 1. cykle periodických správ nebola monitorovaná - Historické jadro mesta 
Bardejov a židovské suburbium. 

▪ podklad pre prípravu uznesenia Vlády SR „Svetové kultúrne dedičstvo (SKD) – 
pokračovanie v ďalšej etape 2-ročného cyklu monitoringu lokalít zapísaných na Zoznam 
svetového dedičstva, zameraného na NKP /PHÚ 7/2007 c),d)“ – spracovaný pre MK SR 
dňa 7.12.2007 

 

d) Pracovný seminár „Monitoring svetového dedičstva“. 
 T:03-09/2007 
 Z: OVŠS – OdPÚ, referát SKD 
 S: KPÚ 
Plnenie: 

Pracovný seminár „Monitoring svetového dedičstva z pohľadu zásad ochrany a obnovy 
pamiatkových území výnimočnej univerzálnej hodnoty“ sa uskutočnil v dňoch 7. a 8.11.2007 
v Spišskej Kapitule. Seminára sa zúčastnili spracovatelia monitoringu SKD jednotlivých 
lokalít SR, ako aj z Českej republiky. Bol zameraný na riešenie aktuálnych problémov pri 
spracovávaní monitoringu SKD a pri zabezpečovaní zachovania výnimočnej univerzálnej 
hodnoty SKD, doplnený o skúsenosti z Českej republiky. Bolo zdôraznené, že všetky lokality 
svetového dedičstva musia mať podľa požiadaviek Centra svetového dedičstva fungujúce 
riadenie a riadiace plány, súčasťou ktorých je aj monitoring SKD.  
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V rámci celoslovenského riadenia SKD bola vznesená potreba vytvorenia skupiny na 
riešenie medzirezortných problémov zachovania lokalít na úrovni ministerstiev, pretože 
starostlivosť o zachovanie lokality závisí od  viacerých rezortov /multidisciplinárna činnosť/, 
tak, ako to bolo uvedené v „Návrhu opatrení v súvislosti s ďalším postupom ochrany 
pamiatkového fondu v lokalitách zapísaných na Zoznam svetového dedičstva /UNESCO/“, 
ktorý bol spracovaný PÚ SR. 
 

e) Spolupráca s KOH Budapešť pri spracovaní výskumných podkladov k stredovekým 
nástenným maľbám na Slovensku. 

 T:12/2007  
 Z: OVŠS – OdPÚ, referát SKD 
 S : OVŠS – OdVP, CHTO, OdGD, KPÚ 
 
 
Plnenie: 

Podľa plánu spolupráce medzi KÖH Budapešť a PÚ SR na rok 2007 – úloha „Výskum a 
dokumentácia kostolov so stredovekými nástennými maľbami“ sa v PÚ SR Bratislava dňa 11. 
apríla 2007 zorganizovala pracovné stretnutie spracovateľov z dôvodu koordinácie 
spoločných aktivít v roku 2007. Na stretnutí bol spresnený plán spolupráce,  dohodnutá 
koordinácia služobnej cesty do Rybníka, dohoda služobnej cesty do Maďarska v dňoch 25.- 
26. apríla 2007 - obhliadka kostolov v Lónya, Halmajugra, Gyöngyöspata, Bodony /preložene 
na základe požiadania maďarskej strany/, prejednaný zápisu maďarských kostolov do 
Predbežného zoznamu svetového dedičstva, prebehla prezentácia odborných pracovísk PÚ 
SR, spolupracujúcich na predmetnej úlohe. 

Súčasťou stretnutia bola aj obhliadka kostolov so stredovekými nástennými maľbami vo 
Svätom Jure, Moste pri Bratislave, Štvrtku na Ostrove  a Šamoríne dňa 12. apríla 2007. 

PÚ SR spracovalo fyzikálno-chemický prieskum nástenných malieb v kostoloch Ochtiná, 
Rimavské Brezovo (CHTO) terénne zameranie pôdorysu objektu a nástenných malieb lode 
kostola v Lónya (OdGD). 
 
V rámci realizácie ochrany SKD bola v r. 2007 realizovaná: 
Spolupráca na medzinárodných projektoch - návrhoch do Zoznamu svetového dedičstva 
/UNESCO/: 
� I. Varga, L. Gráfel a kol.: SYSTEM OF FORTIFICATION AT THE CONFLUENCE OF 

THE RIVERS DANUBE AND VÁH IN KOMÁRNO – KOMÁROM, predložené CSD, 
Paríž, január 2007, - spolupráca s Mestom Komárno na programe pre experta, spolu s V. 
Dvořákovou, stretnutie s expertom ICOMOS /p. Jean Paul Corten/, posudzujúcim návrh 
Pevnostný systém na sútoku riek Dunaja a Váhu v Komárne – Komárome do Zoznamu 
svetového dedičstva /UNESCO/. 

Spolupráca na projekte - návrhu do Zoznamu svetového dedičstva /UNESCO/: 
� M. Janovská a kol.:„Rozšírenie lokality Spišský hrad a pamiatky okolia o Levoču a Dielo 

Majstra Pavla na Spiši“, Mesto Levoča, - predložené Výboru svetového dedičstva, január 
2007,  

� v spolupráci s M. Dudášom - Doplnok k nominácii  „Wooden Churches of the Slovak Part 
of Carpathian Mountain area”, Id NP 1273 pre zápis do Zoznamu svetového dedičstva – 
MZV - Centru svetového dedičstva v Paríži – zaslané v januári 2007 

� sprevádzanie a príprava  programu, p. Maija Kairamo, experta ICOMOS na obhliadke 
drevených kostolov, nominovaných do Zoznamu svetového dedičstva 10.-11. septembra 
2007 

Stanoviská k návrhom na zápis do Zoznamu SKD: 
� stanovisko k bradlianskej mohyle - potenciál na zaradenie do Zoznamu svetového 

dedičstva,  
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� stanovisko k návrhu na zápis Dubnických opálových baní do Zoznamu svetového 
dedičstva /UNESCO/ 

Iné stanoviská: 
� Tokajská vinohradnícka oblasť, pre National Office of Cultural Heritage Budapešť, 

Maďarsko,  
� stanovisko k listu č. 1566-2/5650 od Masarykovho múzea v Hodoníne vo veci 

Slovanského hradiska v Mikulčiciach, 
� záznam z ústredného štátneho dohľadu /list č. MK 2329/2007-14/8480/ - národná kultúrna 

pamiatka  - archeologická lokalita  - bývalý Dominikánsky kláštor v Banskej Štiavnici - 
stanovisko pre MK SR. 

� žiadosť o zmenu mena Predbežného  návrhu „The Wooden sacral architecture in the 
Carpathian bow“ a „Pevnostný systém na sútoku riek Dunaja a Váhu v Komárne - 
Komárome“ a ku klimatickým zmenám a ich dopadu na SKD - Ministerstvu zahraničných 
vecí, Centru svetového dedičstva v Paríži 

� informácia o aktuálnom stave zachovania židovského suburbia v Bardejove a krokoch na 
jeho obnovu, pre Emila Fisha, Bardejov Jewish Preservation Committee, USA /spolupráca: 
Tuhárska/. 
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8. SPRACOVANIE, AKTUALIZÁCIA, ÚDRŽBA A PRIEBEŽNÉ DOPĹŇANIE ÚDAJOV 

NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH WWW.PAMIATKY.SK, 
WWW.HERITAGE.SK, SLOVENSKEJ ČASTI WWW.EUROPEAN-HERITAGE.NET 

 T: priebežne 
 Z: OdGD 
Plnenie: 
� obsahová aktualizácia a editácia už existujúcich textov;  
� priebežne menená grafická úprava starej internetovej stránky, pridanie nových kapitol, 

prepojení a odkazov; 
� dopĺňanie a aktualizácia starej stránky (elektronická úradná tabuľa, voľné miesta, zákony, 

výročná správa, evidencia pamiatok, SKD); 
� preemigrovenie starého webu aj nového webu na nový server, nastavenie DNS serverov, 

priebežné odstraňovanie problémov. Vytvorenie mirror diskov pre zálohu systému; 
� z dôvodu migrácie webu prechod na iný systém – prerábanie vyhľadávania v archívnych 

dokumentoch do nového systému (ručná editácia hesiel); 
� skúšobná prevádzka nového webu, dopĺňanie a úprava grafiky, úprava kódov, vytváranie 

administrátorských úrovní prístupov na web. Prepracovanie časti webu katalóg pamiatok; 
� napĺňanie obsahu novej stránky, vytváranie nových obrázkov (mapy pôsobnosti, a pod.). 

Vytvorenie nových sekcií (napr. KPÚ, preskúmavanie rozhodnutí KPÚ); 
� pripomienkovanie a odstraňovanie chýb v textoch a v administračnom rozhraní nového 

webu; 
� priebežné uverejňovanie rozhodnutí PÚ SR na novej aj starej stránke a aktualít. Editácia 

sekcie evidencia pamiatok; 
� do nového portálu www.pamiatky.sk boli zakomponované údaje o archíve. 
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9. ZABEZPEČENIE EDIČNO-PROPAGAČNEJ A PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI 
 

a) Príprava a realizácia cyklu podujatí v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2007 
v Slovenskej republike.  

 T :09/2007     
  
 Z : ÚGR, KPÚ 
Plnenie: 
KPÚ Nitra: 
� „Deň otvorených dverí“- 4. ročník, Topoľčiansky hrad - Podhradie, prezentácia 

pamiatkových hodnôt okresu Topoľčany,  5. októbra 2007; 
� „Obnova vybraných kultúrnych pamiatok (hnuteľných, nehnuteľných), realizovaných 

v rokoch 2002-2006“ – výstava  nainštalovaná v priestoroch KPÚ Nitra, pracoviska 
v Topoľčanoch dňa 21. septembra 2007; 

� „Nástenné maľby v sakrálnych objektoch komárňanského regiónu“, výstava v Galérii 
Limes v Komárne, 26. septembra -17. októbra 2007. 

KPÚ Banská Bystrica: 
� medzinárodné kolokvium „Bansko-štiavnická kalvária – perspektívy revitalizácie“ 28. - 

29. septembra 2007 Banská Štiavnica. 
KPÚ Prešov: 
� výstava „Historické brány a dvere“ inštalovaná v priestoroch Krajského pamiatkového 

úradu Prešov; 
� účasť na celoslovenskom otvorení Dní europského kultúrneho dedičstva v Žiline a na 

odovzdávaní cien časopisu Pamiatky a múzeá. 
 
b) Príprava a realizácia podujatí ku Dňu pamiatok (18. apríl). 

 T : 18. apríl 2007 
 Z : ÚGR, KPÚ 
Plnenie: 
KPÚ Nitra: 
� „Kalvárie v okrese Nové Zámky“, výstava; 
� „Po stopách našich predkov na vrchu Zobor –Praveké a včasnostredoveké osídlenie vrchu 

Zobor“ - prezentačná vychádzka spojená s odborným výkladom;  
� archeologické nálezy z výskumov Hurbanovo, časť Bohatá a Šaľa – kaštieľ, 18. apríla 

2007; 
� „Z dejín mesta Topoľčany“ – výstava v spolupráci s Tribečským múzeom Topoľčany; 
� rozhovor pre slovenský rozhlas –Národné kultúrne pamiatky v okrese Nové Zámky  a  

skalné obydlia  v  PRĽA Brhlovce (22. apríla 2007). 
KPÚ Banská Bystrica: 
� prezentácia záchranných reštaurátorských prác na nástenných maľbách v Zelenej    

miestnosti  Thurzovho domu - pracovisko Banská Bystrica; 
� pamiatkové hodnoty barokovej konštrukcie krovu v kaštieli vo Svätom Antone, metodika    

sanácie porúch realizovaná v priebehu posledného desaťročia.  Prednáška spojená 
s exkurziou pre študentov a pedagógov Technickej univerzity  Zvolen, drevárska fakulta – 
pracovisko Banská Štiavnica; 

� pamiatková ochrana  na Slovensku, metodika obnovy pamiatkových hodnôt Banskej     
Štiavnice. Prednáška pre študentov a pedagógov Technickej univerzity Zvolen, katedra 
krajinnej ekológie – pracovisko Banská Štiavnica; 

� výstava (organizácia, prezentácia) „Historické parky a záhrady Maďarskej republiky“ – 
spolupráca s KPÚ Košice, Mestská  galéria v Rimavskej Sobote a partnerskou 
organizáciou v Maďarskej republike – pracovisko Lučenec; 
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� kancelária Kremnica KPÚ v spolupráci s Mestom Kremnica – výtvarná súťaž škôl 
(materské školy, ZŠ, špeciálne školy) na tému „Technické pamiatky – mincovníctvo a 
medailérstvo“ -    prezentované výstavou v priestoroch expozície Mincovne Kremnica v 
mesiaci apríl – máj    2007. 

KPÚ Prešov: 
� 28. apríla 2007 – z príležitosti 18. apríla  (Medzinárodného dňa pamiatok a historických 

sídiel) Červený Kláštor, Kláštor kartuziánov NKP: 
- slávnostné sprístupnenie a odovzdanie interiéru kláštorného kostola sv. Antona 

Pustovníka do prehliadkovej trasy muzeálnej expozície; 
- otvorenie výstavy významného poľského fotografa A. Bujaka zo života kamaldulov 

z Bielan pri Krakove v kláštornom kostole v Červenom Kláštore; 
- slávnostné uvedenie knihy „Vitráže na Slovensku“; 
- odovzdanie ceny časopisu Pamiatky a múzeá; 

� príprava komornej panelovej výstavy  v priestoroch KPÚ Prešov, pracovisko Levoča.  
 

c) Účasť na 9. ročníku veľtrhu „Nostalgia Expo 2006“ na jeseň roku 2007. 
 T: 11-12/2007 
 Z: ÚGR – referát edično-propagačných činností               
 S: ÚVŠS, ORA      
Plnenie: 

podujatie sa v roku 2007 neuskutočnilo. 
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10. ZABEZPEČENIE ODBORNÝCH PODUJATÍ O OCHRANE PAMIATKOVÉHO 

FONDU, VEDECKO – VÝSKUMNÉ PROJEKTY. 
 

a) Vedecká konferencia „Technické zariadenie, európske technické normy a ochrana 
pamiatok“. 

 T: 2. polrok 2007 
 Z: OVŠS 
 S: STU Bratislava a ÚSTARCH SAV Bratislava 
Plnenie: 

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou sa konala v dňoch 17.-19. októbra 2007 
v hoteli Hydrostav v Častej. Zúčastnilo sa jej 80 ľudí – zamestnancov PÚ SR, KPÚ 
a špičkových odborníkov z rôznych oblastí. Vďaka spolupráci so Stavebnou fakultou, 
Fakultou architektúry, Fakultou elektrotechniky a informatiky STU Bratislava a Ústavom 
stavebníctva a architektúry SAV Bratislava sa podarilo pripraviť trojdňové podujatie, bohato 
naplnené diskusiami a zaujímavými informáciami z oblasti uplatňovania metodiky 
pamiatkovej ochrany a špecifických technických problémov napr. zatepľovania, osvetľovania 
a elektroinštalácii, sanitárnych zariadení, vzduchotechniky, stavebnej fyziky a iných oblastí. 
Súčasťou podujatia bola aj exkurzia po PR Sv. Jur, PZ Modra a Pezinku, zabezpečená po 
odbornej stránke KPÚ Bratislava. Podujatie prinieslo v mnohých smeroch poznatky, ktoré 
poukázali na zaužívané (nesprávne) predstavy a poodhalili možné cesty k hľadaniu nových, 
optimálnych riešení. 
 

b) Spolupráca na vedecko-výskumnom projekte – „Korpus európskej architektúry do roku 
1000“, prioritne systematický pamiatkový a reštaurtároský výskum NKP r. k. kostol sv. 
Margity Antiochijskej a výskum archeologických nálezísk v katastrálnom územi 
Kopčany. 

 T: 12/ 2007 
 Z: KPÚ Bratislava 
 S: ÚVŠS, EPÚ 
Plnenie: 
Korpus včasnostredovekej architektúry do roku 1000. 

Vedeckovýskumná úloha PÚ SR je čiastkovou úlohou európskeho projektu Korpus 
včasnostredovekej architektúry do roku 1000, ktorý v stredoeurópskej oblasti koordinuje 
Archeologický ústav AV ČR Praha a ktorý je súčasne nosnou témou spolupráce oboch 
inštitúcií realizovanej na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej v roku 2006. 
Aktivity PÚ SR sa v hodnotenom období sústredili pri riešení projektu predovšetkým  na dva 
najvýznamnejšie objekty –Kostol sv. Margity v Kopčanoch a Kostol sv. Juraja v Kostolanoch 
pod Tribečom. 
1. Kostol sv.Margity v Kopčanoch. 

Ako garant slovenskej časti  súpisu PÚ SR vzhľadom na to, že v r. 2007 nedostal finančné 
prostriedky žiadané od MK SR na základe predloženého projektu na výskum kostola 
sv.Margity v Kopčanoch ako ústredného objektu slovenskej časti  Corpusu ,mohol túto 
problematiku riešiť len čiastkovo vďaka spolupráci s AÚ AV ČR Brno  na grante Grantovej 
agentúry ČR „Nejbližší zázemí Mikulčického hradište“ 

Vďaka tomu sa podarilo dokončiť spracovanie grafickej časti katalógu archeologického 
náleziska Za jazerom pri sv. Margite, časť Kačenáreň skúmaného v roku 1961 Dr. 
Kraskovskou. Revízia výsledkov archeologického výskumu pohrebiska a sídliska má význam 
pre datovanie vzniku areálu kostola sv. Margity. 
2.  Kostol sv.Juraja v Kostolanoch pod Tribečom 

V rámci archeologického výskumu kostola sa  prikročilo k špecializovaným analýzam 
hrobu 78 s nálezom mince přemyslovského kniežaťa Oldřicha , na základe ktorého sa posúva 
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vznik kostola najneskôr na prelom 10. a 11. storočia. Antropologický výskum vykonal 
analýzu DNA, reštaurátorský výskum rozbor príčin rozpadu strieborných šperkov z hrobu 
(tzv. strieborný mor) a petrograficko-technologicky sa skúmala kolekcia perál z náhrdelníka. 
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Úlohy plnené PÚ SR mimo plánu hlavných úloh v roku 2007 
 
1. Vyhodnotenie činnosti PÚ SR a KPÚ v oblasti výkonu štátnej správy – rozhodnutia v 1. 

a 2. stupni/záväzné stanoviská výkonu štátnej správy, odborné stanoviská a vyjadrenia, 
podnety, výzvy, oznámenia, žiadosti: 

 
 Rozhodnutia

v 1. a 2. stupni
Záväzné 
stanoviská

Odborné 
vyjadrenia

Stanoviská a 
podklady 

Podnety, výzvy, 
oznámenia, žiadosti

PÚ SR Bratislava 273 0 309 97 80 
KPÚ Bratislava 459 1097 209 1004 1036 
KPÚ Trnava 225 402 437 1777 521 
KPÚ Tren čín 176 357 575 1215 532 
KPÚ Nitra 130 566 88 1563 391 
KPÚ Žilina 308 295 0 373 833 
KPÚ B. Bystrica  420 747 336 747 605 
KPÚ Prešov 824 611 332 1143 826 
KPÚ Košice 419 753 5 471 817 
SPOLU 3234 4828 2291 8390 5641 
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2. Vyhodnotenie činnosti PÚ SR - Odbor preskúmania rozhodnutí za rok 2007 - 

rozhodnutia v druhom stupni: 

1. Celkový počet rozhodnutí : 71  z toho PÚ SR napadnuté rozhodnutia KPÚ: 
a. potvrdil  35 49,3%    
b. zmenil     12 16,9%    
c. zrušil a vrátil  14 19,7%    
d. zrušil bez náhrady 5 7,0%    
e. konanie zastavil    1 1,4%    
f.  konanie prerušil   3 4,2%    
g. iné      1 1,4%    

2. Rozhodnutia Pamiatkového úradu SR:   

a. b. c. d. e. f. g.  
KPÚ Banská Bystrica:  4         

0 2 0 1 1 0 0  
0,0% 50,0% 0,0% 25,0% 25,0% 0,0% 0,0%   

KPÚ Bratislava:  16         
7 3 3 1 2 0 0  

43,8% 18,8% 18,8% 6,3% 12,5% 0,0% 0,0%   
KPÚ  Košice:   23              

 2 8 2 0 1 0  
0,0% 8,7% 34,8% 8,7% 0,0% 4,3% 0,0%   

KPÚ Nitra:   2                  
0 1 0 0 0 0 1  

0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0%   
KPÚ Prešov:  16              

11 3 2 0 0 0 0  
68,8% 18,8% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

KPÚ Trenčín:  1               
1 0 0 0 0 0 0  

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   
KPÚ Trnava:    3            

2 0 1 0 0 0 0  
66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

KPÚ Žilina:    6              
4 1 0 1 0 0 0  

66,7% 16,7% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0%   

    3. Napadnuté rozhodnutia KPÚ v % z celkového počtu: 
Nitra 2,8%       
Trenčín 1,4%       
Trnava 4,2%       
Žilina 8,5%       
Košice 32,4%       
B.Bystrica 5,6%       
Prešov 22,5%       
Bratislava 22,5%       
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3. Návrhy na vyhlásenie, zmenu a zrušenie vyhlásenia, spracované v r. 2007: 
 

 Počet 

Návrh na vyhlásenie NKP 109 
Návrh na zrušenie vyhlásenia NKP 22 
Návrh na zmenu vyhlásenia NKP 22 
Návrh na vyhlásenie pamiatkovej rezervácie 0 
Návrh na zrušenie vyhlásenia pamiatkovej rezervácie 0 
Návrh na zmenu vyhlásenia pamiatkovej rezervácie 0 
Návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny 2 
Návrh na zrušenie vyhlásenia pamiatkovej zóny 1 
Návrh na zmenu vyhlásenia pamiatkovej zóny 1 

Návrh na vyhlásenie ochranného pásma 
11 + 2 
rozpracovaných 

Návrh na zrušenie vyhlásenia ochranného pásma 0 
Návrh na zmenu vyhlásenia ochranného pásma 0 
 
4.  Ústredný zoznam pamiatkového fondu – oznámenia, stav pamiatkového fondu 
 
 Počet 
Oznámenie o zápise, resp. vyradení NKP  104 
Oznámenie o zápise pamiatkového územia   
Oznámenie o zmenách skutočnosti sledovaných podľa zákona  
Počet hnuteľných NKP (PP) 30 629 (14 459) 
Počet nehnuteľných NKP (PO) 13 288 (9 539) 
Počet pamiatkových rezervácií 28 
Počet pamiatkových zón 85 
Počet zrušených NKP HNKP/NhNKP 1 568 /2 592 
Nárast objektov  
Vyhlásené NKP/PO 45 / 88 
Zrušené vyhlásenie NKP/PO 26 / 28 
Počet vyhlásených OP 8 
Rozdelenie pamiatok podľa stavebno-technického stavu 4 037 
Dobrý 5 291 
Vyhovujúci 2 594 
Narušený 534 
Dezolátny 763 
V obnove 1 210 
Rozdelenie pamiatok podľa vlastníckej formy  
Štát 3 630 
Samospráva obcí 3 171 
Cirkvi 1 198 
Právnické osoby 4 010 
Fyzické osoby 4 037 
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5. Spolupráca PÚ SR a KPÚ (zmluvy, korešpondencia, pripomienkové konania, iné 

záznamy): 
 
5.1 S nadriadenými a poradnými orgánmi (napr. MK SR, PÚ SR, Archeologická rada 

MK SR,  Pamiatková rada MK SR): 
Plnenie: 
PÚ SR:  
� podklady ku Koncepcii ochrany pamiatkového fondu do roku 2013 pre MK SR; 
� metodické otázky ochrany pamiatkového fondu /monitoring SKD, Kopčany, Banská 

Štiavnica/; 
� pripomienkovanie - Návrh Smerníc pre implementáciu Druhého protokolu k Haagskemu 

dohovoru, Ochrana kultúrneho dedičstva pod vodou; 
� účasť v pracovnej komisii k tvorbe vyhlášky Ministerstva vnútra SR o zmenách stavieb 

z hľadiska zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti; 
� podklady pre MK  SR k otázke financovania kultúry. 
PÚ SR – OŠIS: 152 záznamov 
� príprava na zaradenie do pracovnej skupiny Ministerstva financií SR – štandardizácia 

priestorovej identifikácie; 
� spracovanie podkladov pre Pamiatkovú inšpekciu MK SR. Výpisy a zoznamy pre SKD 

MK SR.  Zoznamy pre pracovnú skupinu  Ministerstvo hospodárstva SR – drevo; 
� hodnotenie projektov grantového programu MK SR Obnovme si svoj dom,  podprogramy 

1.3. a 1.4. Škulavik: 62 projektov, Škoviera: 34 projektov a práca v komisii príslušných 
podprogramov; 

� podklady a kontrola materiálu Ministerstva financií SR – „Nadobúdanie nehnuteľnosti 
cudzozemcami“. 

KPÚ Bratislava: 125 záznamov 
� zmluvy o dielo na archeologický výskum (Budča - kanalizácia, Bojnice - Penzión, 

Sládkovičova ul., Devínska Nová Ves – LIDL, Holíč – LIDL, Trnava - LIDL), Návrh na 
vyhlásenie PZ Kopčany; 

� obnova kostola sv. Margity v Kopčanoch. 
KPÚ Trnava: 
� zmena záznamu v ÚZPF SR na NKP Kostol a kláštor františkánov – Katarínka; 
� kaštieľ v Galante, m.č. Nebojsa – Správa na MK SR, podnet na PÚ SR na preverenie   

pamiatkových hodnôt NKP; 
� PÚ SR- účasť na reštaurátorskej komisii; 
� PÚ SR- fotodokumentácia k výstave „Stredoveké kláštory a ich premeny“,  postup KPÚ 

pri ohrozených NKP; 
� PÚ SR – poskytnutie informácie ohľadom súčasného stavu kaštieľa v Moravanoch nad 

Váhom. 
KPÚ Trenčín: 
� konzultácie a podnety k nutnosti riešenia kódu ochrany a značiek na   katastrálnych 

mapách a listoch vlastníctva, pre nezamerané NKP a archeologické lokality bez 
konkrétnych parciel a vlastníkov;  

� konzultácie k asanácii kaštieľa v Ilave, k obnove kalvárie v Považskej Bystrici, sanácie r. 
k.  kostola sv. Mikuláša Biskupa v Domaniži; 

� konzultácie a pripomienkovanie k výpisu NhNKP roľníckeho domu murovaného v Lednici 
a skleníka v areáli historického parku v Klobušiciach; 

� s MK SR podklady pre vyjadrenie k návrhu koncepcie rozvoja kultúry , k financovaniu 
kultúry a zasielanie ďalších požadovaných materiálov; 



 58 

� vyjadrenia pre MK SR (Skačany – kaplnka, Koš – kaplnka, Šimonovany – oltár, kaštieľ 
Orlové, Visolaje – zájazdný hostinec, Brunovce – kaštieľ a ďalšie); 

� s MK SR Sekcia kultúrneho dedičstva – Obnovme si svoj dom, stanoviská k realizovaným 
prácam v roku 2006, konzultácie k žiadostiam  v rámci finančnej podpory r. 2007; 

� PÚ SR – skúsenosti s vykurovaním kostolov; 
� ORA pri PÚ SR – odborná konzultácia k nálezu exteriérových malieb  na fasáde objektu 

Prepoštstva v Novom Meste nad Váhom; 
� konzultácie a pripomienkovanie k výpisu NhNKP roľníckeho domu murovaného v Lednici 

a skleníka v areáli historického parku v Ilave – Klobušiciach; 
� konzultácie a spolupráca s ÚZPF a s archívom PÚ SR. 
KPÚ Nitra: 
� členstvo v komisii  grantového programu: Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky pre podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách 
svetového kultúrneho dedičstva; 

� stanoviská ku problémom výkonu štátnej správy v oblasti archeológie ( zasielanie hlásení 
o začiatku  archeologických  výskumov, k zasielaniu CEANS); 

� spolupráca na fotodokumentácii k celoslovenskej  výstave o stredovekých kláštoroch; 
� vypracovanie dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť v  sídle KPÚ Nitra; 
� členstvo v komisii pre súťaž Pamiatka roka 2006; 
� „Ochrana v oblasti kultúrneho dedičstva“ (seminár Prezídia PZ SR), Veľký Meder, 26.-

29.11., Poškodzovanie a ničenie archeologických nálezísk tzv. „detektoristami“ na 
príkladoch z Nitrianskeho kraja. 

KPÚ Žilina: 
� podklady a podnety pre Osobný úrad PÚ SR k organizovaniu kurzu Ochrany kultúrneho 

dedičstva; 
� spolupráca s ÚEP PÚ SR v Bratislave pri adaptácii priestorov prízemia objektu KPÚ za 

účelom vytvorenia novej podateľne a rokovacej miestnosti a ich zariadenia novým 
nábytkom; 

� účasť na školení „Koncepcia ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva 
v krízových situáciách, Slovenská Ľupča, 22. - 23. mája 2007; 

� stanovisko k odvysielanému príspevku v relácii STV - Reportéri k problematike Vlkolínca; 
� stanovisko pre generálnu riaditeľku PÚ SR k medializovaným problémom k PRĽA 

Vlkolínec; 
� organizačné zabezpečenie a sprevádzanie experta UNESCO pre odborné zhodnotenie 

nominačného projektu na zápis vybraných drevených kostolov do Zoznamu svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, v spolupráci s PÚ SR a KPÚ Prešov, 10.-14. 
septembra 2007; 

� aktívna účasť na pracovnom rokovaní na MK SR Bratislava k problematike: Vlkolínec – 
problémy a perspektívy rozvoja lokality a problematika medzirezortnej koordinácie 
ochrany a rozvoja slovenských lokalít zapísaných v Zozname SKD, dňa 16. októbra 2007. 

KPÚ Banská Bystrica:  
� PÚ SR-OŠIS: Hnuteľné NKP-žiadosť o spoluprácu- zosúladenie s ÚZPF SR; 
� PÚ SR -archív:Žiadosť o informácie o pamiatkovom prieskume – archívne fondy; 
� PÚ SR -OŠIS; 
� PÚ SR: Žiadosť o zaslanie aktualizač.listov výtvar.súčasti architektúry-vitráží. 
KPÚ Prešov: 
� spolupráca pri príprave nájomných zmlúv pre nájomcov v priestoroch meštianskeho domu 
č. 16 na Sobotskom námestí v Poprade, Hlavná 113, 115 v Prešove; 

� príprava darovacích zmlúv medzi PÚ SR a darcami. 
KPÚ Košice: 60 záznamov. 
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5.2 S krajskými pamiatkovými úradmi: 
Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS: 
� žiadosti o poskytnutie podkladov, vybavenie žiadostí KPÚ; 
� usmernenie činnosti KPÚ. 
PÚ SR – OŠIS: 170 záznamov 
PÚ SR – OOA: 
� sprístupňovanie archívnych dokumentov všetkým krajským pamiatkovým úradom, 

spolupodieľanie sa na plnení ich plánu úloh, podľa požiadaviek vyhotovenie kópie 
archívnych dokumentov, poskytovanie archívnych informácii a vypracovanie archívnych 
rešerší. 

KPÚ Bratislava: 70 záznamov 
� KPÚ Trnava - konzultácie spracovania projektovej dokumentácie, zamerania nálezov 

archeologického výskumu,  spolupráca pri archeologickom výskume na Apponyiho paláci 
v Bratislave, obnove Kostola Klarisiek, NKP Nedbalova, -Zuckermandel, -Michalská, -
Kapitulská -Ventúrska ( s MÚOP Bratislava); 

� odborná konzultačná činnosť pri spracovaní umelecko-historického výskumu 
architektonických prvkov v Kochovej záhrade, Bratislava, Partizánska 27. 

KPÚ Trnava: 
� spolupráca s KPÚ Bratislava – opevnenie v Trnave; 
� spolupráca s KPÚ Bratislava pri usmerňovaní prípravy a obnovy parkov; 
� spolupráca s KPÚ Bratislava pri usmerňovaní realizácie archeologických výskumov 

v MPR Trnava; 
� účasť na pamiatkových komisiách na KPÚ Nitra; 
� účasť na pamiatkovej komisii spojenej so sekciou urbanizmu v Prešove. 
KPÚ Trenčín: 
� KPÚ Žilina, dohoda o spolupráci v oblasti historickej zelene; 
� spolupráca s KPÚ Nitra, oblasť historickej zelene – okres Topoľčany ;     
� KPÚ Topoľčany, poskytovanie odborných konzultácií ku kresťanskej ikonografii; 
� konzultácie a metodická pomoc pri obnove NhNKP s vlastníkmi kultúrnych pamiatok, 

investormi, projektantmi a ďalšími, ktorí vstupujú do procesu obnovy jednotlivých 
kultúrnych pamiatok, okresy Ilava, Pov. Bystrica, Púchov, Trenčín; 

� KPÚ Prešov, zabezpečenie fotografickej dokumentácie z kláštora v Podolínci na študijné 
a publikačné účely; 

� KPÚ Košice, spolupráca pri príprave výstavy  k stredovekým kláštorom.            
KPÚ Nitra: 
� účasť na rokovaniach sekcií ľudovej architektúry, historickej zelene,  sakrálnej architektúry 

a pamiatkových území. 
KPÚ Žilina: 
� KPÚ Žilina poskytoval počas roku 2007 odbornú pomoc KPÚ Trenčín v oblasti historickej 

zelene; 
� spolupráca s KPÚ, PÚ SR i MK SR v oblasti podnetov k novelizácii pamiatkového 

zákona; 
� konzultácie s KPÚ Trnava a KPÚ Bratislava ohľadom vydávania stanovísk k realizácii 

archeologického výskumu.  
KPÚ Banská Bystrica: 
� KPÚ Nitra- spolupráca odborná metodická  pomoc pri obnove zelene; 
� KPÚ Žilina – spolupráca odborná metodická  pomoc pri obnove zelene. 
KPÚ Prešov: 
� stretnutie so zamestnancami KPÚ Košice s odborno-metodickým výkladom obnovy 

pamiatkového fondu územia Sedmohradska; 
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� spolupráca s KPÚ Žilina na stavebno-technickom a historickom posúdení krovov na 6 
objektoch – Orava + Turiec. 

KPÚ Košice: 4 záznamy. 
 
5.3 S partnerskými organizáciami, vedeckými inštitúciami, združeniami: 
Plnenie: 
PÚ SR – ÚGR: 
� V roku 2007 boli uzatvorené: 

- Dodatok na rok 2007 k Dohode o spolupráci medzi PÚ SR a Mestským ústavom 
ochrany pamiatok Bratislava, podpísaný dňa 20. marca  2007; 

- Zmluva o spolupráci medzi PÚ SR a Spoločnosťou pre pamiatky, Banská Štiavnica na 
projekte „Výkladový slovník pojmov kultúrneho dedičstva,“ podpísaná dňa 19. 12. 
2007. 

PÚ SR – OVŠS: 82 záznamov 
� Slovenské národné múzeum Bratislava; 
� Ústav dejín umenia SAV – projekt Elektronickej encyklopédie; 
� spolupráca s Národným trustom Slovenka na projekte „Historické parky a záhrady 

Bratislavy“ a na príprave podujatia Víkend historických parkov a záhrad Bratislavy. 
� Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš –výstava SKD. 
PÚ SR – OŠIS: 68 záznamov 
PÚ SR – OOA: 
� spolupráca s Fakultou architektúry STU na príprave podujatí k 100. výročiu narodenia 

prof. Alfréda Piffla; 
� spolupráca s Ústredným archívom geodézie a kartografie na získavaní elektronických kópií 

historických katastrálnych máp; 
� spolupráca s Ústavom dejín umenia SAV na príprave elektronickej encyklopédie umenia; 
� spolupráca s Katedrou archívnictva a pomocných vied historických FF UK v Bratislave na 

riešení projektu Výskum epigrafického kultúrneho dedičstva v regióne stredného Dunaja; 
� spolupráca s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave pri výmene publikácií, 

evidencie vlastných archívnych fondov a zbierok. 
KPÚ Bratislava: 169 záznamov 
� podklady pre žiadosť o finančné prostriedky z nórskych fondov na obnovu Kostola sv. 

Juraja pre obec Kostoľany pod Tribečom, vypracovanie žiadosti farského úradu Ladice 
o finančné prostriedky na odvlhčenie Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch p. Tribečom pre 
Obnovme svoj dom, vypracovanie žiadosti Obecného úradu Kopčany o finančné 
prostriedky na nominačný projekt UNESCO Kostola sv. Margity pre fond Obnovme svoj 
dom, vypracovanie žiadosti farského úradu Závada o finančné prostriedky na 
archeologický výskum lokality Refúgium, časť cintorín pre Obnovme svoj dom; 

� účasť v komisiách (prieskumy, štátnice) a oponentská spolupráca na VŠVU Bratislava. 
KPÚ Trnava: 
� pripomienky k ukladaniu hnuteľných archeologických nálezov na zasadnutí so štátnymi 

múzeami; 
� spolupráca s Balneologickým múzeom Piešťany pri spracovávaní návrhu na zápis 

Mestského parku Piešťany za NKP; 
� spolupráca a konzultácie so Západoslovenským múzeom v Trnave,  s Fakultou architektúry 

STU Bratislava; 
� spolupráca s redakciou trnavského mesačníka Novinky z radnice; 
� FF UK Bratislava,Trnavská univerzita v Trnave; 
� Vlastivedné múzeum Galanta – konzultácie s odbor. pracovníkmi (s archeológom, 

etnografkou, historičkou), fotodokumentácia múzea, knižnica múzea; 
� Úrad špeciálnej prokuratúry- informácie o NKP; 
� spolupráca pri získavaní dokumentačného materiálu s Vlastivedným múzeom Hlohovec;  
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� zabezpečovanie dokumentácie a podkladov pre rozhodnutia a odborné stanoviská: 
Geodetický a kartografický ústav Bratislava; 

� Občianske združenie Trnavské dominanty – koordinácia obnovy farského kostola sv. 
Mikuláša a spolupráca pri spracovávaní žiadostí na finančné fondy pre obnovu kostola sv. 
Mikuláša v Trnave; 

� Základná škola A. Merici Trnava (NKP kláštor uršulíniek), spolupráca pri spracovávaní 
materiálov pre finančný grant mesta Trnava; 

� Západoslovenské múzeum Trnava. 
KPÚ Trenčín: 
� Archeologický ústav SAV Nitra, Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva, Historicko – 

astronomická spoločnosť – záchrana hradu Lednica; 
� Katastrálny úrady Prievidza,  knižnica Bojnice, obecné úrady; 
� vypracovanie odborných textov pre 2ks tabúľ Náučného chodníka „ Bojnice /Dubnica – 

Hradište“, osadených v miestnej časti Bojníc v Dubnici, vedúcich na NKP Hradisko.( č. 5. 
Vápenné jamy a vápenné pece a tabule č. 7 – Hradisko v polohe Hradište); 

� Trenčianske múzeum Trenčín; 
� Biskupský úrad Nitra;  
� Redakcia časopisu Pamiatky a múzea , nominácie na ceny časopisu za  rok 2006; 
� Trnavská univerzita, Trenčianska univerzita A. Dubčeka; 
� Ministerstvo kultúry SR: nominácia na cenu Pamiatka roka; 
� Časopis Pamiatky a múzeá: nominácie na ceny časopisu /Lazany  - oltárny obraz, Lazany – 

hlavný oltár, Tužina – nástenná maľba, reliéf Oplakávanie Krista z Bánoviec nad 
Bebravou/ - charakteristiky projektov, obrazové a textové rešerše; 

� Ľubochnianske múzeum v Ľubochni, dr. Števík, dr. Pavelčíková – maliarske cykly zo 
života sv. Jozefa Kalazanského; 

� Spišské múzeum v Levoči, dr. Uhorčáková  - detto; 
� Rehoľa redemptoristov v Podolínci, P. Hypius – detto; 
� Kolégium piaristov vo sv. Jure, Trenčíne a Prievidzi – detto; 
� SNK Martin , odd. historických tlačí – detto; 
� VŠVU Bratislava, Katedra reštaurovania – oponentúra diplomovej magisterskej práce Bc. 

Tomáša Desata; 
� Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva – hrad Uhrovec; 
� Klub Melenčiarov o. z. – odborná pomoc pri spracovávaní histórie a evidencie stavebných 

pamiatok a pamätihodností miestnej časti Bojníc – Dubnica; 
� Historicko – astronomická spoločnosť – Obnova hradu Lednica; 
� Občianske združenie pre záchranu hradu Tematín-  riešenie majetkovo – právnych vzťahov 

a metodika obnovy. 
KPÚ Nitra: 
� Občianske združenie „ Rotunda Jurko “ spolupráca pri obnove a záchrane rotundy sv. 

Juraja; 
� Občianske združenie „Leustach Nitra“ spolupráca pri obnove a záchrane hradu Hrušov; 
� Občianske združenie Hradisko Zobor, uzatvorenie dohody o spolupráci na vyznačení 

a vybudovaní náučného chodníka  Hradisko Zobor, máj 2007; 
� Bojná, Valy I., projekt sanácie východnej brány Bojná, Valy I.; 
� Múzeum Jána Thaina Nové Zámky, spolupráca pri  organizovaní výstav, poskytnutie 

informácií a materiálov o NKP v meste Nové Zámky; 
� Tekovské múzeum Levice – poskytnutie informáciií a podkladov ku  PRĽA Brhlovce,  

možnosti prezentácie a propagácie; 
� Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch; (Nové Zámky, november 2007) rokovanie 

oslovených organizácií a inštitúcií o príprave projektu „Protiturecká obranná línia na území 
Uhorska – Nitrianska, Ostrihomská, Bratislavská, Rábska, Tekovská a Komárňanská 
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stolica“, v rámci „Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Maďarsko 2007 – 2013“, 
INTERREG IV. A;  

� Tríbečské múzeum v Topoľčanoch – spolupráca na príprave výstavy: Protiturecké 
pevnosti. 

KPÚ Žilina: 
� spolupráca s Považským múzeom Žilina a Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici; 
� člen muzeálnej rady Považského múzea Žilina; 
� spolupráca s Občianskym združením „Združenie na záchranu Lietavského hradu“ (odborná 

pomoc a konzultácie pri organizácii workshopu); 
� návrh na udelenie výročnej ceny Pamiatky a múzeá 2006 v kategórii publikácia 2007; 
� spolupráca so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici pri inštalácii výstavy 

„Nepísané odkazy stredovekej kultúry – vybrané kapitoly hmotnej kultúry“, ktorá sa 
uskutočnila v dňoch 21. marca - 25. apríla 2007; 

� spolupráca s VŠVU Bratislava, katedrou reštaurovania pri organizovaní výstavy 
„Odkrývanie tajomstiev zahalených časom – využívanie nedeštruktívnych metód 
prieskumu pri reštaurovaní“, ktorá bola prezentovaná v apríli a máji 2007 v priestoroch 
kaviarne Art-café a kníhkupectva Artfórum v Žiline; 

� v rámci programu „Leonardo“ sprevádzanie delegácie maďarských pamiatkarov v PRĽA 
Vlkolínec (odborný výklad) - dňa 29. mája 2007; 

� spolupráca s Archeologickým ústavom SAV v Nitre pri zameriavaní NKP – hradisko 
Žilina, Závodie v mesiaci september 2007; 

� spolupráca s Oravským múzeom v Dolnom Kubíne pri záchrane pokladu mincí zo 
Sedliackej Dubovej; 

� spolupráca s mestom Žilina a redakciou časopisu Pamiatky & múzeá pri organizovaní Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva v Žiline v dňoch 6. a 7. septembra 2007, 
spoluorganizovanie odborného seminára; 

� účasť na spomienkových slávnostiach Černovskej tragédie v Černovej dňa 27. októbra 
2007; 

� účasť na slávnostnom odhalení významného lesníckeho miesta Slovenska - lesnícka osada 
Čierny Váh a  lesníckeho cintorína, dňa 28. novembra 2007; 

� kurátorská spolupráca s Oravskou galériou v Dolnom Kubíne a Galériou Klasik v Žiline.  
KPÚ Banská Bystrica:  
� FA STU Bratislava, Generálny katastrálny úrad, Archeologický ústav SAV Nitra, Múzea 

archívy SR, SNM, Tekovské múzeum, Štátna vedecká knižnica: oponentúry k diplomovej 
práci, vyžiadanie digitálnych máp, vyžiadanie údajov, konzultácie. 

KPÚ Prešov: 
� spolupráca s STU Bratislava, Fakultou architektúry pri oboznámení študentov fakulty so 

spracovaním Zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt PR Spišská Sobota; 
� oponentúra diplomovej práce na VŠVU Bratislava; 
� spolupráca s SPU v Nitre pri vedení študentov pri seminárnych a diplomových prácach; 
� účasť na prezentácii prác študentov FA STU Bratislava (detašované pracovisko Poprad - 

Spišská Sobota) pri riešení úprav verejných priestranstiev historického jadra mesta Spišská 
Belá; 

� účasť na školení firmy CENTIRE k postupu vypĺňania elektronického dotazníka pre 
zamestnancov, ktorý je súčasťou prebiehajúceho auditu. 

KPÚ Košice: 1 záznam. 
 
5.4 S orgánmi štátnej správy a samosprávy: 
Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS:  
� stavebné úrady,  oznámenia o začatí konania, katastrálne úrady, krajské úrady, stavebné 

úrady, obecné úrady: 
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- žiadosti o mapové podklady z katastrálnych úradov, 
- spolupráca so stavebnými úradmi v rámci správneho konania, 
- spolupráca s miestnou samosprávou pri prejednávaní návrhov ochranných pásiem, 
- zoznam pamätihodností; 

� Mincovňa – obhliadka NKP, pracovné rokovanie – Kremnica vo vzťahu k hodnotám SKD 
- stretnutie s primátorkou Kremnice RNDr. Zuzanou Balážovou, s riaditeľom Mincovne 
v Kremnici Ing. Vlastimilom Kalincom, pracovné stretnutie na KPÚ Banská Bystrica, 
pracovisku Kremnica s Ing.arch. J. Maršálkovou; 

� Mesto Komárno – nominačný projekt, Slovenské technické múzeum Košice – stanovisko - 
k návrhu na zápis Dubnických opálových baní do Zoznamu svetového dedičstva. 

PÚ SR – OŠIS: 275 záznamov  
� korešpondencia so správami katastra pri odstraňovaní nedostatkov v katastrálnych 

operátoch. 
KPÚ Bratislava: 118 záznamov 
KPÚ Trnava: 
� návrh na spoluprácu - Zjednodušenie územného a stavebného konania (zaslané stavebným 

úradom v Trnavskom kraji); 
� spolupráca s Mestom Trnava pri obnovách objektov vo vlastníctve mesta; 
� spolupráca s Mestským úradom Trnava- odborom životného prostredia a odborom 

územného rozvoja pri usmerňovaní stavebnej činnosti; 
� spolupráca s Mestským úradom Trnava – odborom územného rozvoja a koncepcií pri 

problematike pamätihodností; 
� spolupráca s Mestským úradom Piešťany- odborom územnej správy pri usmerňovaní 

stavebnej činnosti; 
� spolupráca s Mestským úradom Trnava- odborom životného prostredia a odborom 

územného rozvoja - riešenie reklám, zeleň mesta, zabezpečovanie mapových podkladov 
k aktualizácií zásad MPR; 

� spolupráca s katastrálnymi úradmi Trnavského kraja na zabezpečovaní zápisov kódov 
ochrany na listoch vlastníctva pamiatok, zabezpečovanie potrebných podkladov pre chod 
úradu; 

� obecné a mestské úrady kraja; 
� mesto Trnava- pri návrhu ÚPN zóny Trnava – cukrovar;   
� spolupráca s mestským úradom Trnava – koncepcia a koordinácia obnovy farského kostola 

sv. Mikuláša; 
� farské úrady kraja; 
� Trnavský samosprávny kraj- štatistiky NKP; 
� obvodný úrad Senica-zoznamy NKP; 
�  Národné lesnícke centrum- informácie o obhospodarovaní lesov; 
� ZŠ A. Merici Trnava (NKP kláštor uršulíniek), spolupráca pri spracovávaní materiálov pre 

finančný grant Mesta Trnava. 
KPÚ Trenčín: 
� konzultácia a pripomienkovanie textov 2 ks infotabúľ k histórii meštianskych stavieb 

(knižnica a Pivovar) Bojníc pre mesto Bojnice; 
� s katastrálnymi úradmi okresov Trenčianskeho kraja pri prečíslovaní v operátoch katastra; 
� spolupráca s MsÚ Trenčín, spolupráca pri tvorbe VZN k reklamám pre MPR Trenčín; 
� spolupráca s obcami  Soblahov, Čachtice, Beckov , Dežerice , ako aj ďalšími obcami, ktoré 

vlastnia NKP;  
� poskytnutie podkladov a spolupráca pri spracovaní materiálu - Analýza stavu a vízia 

rozvoja orientovaného na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva v kontexte 
mikroregiónov Bánovecko, Pobebravie , Uhrovská dolina pri obnove pamiatok s mestami 
Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Brezová pod Bradlom, Myjava, Beckov,       
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Čachtice, pri spracovaní evidencie pamätihodností obce: Handlová, Rybany, Drietoma, 
Slopná, Moravské Lieskové, Vaďovce, Beluša, Uhrovec. 

KPÚ Nitra: 
� Mesto Nitra – „Európske hlavné mesto kultúry 2013“, návrh aktivít v oblasti ochrany 

pamiatkového fondu, január 2007; 
� Mesto Nové Zámky – poskytnutie odbornej pomoci pri reštaurovaní pamätihodností mesta 

– historických artefaktov z doby rímskej a súsošia sv.Trojice; 
� Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja – Zachráňme kultúrne pamiatky Nitrianskeho 

samosprávneho kraja, podklady pre označenie kultúrnych a turistických cieľov na 
pozemných kominikáciách; 

� Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja – sprevádzanie delegácie z  Francúzskej republiky  
po najvzácnejších NKP v kraji z obdobia 12.-13. stor.  za účelom nadviazania spolupráce a 
získania finančnej podpory pre vybrané NKP;  

� Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - Zachráňme kultúrne pamiatky NSK, 
pripomienkovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia NSK o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu NSK na obnovu a rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok na území 
Nitrianskeho kraja, január 2007;  

� Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja a Filozofická fakulta UKF v Nitre – poskytnutie 
výbraných údajov o pamiatkovom fonde Nitrianskeho kraja za účelom  stanovenia tém pre 
študentskú činnosť v oblasti využitia NKP; 

� podklady pre spracovanie evidencie pamätihodností pre celkom  35 obcí; 
� odborná pomoc pri určovaní kultúrno - historických hodnôt jednotlivých obcí pri 

príležitosti spracovávania územných plánov (celkom  21  obcí); 
� Katastrálny úrad Levice, spolupráca a poskytnutie podkladov pre zápis kódov pre 

pamiatkovo chránené nehnuteľnosti a územia do katastra nehnuteľností; 
� Slávnostné podpísanie spoločného návrhu Maďarskej republiky a Slovenskej republiky na 

zápis pevnostného systému na sútoku riek Dunaja a Váhu v Komárne – Komárome do 
Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, január 2007; 

� Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre v oblasti zabezpečenia a výkonu absolventskej 
praxe pre 1 osobu na pracovisku sídla KPÚ v Nitre pri poskytnutí stimulačných  
príspevkov zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a Európskeho sociálneho fondu; 

� žiadosti o poskytnutie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe  absolventom 
(Európsky sociálny fond prostredníctvom  Úradu práce, rodiny a sociálnych vecí v Nitre); 

� žiadosť o poskytnutie príspevku na vykonávanie  aktivačnej činnosti; 
� vypracovanie dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť v  sídle KPÚ Nitra; 
� Obec Belá, starostka obce -  poskytnutie údajov o NKP v obci pre pripravovanú publikáciu 

o dejinách obce; 
� poskytnutie metodickej pomoci pri obnove sakrálnych pamiatok, ktoré nie sú evidované 

ako NKP správcom farností /Pavlová, Sikenička, Michal n/ Žitavou. 
KPÚ Žilina: 
� žiadosť o ohlásenie stavby na  Spoločný obecný úrad na úseku územ. konania a stavebného 

poriadku v Žiline k stavebným úpravám prízemia objektu KPÚ (oddelenie prevádzok KPÚ 
a klenotníctva fy. EM p. Moravčíkovej. Príslušné ohlásenie KPÚ obdržal v máji 2007;  

� spolupráca s mestom Žilina na organizovaní Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2007, 
ktorých slávnostné otvorenie sa v Žiline uskutoční v dňoch 06.-09.septembra 2007; 

� pracovné stretnutie k spracovaniu dokumentu „Stratégia rozvoja mesta Liptovský Mikuláš 
na roky 2007-2010, k téme „Územné plánovanie mesta Liptovský Mikuláš“ – prednáška 
o kultúrnom dedičstve  - dňa 11. apríla 2007; 

� odborné stretnutie na obecnom úrade Liptovský Ján – urbanistická štúdia – „Ulice 
kúpeľnou promenádou“- aktívna účasť dňa 11. mája 2007; 

� spolupráca so Stavebnými úradmi v Bytči a Čadci pri riešení zisťovania a odstraňovania 
nepovolených reklám na národných kultúrnych pamiatkach a v pamiatkovom území; 
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� spolupráca s obcou Podhradie pri Sučanoch (okr. Martin) pri návrhu na zapísanie veci 
(hrádok) za národnú kultúrnu pamiatku; 

� členstvo s hlasom rozhodujúcim  v hodnotiacej porote Architektonicko-urbanistickej 
súťaže návrhov „Rekonštrukcia Námestia M.R. Štefánika v Trstenej“, mesiace august - 
september 2007; 

� spolupráca s Mestom Žilina pri spracovaní nových Všeobecne záväzných nariadení pre 
MPR Žilina – technické zariadenia a terasy, resp. reklamy; 

� spolupráca s právnym oddelením Mestského úradu v Martine pri spracovaní 
prevádzkového poriadku Národného cintorína v Martine; 

� spolupráca s Úradom katastra v Kysuckom Novom Meste pri zadávaní príslušných kódov 
národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a ochranných pásiem do jeho 
operátov.   

KPÚ Banská Bystrica:  
� Banskobystrický samosprávny kraj, Krajský úrad Banská Bystrica obce na území 

Banskobystrického kraja: k  podnetom stavebného úradu- nepovolené stavebné práce, 
spracovanie evidencie pamätihodností obce, grantový systém „Obnovme si svoj dom“; 

� Krajský úrad Banská Bystrica -odbor financií: stanoviská k výmazu vecného bremena; 
� Ministerstvo životného prostredia SR: stanoviská k posudzovaniu vplyvov na životné 

prostredie. 
KPÚ Prešov: 
� členstvo v názvoslovnej komisii Mestského úradu Prešov; 
� spolupráca s vedením obce Osturňa pri spracovaní evidencie pamätihodností obce; 
� spolupráca s vedením mesta Spišská Belá pri obnove historického jadra mesta 

a meštianskych domov vo vlastníctve mesta Spišská Belá; 
� spolupráca s vedením obce Gerlachov pri spracovaní evidencie pamätihodností obce; 
� spolupráca s vedením mesta Poprad pri zosúladení ochrany pamiatkového fondu v OP PR 

Spišská Sobota s územným plánom mesta Poprad; 
� evidencia a odvádzanie dane mestu Poprad za prechodné ubytovanie v zariadení 

pracoviska Poprad; 
� spolupráca s Útvarom hlavného architekta mesta Prešov pri riešení Centrálnej mestskej 

zóny – západ, Prešov; 
� spolupráca s vedením mesta Spišská Belá pri pokračujúcej obnove verejných priestranstiev 

historického jadra mesta; 
� spolupráca s obcou Ľubica pri obnove historického jadra obce; 
� spolupráca s Mestským úradom Bardejov na príprave a organizácii seminára 

„BARDKONTAKT 2007“; 
� v termíne 09/2007 OcÚ Nižné Repaše odstúpený zoznam nehnuteľností vhodných na 

vyhlásenie za pamätihodnosti obce. 
KPÚ Košice: 23 záznamov. 
� spracovanie kompletného zoznamu pamätihodností obce pre Obecný úrad Silická 

Jablonica; 
� spracovanie podkladov pre vyhotovenie zoznamu pamätihodností obce pre Obecný úrad 

Meliata; 
� spracovanie odborných opisov vybraných národných kultúrnych pamiatok pre internetovú 

stránku Turistického informačného strediska Mesta Rožňava. 
 
5.5 S fyzickými a právnickými osobami:  
Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS:  99 záznamov 
� účastníci konania, spracovatelia územno-plánovacej dokumentácie;  
� SAŽP, FA STU, SvF STU, EF STU, ÚSTARCH, Farské úrady, spolupráca v rámci 

správneho konania, poskytnutie odbornej pomoci. 
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PÚ SR – OŠIS: 171 záznamov. 
KPÚ Bratislava: 99 záznamov. 
KPÚ Trnava: 
� konzultácie s investormi, projektantmi, realizátormi obnov NKP, pamätihodností,  

 nehnuteľností v pamiatkovom území i mimo neho; 
� odborná pomoc a spolupráca s vlastníkmi NKP a pamätihodností pri žiadostiach o granty 

MK SR; 
� o evidencii nehnuteľností v ÚZPF SR, o obnove NKP; 
� spolupráca so zberateľmi starých fotografíí a pohľadníc Trnavy za účelom získavania 

podkladov k práci; 
� odborno-metodická pomoc pri spracovaní žiadostí na náš úrad pri identifikácii stavieb S. 

Jurkoviča v meste Trnava. 
KPÚ Trenčín: 
� s vlastníkmi objektov, investormi, najmä pri spracovaní podkladov a žiadostí – v rámci 

grantového systému MK SR, metodika a odborná pomoc, podnety na vypracovanie 
geometrických plánov , k zapísaniu ťarchy na katastrálnom úrade; 

� individuálne konzultácie s poslucháčmi Univerzity III. veku a spolupráca pri 
vypracovávaní ich ročníkových prác; 

� s farskými úradmi  v rámci Trenčianskeho kraja; 
� konzultácie so študentami stredných škôl; 
� konzultácie so študentami vysokých škôl k seminárnym a diplomovým prácam; 
� odborné konzultácie s katedrou muzeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Trnave 

k diplomovej práci poslucháča; 
� pomoc pri vypracovávaní projektov Obnovme si svoj dom.  
KPÚ Nitra: 
� dohoda o spolupráci na vyznačení a vybudovaní náučného chodníka  Hradisko Zobor 

s občianskym združením Hradisko Zobor , máj 2007; 
� odborná spolupráca pri spracovávaní Územno-plánovacej dokumentácie Nitrianskeho 

kraja, celkom 120 stanovísk k územno-plánovacím dokumentáciam; 
� metodická pomoc pri posúdení pamiatkových hodnôt ľudového domu vo Veľkých 

Lovciach vo vlastníctve J.Galbavého , február 2007; 
� spolupráca pri spracovávaní žiadostí do programu Obnovme si svoj dom a  potvrdzovanie 

správnosti využitia finančných prostriedkov poskytovaných na obnovu NKP z rezortných 
i mimorezortných programov; 

� v  priebehu polroka boli vykonávané kozultácie diplomových prác študentov  z oblasti 
metodiky obnovy, financovania obnovy pamiatok, stavu a evidencie pamiatkového fondu 
včítane archeológie a historickej zelene; 

� študenti  Univerzity  Konštantína Filozofa v Nitre, Pevnostný systém v Komárne; 
� študenti Univerzity  J.E.Purkyně v ČR, skalné obydlia Brhlovce; 
� študenti FA STU Bratislava, Obnova pamiatok - býv. vojen.kostol v Komárne; 
� študenti  Univerzity  Konštantína Filozofa v Nitre, vodný mlyn Kolárovo. 
KPÚ Žilina: 
� stretnutie občanov Vlkolínca, členov OZ Vlkolínec, Občianskeho výboru, chalupárov, 

zástupcov mesta Ružomberok  - aktívna účasť -  dňa 14. januára 2007; 
� odborná spolupráca so spracovateľmi územno-plánovacích noriem, poskytovanie 

informatívnych výpisov z ÚZPF SR a nahliadnutie do mapových a archívnych materiálov. 
Spracovávanie konzultačných záznamov písomnou formou pre vlastníkov, resp. budúcich 
vlastníkov NKP a objektov situovaných v pamiatkovom území; 

� priebežné usmerňovanie činnosti fyzických a právnických osôb pri záchrane, obnove 
a využívaní pamiatkového fondu, poskytovanie odbornej a metodickej pomoci 
a konzultácií na základe konkrétnych požiadaviek; 
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� spolupráca s Centrom voľného času Žirafa – Žilina pri organizovaní tematických exkurzií 
spoznávania pamiatkového fondu Slovenska, Čiech a Moravy, hrady. 

KPÚ Banská Bystrica:  
� metodická pomoc v rámci obnovy NKP: k umiestneniam reklamných zariadení, k zámeru 

stavebných úprav, k zámeru na reštaurovanie, k udržiavacím prácam, k vykonaným prácam 
na obnove národných kultúrnych pamiatok, k poskytovaniu grantov, k predkupnému právu 
štátu.  

KPÚ Prešov: 
� spolupráca s fyzickými a právnickými osobami pri príprave darovacích zmlúv s PÚ SR 

Bratislava; 
� konzultácie s fyzickými a právnickými osobami k vypĺňaniu a spracovaniu projektov na 

poskytnutie príspevku z fondu MK SR „Obnovme si svoj dom“ a k ich vyhodnoteniu; 
� konzultácie s fyzickými a právnickými osobami pri vytipovaní objektov na zápis do ÚZPF 

SR v pamiatkovej zóne Ľubica; 
� konzultácie s fyzickými a právnickými osobami pri vytipovaní objektov na zápis do ÚZPF 

SR v pamiatkovej zóne Spišská Belá; 
� spolupráca s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Ražňany pri spracovaní evidencie 

pamätihodností obce; 
� spracovanie projektov na poskytnutie príspevku z fondu MK SR „Obnovme si svoj dom“ v 

celkovom počte 29 projektov (16 k termínu 16. februáru 2007 a 13 k termínu 5. novembra 
2007); 

� spolupráca s OcÚ Ostrovany pri vytypovaní objektov na zápis do ÚZPF; 
� spolupráca s Nadáciou Opálové bane Dubník z dôvodu vytypovania objektov na zápis do 

ÚZPF a vyhlásenia PZ; 
� prezentácia výrobných programov a výrobkov stavebných firiem – Poprad. 
KPÚ Košice: 212 záznamov. 
 
5.6 So zahraničnými organizáciami a inštitúciami: 
Plnenie: 
PÚ SR: 
� v roku 2007 boli uzatvorené tieto zmluvy o spolupráci: 

- zmluva o pridruženom členstve so Spoločnosťou pre technológiu ochrany pamiatok – 
STOP Praha č. 18/2006– bola podpísaná dňa 3. januára  2007; 

- zmluva o spolupráci medzi Národným pamiatkovým ústavom, Ústredným odborným 
pracoviskom v Brne  - podpísaná dňa 17. apríla  2007; 

- pracovný program spolupráce na rok 2006 s KOH Budapešť bol podpísaný dňa 4. 
mája 2007. 

PÚ SR – OVŠS:  
� Centrum svetového dedičstva Paríž – nominačné projekty a Predbežný zoznam, 

upresnenie; 
� Emil Fish - Bardejov Jewish Preservation Committee informácia o aktuálnom stave 

zachovania židovského suburbia v Bardejove; 
� NPÚ Brno – odborno-metodické dni; 
� National Office of Cultural Heritage Budapešť – spolupráca – nominačný projekt, 

stanovisko – Tokajská vinohradnícka oblasť, Momoštorská pevnosť, Komárom spolupráca 
– nominačný projekt. 

PÚ SR – OŠIS: 
� informácie o platnej legislatíve týkajúcej sa kultúrneho dedičstva pre GR UNESCO pre 

kultúru Francoise Riviere; 
� spracovanie posudkov na projekt žiadajúci o príspevok z grantu OSSD a vyhodnotenie 

projektu pre Grantovú  agentúru Českej  republiky. 
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PÚ SR – OOA: 
� spolupráca s Národným pamiatkovým ústavom, ústredným pracoviskom v Prahe a 

Národným pamiatkovým ústavom, územnými odbornými pracoviskami Stredných Čiech a 
Brna, pravidelná výmena odborných publikácii a kópii archívnych dokumentov; 

� spolupráca s Úradom pre záchranu kultúrneho dedičstva v Budapešti, výmena publikácii 
a kópii archívnych dokumentov; 

� pravidelná distribúcia časopisu Pamiatky a múzeá (č. 1/2007a č. 2/2007) partnerským 
pamiatkovým organizáciám v zahraničí. 

KPÚ Bratislava: 3 záznamy 
� Národní památkový ústav Praha, prerokovania odborných poznatkov a skúseností 

v ochrane pamiatkového fondu (gen. riaditeľ Pavel Jerie); 
� spolupráca s KOH v Budapešti, prerokovanie odbornej problematiky usmerňovania obnov 

a výkonu pamiatkového dohľadu, prerokovanie koncepcie ochrany kultúrneho dedičstva 
s hlavným architektom mesta Bratislava (prof. Š. Šlachta). 

KPÚ Žilina: 
� inštalácia a otvorenie výstavy „Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe“v Inštitúte 

Jozefa Stefana v Ljubljane, Slovinsko (máj – jún, 2007) a v Kultúrnom inštitúte vo Viedni, 
Rakúsko (jún - august 2007). 

KPÚ Banská Bystrica:  
� múzeá a archívy Maďarska a Českej republiky: archívne materiály. 
KPÚ Prešov: 
� spolupráca s Krajským úradom Pardubice - účasť na medzinárodnej konferencii „Život 

v památkach“ Hradec Králové, 4. – 5. októbra 2007. 
 
5.7 Delegované zastupovanie v medzinárodných organizáciách 
Plnenie: 
PÚ SR: 
� Kosová: delegát za Slovenskú republiku na XXV. valnom zhromaždení ICCROM Rím; 
� Kosová, Katkin: delegáti na stretnutí riaditeľov inštitúcií pre ochranu kultúrneho dedičstva 

v EÚ  European Heritage Heads Forum – Praha. 
KPÚ Bratislava:  
� Baxa: člen Redakčnej rady FUMA Brno pri spoločnosti ARCHAIA Brno. 
KPÚ Žilina: 
� Dudáš: hlasujúci člen Národného komitétu ICOMOS Slovakia a komitétu CIAV (Comité 

International d´Architecture Vernaculaire). 
 
6. Sťažnosti, petície, oznámenia a podnety občanov, žiadosti o informácie: 
 
PÚ SR + KPÚ 

 
sťažnosti 

 
petície 

oznámenia 
a podnety  
občanov 

žiadosti 
o sprístupnenie  
informácií 

PÚ SR Bratislava 3 0 0 8 

KPÚ Bratislava 2 0 1 25 
KPÚ Trnava 1 0 1 6 
KPÚ Trenčín 0 0 4 9 
KPÚ Nitra 4 0 0 16 
KPÚ Žilina 1 0 0 3 
KPÚ B. Bystrica 1 0 2 11 
KPÚ Prešov 0 0 0 3 
KPÚ Košice 0 0 0 9 
SPOLU 12 0 8 90 
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6.1 Sťažnosti 
Plnenie: 
PÚ SR – ÚGR: 
� 1/2007-sťaž. – Marta Kenižová, Pri Vinohradoch 3/A, Bratislava (postúpená z MK SR). 

Sťažnosť na údajne nezákonný postup pri vydaní stanoviska pre stavebný úrad v rámci 
kolaudačného konania. Táto sťažnosť bola vybavená Úsekom generálneho riaditeľa 
v spolupráci s KPÚ Bratislava ako neopodstatnená; 

� 2/2007-sťaž. – Ing. arch. Mária Babjaková, Žilina. Sťažnosť na údajné neplnenie si 
povinností Pamiatkového úradu SR voči Sociálnej poisťovni. Sťažnosť bola vybavená 
Ekonomicko-prevádzkovým úsekom ako neopodstatnená; 

� 3/2007-sťaž. – Atila Antal, Šahy. Sťažnosť na údajne nezákonný postup KPÚ Nitra pri 
vydaní vyjadrenia k rekonštrukcii rodinného domu. Sťažnosť bola vybavená Úsekom 
generálneho riaditeľa ako neopodstatnená. 

 
6.2 Petície 
6.3 Oznámenia a podnety občanov 
6.4 Žiadosti o sprístupnenie informácií  
Plnenie: 
PÚ SR – ÚGR: 
� Písomnou formou boli v I. polroku 2007  vybavené tieto žiadosti o informácie: 
� 1/2007-INF. – RNDr. Zlatica Gýtová, Liptovský Hrádok. Žiadosť o informáciu ohľadom 

vlastníctva nehnuteľnosti fary a kostola v Liptovskom Hrádku.  
� Žiadosť o informáciu bola vybavená  Odborom štátneho informačného systému. 
� 2/2007-INF. –  Mgr. Marta Konkoľová, Stará Ľubovňa. Žiadosť o informáciu ohľadom 

prebytočného majetku v Starej Ľubovni. Žiadosť bola vybavená Ekonomicko-
prevádzkovým úsekom. 

� 3/2007-INF. – Krajský pamiatkový úrad Žilina. Žiadosť o informáciu – ochranné pásmo 
PRĽA Vlkolínec. Žiadosť bola vybavená Úsekom výkonu štátnej správy a odb. činností. 

� 4/2007-INF. – Kežmarok Invest, s. r. o., Kežmarok. Žiadosť o zaslanie informácie 
ohľadom priemyselnej zóny v Kežmarku – pradiareň, ochranné pásmo. Žiadosť bola 
vybavená Úsekom výkonu štátnej správy a odb. činností. 

� 5/2007-INF. – Mgr. Peter Ušiak, Gerlachovská 4, Banská Bystrica. Žiadosť o špecifikáciu 
podmienok odb. praxe, potrebnej k udeleniu osobitnej spôsobilosti na výkon pam. 
výskumu. Žiadosť vybavená Úsekom výkonu štátnej správy a odb. činností. 

� 6/2007-INF. – Oliver Korec, Bratislava. Žiadosť o informáciu ohľadom vedenia 
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Žiadosť o informáciu bola vybavená Odborom 
štátneho informačného systému. 

� 7/2007-INF. – MK SR. Žiadosť o informáciu ohľadom kaštieľov Turč. Štiavnica, 
Moravany, Bernolákovo, Brunovce. Žiadosť bola vybavená Odborom štátneho 
informačného systému. 

� 8/2007-INF. – Mgr. art. Andrea Marešová, Bratislava. Žiadosť o informáciu ohľadom 
lehoty na vyhotovenie stanovísk, vyjadrení a iných listín v krajských pamiatkových 
úradoch. Žiadosť bola vybavená Úsekom generálneho riaditeľa. 

� 9/2007-INF. – Denisa Lukáčová, Stropkov. Žiadosť o informáciu o podmienkach k zápisu 
nehnuteľnosti do ÚZPF. Žiadosť bola vybavená Odborom štátneho informačného systému. 

� 10/2007-INF. – Klub ochrany technických pamiatok, Bratislava. Žiadosť o zaslanie 
zoznamu technických pamiatok na Slovensku. Žiadosť bola vybavená Odborom štátneho 
informačného systému. 

� 11/2007-INF. – Úrad justičnej a kriminálnej polície, Bratislava. Žiadosť o informácie 
k tabuli kostola Najsvätejšej trojice v Bratislave. Žiadosť bola vybavená Odborom štátneho 
informačného systému. 
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� 12/2007-INF. – Úrad justičnej a kriminálnej polície, Bratislava. Žiadosť o informácie 
ohľadom kovového plotu obyt. domu v Bratislave, evidovaného v ÚZPF. Žiadosť bola 
vybavená Odborom štátneho informačného systému. 

� 13/2007-INF. – Squire Sanders, s.r.o., Bratislava. Žiadosť o informácie k stavbám 
a konaniam súvisiacim so stavbami, ktoré boli, sú alebo budú začaté na PÚ SR. Žiadosť 
bola odstúpená Krajskému pamiatkovému úrad Bratislava na priame vybavenie. 

� 14/2007-INF. – Úrad justičnej a kriminálnej polície, Bratislava. Žiadosť o informácie 
súvisiace s poškodenými fontánami v Bratislave. Žiadosť bola vybavená Odborom 
štátneho informačného systému. 

� 15/2007-INF. – Ing. Guldan, Bratislava (postúpená z MK SR). Žiadosť o poskytnutie 
zoznamu pamiatok v súvislosti s odmietnutím poskytnutia dotácie na NKP. Žiadosť bola 
vybavená Odborom štátneho informačného systému. 

 
7. Správa registratúry - Vyraďovacie konania 
Plnenie: 
PÚ SR – ÚGR: 
V I. polroku 2007 boli spracované a navrhnuté na vyradenie registratúrne záznamy so znakom 
hodnoty uloženia „S“ a „A“ nasledovne: 
� Vyhotovené boli dva návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov. Dňa 5. februára 2007 

prebral Archív Pamiatkového úradu SR z registratúrneho strediska záznamy z činnosti 
Pamiatkového úradu SR, Oddelenia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a 
Sekretariátu ekonomicko - prevádzkového úseku - v zastúpení Daniely Havlíkovej a Ivany 
Halapinovej; 

� Oddelenie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu predložilo na vyradenie záznamy so 
znakom hodnoty " A" v počte 11 archívnych krabíc, obsahom 267 registratúrnych 
záznamov z rokov 1983 – 1998; 

� Sekretariát ekonomicko - prevádzkového úseku predložil na vyradenie záznamy bez znaku 
hodnoty "A" v počte 60 ks šanónov registratúrnych záznamov z roku 1994  a záznamy bez 
znaku hodnoty "A" v počte 41 ks šanónov registratúrnych záznamov z roku 1994; 

� Dňa 21. februára 2007 Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejnej správy, odbor archívov a 
registratúr vydalo rozhodnutie o vyradení registratúrnych záznamov hore uvedených; 

� Dňa 3. mája 2007 Archív Pamiatkového úradu SR na základe rozhodnutia Ministerstva 
vnútra prevzal z Registratúrneho strediska Pamiatkového úradu SR archívne dokumenty, 
ktoré vznikli z činnosti právnych predchodcov Pamiatkového úradu SR, Odbor štátneho 
informačného systému. Prevzal ich na základe zoznamu odovzdávaných  archívnych 
dokumentov, ktorý vypracovala správkyňa  registratúry Mgr. Anna Šilingerová; 

� Dňa 21. februára 2007 Ministerstvo vnútra vydalo rozhodnutie rovnako o záznamoch 
Sekretariátu ekonomicko - prevádzkového úseku PÚ SR. V rámci hodnotenia záznamov 
podľa § 2 a 3 vyhlášky tieto záznamy nie sú archívnymi dokumentmi a Pamiatkový úrad 
SR ich môže komisionálne zničiť. 

� Do Registratúrneho strediska úradu boli v II. polroku 2007 odovzdané spisy z príručnej 
registratúry Odboru výkonu štátnej správy. Odovzdané spisy sú z rokov 1993 – 1995. 
Usporiadané sú podľa Skartačného a spisového plánu Pamiatkového ústavu z roku 1999 
a to v počte 1 šanón. Písomnosti sú kategórie „bez znaku hodnoty A.“ 

 
Registratúrne stredisko 
KPÚ Trnava: 
� prebratie spisov Ing. arch. Magulu za rok 2003 do registratúry; 
� prebratie spisov Ing. Jakabšicovej, Ing. arch. Šabíkovej, Ing. Kazimíra, Mgr. Zelinu, Mgr. 

Rábikovej, Mgr.Klačanskej a Mgr. Zacharovej za rok 2005 do registratúry; 
� založenie kartotečného systému na vyhľadávanie spisov v registratúre podľa objektov 

(lokalita/ulica/číslo) – mesto Trnava  roky 2002-2005; 
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� vyhľadávanie a výpožičky spisov kolegom. 
KPÚ Nitra: 
� roztriedene a zaradené do registratúry úradu boli všetky spisy vzniknuté z činnosti úradu 

v roku 2006. 
KPÚ Prešov: 
� prebratie spisov do registratúrneho strediska (počet odovzdávacích zoznamov, charakter 

odovzdaných spisov) AH5, AH7, BA, BB, BC, CC, CD z toho: spracovaných, označených 
a uložených lokalitno-predmetne , vyhotovených zoznamov bolo 7; 

� činnosť registratúrneho strediska (vedenie evidencie, ochrana záznamov, manipulácia so 
záznamami, využívanie registratúrneho strediska – výpožičky, kópie) 
- zoznamy 
- záznamy sú uložené v euroobaloch, šanónoch v registratúrnom stredisku KPÚ Prešov 
- výpožičky: BA, BB, BC.  

KPÚ Košice: 
� prebratie spisov do registratúrneho strediska - 84 záznamov (rozhodnutia, stanoviská). 
 
8. Výskum, teória a metodológia 
 
8.1 Teoretické, metodologické a koncepčné materiály 
� Koncepcia ochrany kultúrneho dedičstva do  roku 2013 – podnety pre MK SR. 
 
8.2 Odborno-metodické materiály a smernice 
PÚ SR: 
� Metodický pokyn pre overenie zhody a posúdenie stavu NKP dočasne vyvezenej z územia 

SR (pre MK SR); 
KPÚ Bratislava: 
� návrh na vyhlásenie Archeologickej pamiatkovej zóny Kopčany. Spracovanie návrhu. 

(Baxa);  
KPÚ Žilina: 
� dopracovanie podkladov pre nominačný projekt „Súbor objektov – Drevené kostoly 

a chrámy slovenskej časti Karpatskej horskej oblasti“ na zápis do Zoznamu svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO podľa požiadaviek UNESCO v Paríži (Dudáš, 
január 2007). 

 
8.2.1. Vnútorné usmernenie pre výkon štátnej správy 
Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS: 
� vypracovanie vzoru rozhodnutia pre krajské pamiatkové úrady o podmienkach 

vykonávania archeologických výskumov v zmysle § 39 ods. 3 pamiatkového zákona; 
� aktualizácia Usmernenia pre vypracovanie návrhu ochranných pásiem NKP 

a pamiatkových území. 
 
8.2.2. Metodika na usmernenie ochrany a obnovy pamiatkového fondu 
Plnenie: 
KPÚ Košice 
� dokončenie návrhu metodiky ochrany zvonov – „Osnova pre metodický prístup 

k pamiatkovej ochrane zvonov na Slovensku“, nepublik.rukopis s predbežnou oponentúrou 
(archív KPÚ Košice); január - február 2007. 
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8.2.3. Metodika na usmernenie pracovných postupov  
Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS: 
� Usmernenie k evidencii HNKP a výtvarných súčastí architektúry;  
� problematika objektovej skladby sakrálnych pamiatok. 
 
8.2.4. Zásady ochrany pamiatok a pamiatkových území 
Plnenie: 
vyhodnotenie plnenia úlohy sa nachádza v časti Vyhodnotenie PHÚ č. 2d/2007. 
 
8.3 Výskumy (záverečné správy) 
8.3.1. Výskum umelecko-historický 
Plnenie: 
KPÚ Bratislava: 
� odborné konzultácie počas spracovania umelecko – historického výskumu 

architektonických prvkov v Kochovej záhrade Bratislava Partizánska ul. č. 27. 
KPÚ Trenčín: 
� Cyklus obrazov zo života sv. Jozefa Kalazanského v kláštore v Prievidzi. 
 
8.3.2. Výskum architektonicko-historický 
Plnenie: 
KPÚ Prešov: 
� Uzovce, rímskokaltolícky kostol Povýšenia sv. Kríža – architektonicko – historický 

výskum (Suchý, Hrebeňár). 
KPÚ Košice: 
� spolupráca na architektonicko-historickom výskume na objekte meštianskeho domu 

v Levoči, Mäsiarska ul. č. 24; zodpovedná spracovateľka: Ing. arch. Janovská  (Majerová). 
 
8.3.3. Výskum urbanisticko-historický 
Plnenie: 
KPÚ Trenčín: 
� urbanisticko – historický výskum PZ Beckov pre Zásady ochrany pamiatkového fondu 

v pamiatkovej zóne. 
KPÚ Nitra: 
� Mestská pamiatková rezervácia Nitra; 
� Pamiatková zóna Nitra; 
� Pamiatková zóna Topoľčany 
� Pamiatková zóna Stummerova ul.-Topoľčany 
� v rámci rozhodnutí o zámeroch sú vypracovávané zásady na obnovu, príp.  reštaurovanie 

NKP; 
� pri obnove nehnuteľností a NKP v pamiatkových zónach Nitra, Komárno, Topoľčany bol 

vykonávaný  priebežný pamiatkový dohľad. 
   
8.3.4. Výskum archeologický 
Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS: 
� ukončenie archeologického výskumu - Banská Štiavnica, dominikánsky kláštor, nálezová 

správa. 
KPÚ Bratislava: 
� výskumná dokumentácia archeologického výskumu cintorína pri kostole sv. Margity 

Antiochijskej, III. etapa (za rok 2006) (Baxa, Prášek v spolupráci s Glaser-Opitzovou); 
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� výskumná dokumentácia archeologického výskumu  na území stavby  „Inžinierske siete 
pre areál COMS 01 Budča –II. stavba“, líniová stavba v k.ú. Budča, okres Zvolen. (Baxa, 
Prášek) 

� výskumná dokumentácia archeologického výskumu  na území stavby „Predajňa potravín 
LIDL – Devínska Nová Ves (Baxa, Prášek);.  

� výskum pri odstránení vlhkosti múrov kostola sv. Mikuláša v Domaniži, okr. Pov. 
Bystrica. (Baxa, Prášek); 

� topografia archeologických nálezísk v katastri Holíča, okr. Senica (Prášek); 
� topografia archeologických nálezísk v katastri Kátov, okr. Senica (Šedová). 
KPÚ Trnava: 
� Poloha Zámok, kat. územie Málinec, povrchový zber pre vedecké a dokumentačné účely 

(Grznár, Čáni); 
� Hviezdoslavova 7,Trnava, výskum v suteréne meštianskeho domu (Grznár,Čáni). 
KPÚ Trenčín: 
� výskum zaniknutého kostola v Závade / okres Topoľčany/; 
� výskum objektu v kláštore jezuitov – Skalka nad Váhom. 
KPÚ Nitra: 
� Jelšovce - Rodinný dom, parc. č. 476 (Bisták, Daňo); 
� Trávnica, Kúria – prestavba na penzión, júl 2007; 
� Belá, Kaštieľ - rekonštrukcia, august 2007; 
� Nitra, časť Mlynárce, Elektrická areálová prípojka (AGROSTAV a.s. Nitra), september 

2007; 
� Hurbanovo, časť Bohatá, kanalizácia, december 2007. 
KPÚ Banská Bystrica:  
� dokumentácia nového náleziska Strieborné úpätie – k.ú.Cinobaňa Poltár; 
� výskum Kaplnky sv. Anny Banská Štiavnica. 
KPÚ Prešov: 
� Fričkovce, okr. Bardejov – dokumentácia odkrytých suterénnych priestorov (Lukáč, 

Harčar); 
� Bardejov – Poštová ul. č. 3 (Harčar). 
KPÚ Košice: 
� výskumná dokumentácia z archeologického výskumu na stavbe: Administratívna budova 

so skladovým hospodárstvom a spevnené plochy fy. IMET a.s.; Košice, Bardejovská ulica 
(Ďurišová, Pristáš); 

� účasť na poľsko-slovenskom archeologickom výskume v Moravanoch (okres Michalovce), 
6. – 10. 8. 2007, Moravany  (Karabinoš); 

� terénny prieskum hradiska Burg v Levoči, záchrana a dokumentácia archeologických 
nálezov; 20.8.2007; v spolupráci s KPÚ PO, pracovisko Levoča (Karabinoš); 

� dokumentácia archeologického nálezu v Granč – Petrovciach; 21.10.2007; v spolupráci 
s KPÚ PO, pracovisko Levoča (Karabinoš); 

� autorská spoluúčasť a aktívna odborná spolupráca na schválenom vedeckom projekte 
VEGA: „Zameranie a tvorba 3D modelu včasnohistorického hradiska a stredovekého 
hradu v obci Zemplín použitím najmodernejších geodetických metód.“ Fakulta baníctva, 
ekológie, riadenia a geotechnológíí Technickej univerzity v Košiciach, 2007 (Pristáš M). 

 
 
8.3.5. Výskum chemicko-technologický 
Plnenie:  
 vyhodnotenie úlohy sa nachádza v časti 14.2. Činnosť Chemicko-technologického 
oddelenia. 
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8.3.6. Výskum archívno-historický 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� Jozef Könyöki-Ellenbogen – profil osobnosti (Žažová); 
� Bernolák v hmote ukrytý, v kráse formy zvečnený (Žažová); 
� Archívne pramene k stavebným dejinám premonštrátskeho kláštora v Lelese (Žažová); 
� Kaštieľ v Humennom (Čovan). 
PÚ SR – OVŠS: 
� Režná: Skalica (NKP františ. kláštor),Danubius-továreň (návrh na vyhlás. NKP), AL NKP 

Zámocký park – Hlohovec, AL NKP Vila na Moyzesovej ul. Bratislava, AL NKP 
Bratislavský hrad - terasy. 

KPÚ Trnava: 
� študijný pobyt v Maďarskej republike – štúdium a získanie dokumentácie pamiatok, 

Výskum v inštitúciách v Budapešti, MOL, Univerzitná a Sečéniho knižnica (Rábiková, 
Petrovič, Horváthová); 

� archív ŠOKA Trnava- objekty v pamiatkovej zóne Hlohovec, Spiegelsaal (Rábiková); 
� archív PÚ SR- objekty v MPR Trnava, PZ Hlohovec (Rábiková); 
� Geograficko- kartografický ústav BA - objekty v MPR Trnava, PZ Hlohovec (Rábiková) 
KPÚ Košice: 
� výskum (s vytypovaním) k stredovekým kláštorným rukopisom pôvodom zo Slovenska vo 

fondoch SNK Martin pre účely výstavy „Stredoveké kláštory na Slovensku a ich osudy “; 
apríl-máj 2007 (Gembický); 

� odborné podklady, konzultácie a texty k historickej časti príspevku „Vežové hodiny 
v Košiciach“ , pre: A.Božinovská -  In: Korzár, 9.3.2007, (Gembický);     

� odborné podklady, konzultácie a texty k akciám „Potulky po Košiciach – Slávne zvony 
mesta; Hodiny a hodinári v Košiciach“, pre: Milan Kolcún, jún, august 2007 (Gembický); 

� odborné podklady, konzultácie a doplnenia k práci o nápisoch, erboch a pamätných 
tabuliach v Košiciach, pre: Ing.Bauer, Košice (Gembický);  

� korektúry a odborné doplnenia pre študentskú popularizačnú informačnú brožúru „Košice 
pre mladých. História Košíc.“, v rámci študentského projektu, M. Melíšek – Ing. R. 
Kováčová, august 2007 (Gembický); 

� heraldicko-historický výskum k nálezu kachlice s erbom (Košice, dominikánsky kláštor) 
z výskumu, pre: Mgr.Rusnák, AÚ SAV, 2007 (Gembický); 

� archívny prieskum a zabezpečenie podkladov k téme ochranného pásma Svinica, ref.k.c. 
kostol; 2007 (Gembický); 

� prieskum, fotodokumentácia a zabezpečenie základných historicko-bibliografických 
podkladov k areálu bývalého vojenského letiska Košice – Južná trieda; 2007 (Gembický); 

� archívny a historicko-bibliografický výskum podkladov, odborné konzultácie a kompletná 
fotodokumentácia k objektu NHKP: Žehra – Hodkovce, kaštieľ rodu Csáky; 2007 
(Gembický); 

� tzv. Malé delostrelecké kasárne v Košiciach na Moyzesovej ulici, historicko-bibliografický 
prieskum a vyhodnotenie podkladov k objektom, marec 2007 (Gembický – Kladeková) 

� bibliografický výskum a zabezpečenie základných historických publikovaných podkladov 
pre tvorbu pamiatkových zásad lokalít Nižný – Vyšný Medzev; júl 2007 (Gembický); 

� doplnenie historicko-bibliografického výskumu a údajov pre tvorbu pamiatkových zásad 
lokality Gelnica; 2007 (Gembický); 

� prehľad spracovaní, s vytypovaním najvýznamnejších detailov pre fotodokumentáciu 
v rámci projektu Cirkevné pamiatky Košíc – Košické kostoly (K.Buganová, 
Východoslovenské múzeum Košice – KPÚ Košice), december 2007 (Gembický); 

� organizovanie, garancia, koordinácia a odborná spoluúčasť na medzinárodnom projekte 
„Dokumentácia a výskum historických zvonov a krstiteľníc stredovekej Gaalovskej 
zvonolejárskej dielne zo Spiša “, I. fáza výskumu, november 2007  (Gembický); 
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KPÚ Banská Bystrica: 
� archívno-historický výskum Mestský park v Brezne ako podklad k návrhu na zápis do 

ÚZPF (Fillová). 
 
8.3.7. Výskum historickej zelene 
Plnenie:  
PÚ – OVŠS: 
� Režná: AL NKP Bratislavský hrad – terasy, AL NKP Vily na Klemensovej ul., AL NKP 

Vily na Moyzesovej ul.,Návrh OP Rožňava, Návrh OP Istebné (NKP kostol),Návrh OP 
Malá Mača (NKP kostol),Návrh PZ Solivar, Návrh PZ Bardejov-kúpele,AL NKP 
Zámocký park Hlohovec,Zmena hranice NKP Sad A.Kmeťa v Piešťanoch, Návrh NKP 
Cvernovka. 

 
8.3.8. Celoslovenský výskum/projekt 
Plnenie: 
PÚ SR: 
Digitalizovaná databáza vitráží: 
� ďalšie dopracovávanie a vylepšovanie databázy, kompletizácia údajov, t.j. priebežná 

systémová údržba: zjednocovanie terminológie, oprava a zapracovávanie nových 
a opravených údajov podľa knihy, editovanie podľa nových terénnych výskumov, 
editovanie opisov podľa katalógových hesiel v knihe, korigovanie nesprávne priradených 
fotografií, skenovanie grafických podkladov. Skontrolované a opravené či skorigované 
údaje v databáze (k 31.12.07): 

      Počet všetkých vitráží: 2.590. 
    - Základné údaje     -       617 
    - Textové položky    -     1.777 
    - Fotografie              -     2.516 
� spolu s dodávateľom informačného systému a databázy (fa DandiWay) príprava 

a spracovanie Manuálu pre užívateľa databázy; 
� správa databázy – podľa požiadaviek (napr. KPÚ, externí žiadatelia a pod.) generovanie a 

poskytovanie požadovaných údajov o vitrážach (na CD); 
� dopĺňanie novo zistených vitráží – najmä z výsledkov prípravy Súpisu NKP Slovenska 

(okres Ružomberok) a z pamiatkových výskumov. 
Industriálna architektúra Slovenska 
� spracovanie dodatku č.2 k Dohode o spolupráci PÚ SR a MÚOP Bratislava na roky 2007-

2008 (so zoznamom-výberom 15 industriálnych objektov v Bratislave na účel 
dokumentácie a spracovania návrhu na vyhlásenie za kultúrnu pamiatku). V spolupráci 
s MÚOP podľa tohto dodatku k dohode bolo spracované:  
- Návrh na vyhlásenie veci za KP – Cvernovka (Páričkova 18), továreň s areálom, 
11/2007, 
- Návrh na vyhlásenie veci za KP – Gumon, továreň s areálom, 11/2007; 

� dokumentácia v teréne:  
- bývalá Patrónka, továreň s areálom, 12/2007, 
- bývalá prečerpávacia stanica odpadových vôd v Zimnom prístave, 12/2007, 
- „objekt s remízou“ v areáli Ministerstva obrany, Krížna 42, 11/2007, 
- vinárske pivnice v  domoch Pražská 7-9, 12/2007, 
- bývalá budova Slovenskej energetiky, Pražská 27, 12/2007. 

KPÚ Košice: 
� spracovávanie hesiel Architektúra a urbanizmus 19. stroročia pre projekt APVT - 

Elektronickej encyklopédie vizuálnej kultúry Slovenska, projekt riešený Slovenskou 
akadémiou vied, Umenovedným ústavom v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR 
(Labudová). 
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� konzultácie a odborné podklady pre VÚC Košice - Projekt „Putovanie po terra inkognita“ 
(Košický kraj: Gotická – železná – jantárová –soľná – tokajská cesta):, júl 2007 
(Gembický); 

� autorská spoluúčasť a aktívna odborná spolupráca na schválenom vedeckom projekte 
VEGA: „Dokumentácia a modelovanie artefaktov zvonolejárstva metódou laserového 
skenovania a digitálnej fotogrametrie.“ Fakulta baníctva, ekológie, riadenia 
a geotechnológíí Technickej univerzity v Košiciach, 2007 (Gembický); 

� koordinácia, odborná garancia a spoluúčasť na 1.fáze fotogrametrie a laserového 
skenovania vytypovaných najvýznamnejších gotických zvonov Východoslovenského 
múzea v Košiciach, november 2007 (Gembický); 

� spracovávanie tematiky „Klasicistické kaštiele a kúrie v okolí Košíc (na území bývalej 
Abovsko-turnianskej župy)“ pre projekt „Osobnosti a súvislosti 19. storočia na Slovensku“ 
riešený na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: Veda 
o výtvarnom umení, odborný garant: mim. prof. doc. Dana Bořutová, PhD. (Labudová); 

 
 
8.3.9. Medzinárodný výskum/projekt 
Plnenie: 
KPÚ Bratislava: 
� spolupráca na projekte GAČR „Nejbližší zázemí Mikulčického hradiště“ s AÚ AV ČR 

Brno, pracovisko Mikulčice, spracovanie katalógu archeologického náleziska Za jazerom 
pri sv. Margite, časť Kačenáreň, pracovanie katalógu archeologického náleziska Kopčany, 
Roľnícke družstvo, koordinácia riešenia archeologickej topografie slovenskej časti 
Dolnomoravského úvalu, spracovanie katastrov Kátov, Holíč, Kopčany (Baxa spolupráca 
Prášek, Šedová); 

� spoluráca s AÚ AVČR  Praha  pri výskume kostola sv.Juraja v Kostolanoch pod Tribečom 
na základe zmluvy o spolupráci. Analýzy hrobovej výbavy hrobu 78 z cintorína pri kostole 
sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. (strieborné a brozové šperky a minca). 
Spracovateľ A.Šilhová laboratóriá Archeologického ústavu AV ČR Praha (Baxa); 

� Corpus európskej architektúry do roku 1000: Ako garant slovenskej časti  súpisu PÚ SR 
vzhľadom na to, že nedostal finančné prostriedky žiadané na základe predloženého 
projektu na výskum kostola sv.Margity v Kopčanoch ako ústredného objektu slovenskej 
časti  Corpusu, mohol túto problematiku riešiť len vďaka spolupráci s AÚ AV ČR Brno  na 
grante GAČR „Nejbližší zázemí Mikulčického hradište“. Vďaka tomu sa podarilo 
dokončiť spracovanie grafickej časti katalógu archeologického náleziska Za jazerom pri sv. 
Margite, časť Kačenáreň skúmaného v roku 1961 Dr. Kraskovskou. 

 
 
8.3.10 Reštaurátorský výskum 
Plnenie:  
KPÚ Košice: 
� spracovanie Inventarizácie hodnotných umelecko-historických prvkov, ktorá bola 

súčasťou reštaurátorskej dokumentácie „Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, 
Židovské suburbium v Bardejove“, spracovanej v októbri 2007 v spolupráci s Mgr. P. 
Gombošom, akad. mal. rešt. (Hrabinská). 
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9. Dokumentačná činnosť - OdGD 
 

 
10. Edično - propagačná a publikačná činnosť 
 
10.1 Vlastné publikácie, bulletiny, skladačky, plagáty, propagačné materiály  
Plnenie: 
v roku 2007 boli naším úradom vydané nasledovné edično-propagačné materiály: 
� Informátor č. 36/2007 a 37/2007; 
� Pamiatky a múzeá – č. 1 - 4/2007; 
� Monumentorum tutela č. 18; 
� Sprievodca po Archíve PÚ SR. 
PÚ SR – OOA: 
� spravovanie publikácií Pamiatkového úradu SR – sklad; 
� v tomto roku, okrem časopisu Pamiatky a múzeá, prebratý celý náklad publikácie Vitráže 

na Slovensku. Uskutočnená distribúcia publikácie na KPÚ, pre autorov, partnerské 
inštitúcie;  

� predaj publikácií v kníhkupectvách a v archíve PÚ SR; 
� zahraničná výmena periodík s 37 spolupracujúcimi inštitúciami – Pamiatky a múzeá č. 1-4 

(2006); 
� Sledované publikácie v sklade Pamiatkového úradu SR: 

Názov publikácie   Počet kusov 
Biografický slovník zvonolejárov   123 
Bibliografia pamiatkovej starostlivosti 1986 – 1990 26 
Bibliografia pamiatkovej starostlivosti 1991 – 1995 200 
Bibliografia pamiatkovej starostlivosti 1996 – 2000 503 
Folk architecture   200 
Ľudová architektúra 1.   628 
Ľudová architektúra 2.   234 
Kalvárie a krížové cesty    191 
Levočský zlatník Ján Siláši   255 
Vademecum vlastníka   500 
Monumentorum Tutela 16   277 
Monumentorum Tutela 17   566 
Monumentorum Tutela 18   787 

Číslo akcie Názov akcie 

8/2004/108 Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina I. etapa (konštrukčné, kresličské 
práce) 

8/2004/108 Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina II. etapa (konštrukčné, kresličské 
práce) 

8/2004/108 Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina III. etapa (meračské,  
konštrukčné, kresličské práce) 

6/2006/108 Sádok, kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov (meračské, konštrukčné, 
kresličské práce) 

9/2005/108 Rakacaszend, kostol (konštrukčné, kresličské práce) 
10/2005/108 Szalonna, kostol (konštrukčné, kresličské práce) 
 Gerulata, archeologický výskum, meračské, konštrukčné práce) 

8/2007108 Trenčín, mestský hradobný múr III. etapa (meračské, konštrukčné, 
kresličské práce) 

1/2007/108 Lonya, kostol (meračské práce) 
2/2007/108 Závada, archeologický výskum, meračské práce 
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Vitráže na Slovensku   806 
Sprievodca po Archíve PÚ SR        330 

PÚ SR – OVŠS: 
� plagát a pozvánky na konferenciu „Technické zariadenia, európske technické normy 

a ochrana pamiatok“; 
� propagačné CD – „Svetové dedičstvo na Slovensku“. 
KPÚ Trnava: 
� Kazimír, Zacharová: Trnava na starých pohľadniciach – kniha; 
� Zacharová: príprava textových a fotografických materiálov na propagačný panel pre 

farský kostol sv. Mikuláša v Trnave o všetkých prebiehajúcich prácach vydávaný 
Občianskym združením Trnavské dominanty. 

KPÚ Trenčín: 
� Brožúra - K úcte sv. Anny Matky Bohorodičky. 
KPÚ Žilina: 
� katalóg k výstave „K prameňom...“ 85. výročie založenia Umeleckej besedy slovenskej v 

spolupráci s Oravskou galériou v Dolnom Kubíne (Arce); 
� v spolupráci s mestom Žilina skladačka a plagát k Dňom Európskeho kultúrneho dedičstva. 
KPÚ Košice: 
� Zásady ochrany PR Košice. 
 
10.2 Publikačná činnosť zamestnancov (príspevky a vydané rukopisy doma a v zahraničí): 
Plnenie 
PÚ SR – OVŠS: 
� Bystrianska:Správa o konferencii Strechy a strešná krajina. In: Pamiatky a múzea;  
� Bystrianska: Odborno-metodický deň v Brne. In: Informátor (v tlači); 
� Kapišinská: Formovanie moderny vo funerálnom kontexte. In: A&U 2/2007, s.21-29 (v 

tlači); 
� Laczková: Workshop špeciálne postupy pri konzervácii hist. muriva torzálnej arch.III. In: 

Informátor (v tlači); 
� Dvořáková: Kremnica - mestská pamiatková rezervácia, Krásy Slovenska 3-4/2007; 
� Dvořáková: Žilina - mestská pamiatková rezervácia, Krásy Slovenska 5-6/2007; 
� Dvořáková: Poznať, pochopiť, chrániť – úvodník v Pamiatkach a múzeách 2/2007. 
� Kapišinská: Selected problems of phenomenology of architecture. In: Theory and history 

of architecture, urbanplanning and product design. STU Bratislava 2007,  s. 14 – 20; 
� Kapišinská: Vyhodnotenie činnosti OMK PÚ SR za rok 2007. In: Informátor PÚ SR č. 

36/2007; 
� Dvořáková –D. Kollár: Najkrajšie mestá, mestské pamiatkové rezervácie Dajama, ISBN 

978 -80-89226-26-9; 
� Dvořáková: Kežmarok - mestská pamiatková rezervácia, Krásy Slovenska 7-8/2007 str. 

14-21, ročník LXXXIV ISSN 0323-0643; 
� Dvořáková: Banská Štiavnica - mestská pamiatková rezervácia, Krásy Slovenska 9-

10/2007, str. 14-21, ročník LXXXIV, ISSN 0323-0643; 
� Dvořáková: Štiavnicke Bane - mestská pamiatková rezervácia, Krásy Slovenska 9-

10/2007, str. 28-29, ročník LXXXIV ISSN 0323-0643; 
� Dvořáková: O energetickej efektívnosti z pohľadu pamiatkára, Eurostav 7/2007; 
� Pinčíková:  Kultúrne dedičstvo Slovenska zapísané a navrhované do Zoznamu svetového 

dedičstva, Enviromagazín 5/2007, str. 12-15; 
� Šulcová: Informačný článok o  4.medzinárodnom bienále Industriální stopy Praha 2007, 

Informátor Archívu PÚ SR č.37. 
PÚ SR – OOA: 
� Orosová: Neznáma minulosť kaštieľa v Hodkovciach. In: Pamiatky a múzeá, 1/2007, s. 38-

42; 
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� Orosová: Archív PÚ SR pätnásťročný. In. Pamiatky a múzeá, 2/2007, s. 69-70; 
� Orosová: Módne premeny Svätej Barbory. Výtvarné dielo ako prameň pre dejiny 

odievania. In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II. Bratislava : Chronos, 2006, s. 53-66; 
� Porubská: Bibliografia. In: Vitráže na Slovensku. Bratislava : Pamiatkový úrad SR 

a Vydavateľstvo SLOVART, 2006, s. 342-350; 
� Žažová, Gajdošová, Cónová: Predslov. In: Vitráže na Slovensku. Bratislava : Pamiatkový 

úrad SR a Vydavateľstvo SLOVART, 2006, s. 7-8; 
� Žažová, Balážová: Firmy na výrobu vitráží. In: Vitráže na Slovensku. Bratislava : 

Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo SLOVART, 2006, s. 21-31; 
� Žažová, Gajdošová): Od gotiky po barok. In: Vitráže na Slovensku. Bratislava : 

Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo SLOVART, 2006, s. 63-79; 
� Žažová, Kalinová): Ikonografia svätcov u premonštrátov na Slovensku na základe 

interpretácie maliarskej výzdoby kláštora v Lelese. In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti 
I. Bratislava : Chronos, 2006, s. 297-316; 

� Čovan: Kaštieľ v Humennom. In: Pamiatky a múzeá, 4/2007, s. 28-30; 
� Mojžišová: Sprievodca po Archíve Pamiatkového úradu SR. Bratislava : PÚ SR, 2007, s. 

20-22; 
� Orosová:Sprievodca po Archíve Pamiatkového úradu SR. Bratislava : PÚ SR, 2007, 111 s.; 
� Plávková: Sprievodca po Archíve Pamiatkového úradu SR. Bratislava : PÚ SR, 2007, s. 

54-58, 62-68, 72-87, 90-94; 
� Porubská B.: Sprievodca po Archíve Pamiatkového úradu SR. Bratislava : PÚ SR, 2007, s. 

69, 73; 
� Porubská, L.: Sprievodca po Archíve Pamiatkového úradu SR. Bratislava : PÚ SR, 2007, s. 

99-100; 
� Žažová: Bernolák v hmote ukrytý, v kráse formy zvečnený. In: Anton Bernolák priekopník 

slovenčiny. Nové Zámky : Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, 2007, s. 45-63, 69-
73. 

KPÚ Bratislava: 
� Baxa: Informácia o konaní kolokvia „Burg-Vorburg-Suburbium. Zur Problematik der 

Nebenreale fruchmittelalterlichen Zenter“, Mikulčice, máj 2007. In: Informátor PÚ SR, č. 
36. 

� Baxa: „ K osídleniu slovenskej časti Dolnomoravského úvalu“ pre zborník z konferencie „ 
Východí Morava v 10.-14. století, Uherské Hradiště (v spolupráci s Prášekom a Glaser-
Opitzovou); 

� Baxa: Článok pre časopis Projekt „Pamiatková zóna Kopčany“; 
� Staník, Žuffová: Počiatky mesta, Odovzdanie rukopisu kapitoly do pripravovanej 

publikácie Dejiny Trnavy, 2. vydanie. 
KPÚ Trnava: 
� Kazimír: príspevok do mesačníka Novinky z radnice č. 3/2007 „V Trnave pribudla ďalšia 

vežička. Prečo?“k obnove západného krídla trnavskej radnice; 
� Petrovič: Klenba ako strešná konštrukcia na žrebčíne v Kopčanoch. In: SVORNÍK 5/2007, 

Klenby, s. 299–306; 
� Zacharová: príspevok v Trnavskom mestskom mesačníku Novinky z radnice, roč.XVIII 

2007 : č.3; 
� Petrovič: Strešná konštrukcia na žrebčíne v Kopčanoch. In: Monumentorum tutela – 

Ochrana pamiatok 18, Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2007, s. 107 – 
114; 

� Rábiková: Mapa Hlohovca z roku 1856. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 10. 
Trnava 2007; 

� Kazimír: K obnove mestianskeho domu na Kapitulskej ulici č.19 v Trnave – objavené 
hodnoty. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 10. Trnava 2007; 
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� Zacharová: Výsledky reštaurátorského výskumu uličného krídla bývalého trinitárskeho 
kláštora v trnave. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. Trnava 2007; 

� Kazimír: príspevok do zborníka Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 10: „K obnove 
meštianskeho domu na Kapitulskej ulici č.19 v Trnave – objavené hodnoty; 

� Kazimír- príspevok do mesačníka Novinky z radnice č. 8/2007 „Čo sa skrýva pod názvom 
Kamenný mlyn?“; 

� Kazimír-Zacharová: príspevok do zborníka Monumentorum tutela 19: „ Ako eliminovať 
drastické vstupy technických noriem do pamiatkového prostredia? (Sporné momenty 
z hľadiska pamiatkových obnov)“; 

� Zacharová: Baroková maľba v kláštore trinitárov v Trnave. In: Pamiatky a múzeá 1/2007; 
� Kvetanová: Obnovené kúpeľné objekty v Piešťanoch. In: Pamiatky a múzeá 4/2007. 
KPÚ Trenčín: 
� Matáková: Ikonografia vybraných výtvarných motívov – prelínanie kresťanského 

a pohanského  v kulte s dôrazom na ikonografiu ryby. In.:Zborník Svätec a jeho význam 
v spoločnosti. Vydavateľstvo Chronos 2006; 

� Matáková: Oplakávanie Krista z Bánoviec nad Bebravou, Pamiatky a múzeá 4/2007, s. 33 
– 36; 

� Matáková: Svätá Anna v pamiatkach Prievidze, Prievidzský občasník 4/2007, s. 5 – 8; 
� Ružôňová: Považský hrad, kalamitný stav v historických parkoch okresov Považská 

Bystrica, Ilava, Púchov; 
� Blahová: Dávne korene, alebo vieme na akom území žijeme? In.: Bojnické zvesti č. 

1/2007, roč. 33, str. 5-6; 
� Blahová: Panský pivovar – „ Pivár“ a Bojnické pivo. In.: Bojnické zvesti č. 2/2007, roč. 

33, str. 4-5; 
� Blahová: ZNÁME NEZNÁME KAPLNKY: Kaplnka sv. Vendelína. In.: Bojnické zvesti č. 

4/2007, roč. 33, str. 6; 
� Blahová: ZNÁME NEZNÁME KAPLNKY: Kalvária. In.: Bojnické zvesti č. 5/2007, roč. 

33, str. 12-13; 
� Blahová: Mestské opevnenie – stavba našich predkov. In.: Bojnické zvesti č. 6/2007, roč. 

33, str.; 
� Blahová: TEMPO č. 3/2007  Rekonštrukcia kaštieľa v Ostraticiach. rozhovor;   
� Blahová: Bojnice – mesto na základe krupinského práva. In.: Bojnické zvesti č. 10/2007, 

roč. 33  
� Blahová: 40. výročie vydania poslednej monografie Bojníc. In.: Bojnické zvesti č. 

11/2007, roč. 33 
� Blahová: Bojnice – mesto, mestský dom a pranier. In.: Bojnické zvesti č . 12/2007, roč. 33 
� Gazdíková, Múdry: rozhovor k rekonštrukcii  a odvlhčeniu nádvoria areálu Farského 

kostola v Trenčíne – reg. tlač; 
� Gazdíková: rozhovor pre SME, reg. PRAVDU – obnova objektu Villa Tereza Trenčianske 

Teplice;  
� Podobová: spracovanie kapitoly pre Monografiu Uhrovec,  Kultúrne pamiatky 

a pamätihodnosti;  
� Kačenová: spracovanie kapitoly pre Monografiu Soblahov. kapitoly: I. Kultúrne pamiatky, 

II. Ľudová architektúra a III. Cintoríny na území obce.  
� Hospodárska budova Trenčianskeho hradu, vyjadrenia pre média: zámer obnovy hradu 

Beckov, k zámeru obnovy Považského hradu; 
� príprava a zabezpečenie cyklu relácií „ Poznaj a chráň“ o pamiatkovom fonde okresov 

Považská Bystrica, Púchov, Ilava v regionálnej televízii TV Považie 
� Kalvária v Považskej Bystrici 
� Ružôňová: Kalamitný stav v historických parkoch okresov Považská Bystrica, Ilava , 

Púchov; 
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� Šovčíková: Pozvánka na akcie v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, regionálna 
tlač Považie. 

KPÚ Nitra: 
� Vydarená: „Rekonstrukce nebo konzervace“, alebo Hľadajme zdravy stred, príspevok do 

Informátora PÚ SR , máj 2007; 
� Vydarená: „Technické pamiatky z pohľadu STOP-ky“, príspevok do Informátora PÚ SR, 

máj 2007; 
� Hudák: Piata fasáda v pamiatkovej zóne Komárno: in Monumentorum  Tutela; 
� Hudák: Pamiatková obnova objektu Prachárne v Komárne: in Projekt; 
� Hudák: Pamiatková obnova objektu prachárne v Komárne – príspevok na kurz FA STU 

Bratislava : Obnova architektonického dedičstva, október 2007.  
KPÚ Žilina: 
� Dudáš, Gojdič, Šukajlová: Drevené kostoly – kultúrne krásy Slovenska. Bratislava: 

Dajama s.r.o., 2007 (ISBN 80-89226-14-0); 
� Dudáš: Kostol v Brežanoch. In Krásy Slovenska č.1-2/2007; 
� Dudáš: Nominácia drevených kostolov do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva 

UNESCO. In: Pamiatky a múzeá č.1/2007; 
� Dudáš: Kostol v Trnovom. In Krásy Slovenska č.5-6/2007; 
� Dudáš: Budovanie ev.a.v. kostola v Žiline. In: Zborník Považského múzea Žilina; 
� Ďurian: Premeny gotických klenieb v sakrálnych objektoch Turca. In: Zborník Združení 

pro stavebně-historický průzkum č.6/2006, Znojmo; 
� Furman: Nález mincí z obdobia prvej Slovenskej republiky v Žiline. In: Slovenská 

numizmatika XVIII, 2007, s. 284; 
� Furman, Soják, Hunka: Poklad mincí z Hýb, okr. Liptovský Mikuláš. In: Slovenská 

numizmatika XVIII, 2007, s. 269-274; 
� Marček: Neskorobarokový kaštieľ v Diviakoch. In. Zborník príspevkov z vedeckej 

konferencie Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach, Trnava, 
október 2005. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006; 

� Dudáš: Evanjelický a. v. kostol v Žiline. In : Pamiatky a múzeá – Revue pre kultúrne 
dedičstvo č.3, 2007, s. 25-29. 

� Dudáš: Najvýznamnejšie architektonické pamiatky Žiliny a jej okolia. In : Pamiatky 
a múzeá – Revue pre kultúrne dedičstvo č.3, 2007, s. 2-6. 

� Dudáš: Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Čičmany – prvý pokus o obnovu 
významnej lokality ľudového staviteľstva na Slovensku. In : Zborník z medzinárodnej 
konferencie Drevo - stavby, Terchová, 19. - 20. septembra 2007. 

� Dudáš: Artikulárne kostoly v historických súvislostiach (mýty a legendy podmienok ich 
výstavby). In: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Umenie na Slovensku 
v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Trnavská univerzita v Trnave, 24. - 25. 
októbra 2007 (v tlači).  

� Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku (AVANS) v roku 2006 (v tlači): 
- Furman, Čajka: Výsledky obhliadok archeologických lokalít na Orave v súvislosti 

s rôznymi investičnými zámermi, 
- Furman, Zachar: Nové nálezy v Rajeckej doline na trase kanalizácie,  
- Furman, Majtan: Prieskum v Rajci, 
- Furman: Prieskum v Zbyňove, 
- Furman: Prieskum v Bytči. 

KPÚ Banská Bystrica: 
� Chovanová, Nižňanská: Princípy ochrany pamiatkových hodnôt historických   okenných 

a dverných výplní, in: Okná a dvere pri  obnove   pamiatok, Zborník z odborného seminára 
Spolok Banskej Štiavnice ´91, 2007;  
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� Chovanová, Šujanová: Problematika rekonštrukčných metód z pohľadu ich  uplatnenia 
v poslednom desaťročí v Pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica, in: Rekonstrukce nebo 
konzervace, sborník příspěvkú k 7. ročníku   konference, Studio AXIS, Praha  2007; 

� Maršálková:  príspevok a podklad do zborníka „Technické (architektonické) prvky na 
streche – ich riešenia“  na konferencii - „Technické zariadenia, európske technické normy 
a ochrana pamiatok“ v Častej; 

� Gregová: Unikátne nálezy v Radnici, in:článok do novín „SME“, júl 2007; 
� Reťkovská : „Bojová zástava Štefana I. Koháryho“ in :Sborník Stredoslovenského múzea  

v Banskej Bystrici, rok 2007; 
� Miňo: „Hrad Čabraď“ Acta musei Sceponiosis; 
� Miňo: „Archeologicko-historická lokalizácia kostola sv. Mikuláša vo Zvolene“ 

Archeologia, história; 
� Miňo: „Keramika od roku 1000 – 1700 baroková keramika z hradu Čabraď. 
KPÚ Prešov: 
� Poláková: Bohatá pokladnica – úvodník do Prešovského večerníka 18.4.2007; 
� Uličný, Harčar: Pamiatková rezervácia Prešov ako významná archeologická lokalita, 

Prešovský večerník 18.4.2007, s. 10; 
� Vološčuk: V znamení draka - článok v Prešovskom večerníku 18. 4.2007; 
� Onufráková, Pavlíková: Kaštieľ v Petrovanoch slúžil do roku 1918 ako poľovnícke sídlo, 

Prešovský večerník 18.4.2007; 
� Hrebeňár: Rímskokatolícky kostol Krista Kráľa v Malom Šariši, článok v Prešovskom 

Večerníku, 04. 2007; 
� Glos, Suchý: Najstaršia krovová konštrukcia v MPR Prešov – neuverejnené; 
� Semanová: Južný park v Prešove – nepublikované; 
� Koreňová, Grešová: „Reklamy na fasádach objektov národných kultúrnych pamiatok 

a v pamiatkových územiach“ publikovaný In: Bardejovské novosti č. 16; 
� Kaliňák: Židovské náhrobné kamene – nepublikované; 
� Koreňová: „Informácia o grantovom systéme Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj 

dom - obnova národných kultúrnych pamiatok“ publikovaný na www.bardejov.sk; 
a vysielaný na BTV; 

� Uličný, Harčar: Predstihový sondážny výskum v interiéri kostola v Sabinove. In: AVANS 
2005; 

� Uličný: K lokalizácii zaniknutej stredovekej obce Sv. Ladislav. In.: AVANS 2005; 
� Harčar, Lukáč: Archeologický výskum na Hviezdoslavovej ulici v Bardejove. In: AVANS 

2005; 
� Harčar, Uličný: Predbežné výsledky archeologického výskumu kostola Sv. Jána Krstiteľa 

v Sabinove. In: AH 32/2007; 
� Suchý: Kostol Všetkých svätých v Bijacovciach – krovové konštrukcie nad loďou 

a svätyňou. In: Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok 18; 
� Suchý: Historické krovy – vývoj, obnova a ochrana. In: Drevostavby 2007 – zborník 

referátov na CD-ROM. 
KPÚ Košice: 
� Gembický: Denkmalschutz von Glocken in der Slowakei. In: A 6. harangtörténeti ankét 

elıadásai. Öntödei múzeumi füzetek 17. Budapest 2007, s.12-13; 
� Ďurišová, Pristáš:  Výskum meštianskeho domu na Alžbetinej č. 49 v Košiciach, II. fáza. 

In: AVANS v r. 2006, Nitra, v tlači; 
� Labudová, Varechová: „Skrytá“ dvorová architektúra. In. ARCH,12, 2007, s. 24-27. 

Odborný článok o úprave nehnuteľnosti a realizácii novostavby Hlavná 17, Zvonárska 8, 
v prostredí MPR Košice; 

� Gembický: Čečejovské zvony (kapitola v monografii obce - Pelegrin, J.: Čečejovce. 2007, 
s.92-99); 
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� Gašaj – Ďurišová: The Results of archaeological research town fortification in Košice. In: 
Castrum bene 8, v tlači; 

� Labudová - Hrabinská: Strecha kupoly Domu umenia – obnovený obraz dominanty 
Mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach, In: Monumentorum tutela, Ochrana 
pamiatok, č. 18, Pamiatkový úrad SR, Bratislava 2007, s. 93 – 106; 

� Labudová: Aplikácie secesného staviteľstva a architektúry v architektonickom vývoji 
Košíc a tzv. Zahlerov dom v Košiciach, In: Architektúra&Urbanizmus, Časopis pre teóriu 
architektúry a urbanizmu, ročník XLI, 2007, č. 1-2, s. 31- 43; 

� Labudová: Klasicistické kaštiele a kúrie v okolí Košíc na území bývalej Abovsko-
turnianskej župy, štúdia pre pripravovaný zborník „Osobnosti a súvislosti 19. storočia na 
Slovensku“, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, v tlači; 

� Labudová: Dekoratívna výmaľba v architektúre Košíc a okolia v 19. storočí – vybrané 
príklady, materiálová štúdia pre pripravovaný zborník „Osobnosti a súvislosti 19. storočia 
na Slovensku“ Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, v tlači; 

� Karabinoš: Správa z archeologického výskumu juhozápadnej kaplnky kostola sv. Jakuba 
v Levoči. In: Z minulosti Spiša, ročenka Spišského dejepisného spolku, v tlači; 

� Šmelková: Alexander Baumgarten a rožnavské gymnáziá, In: Architektúra&Urbanizmus, 
Časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, ročník XLI, 2007, č. 1-2, s. 45 – 54; 

� Kušnierová: Z dejín evanjelickej cirkvi v Gemeri, In: Umenie na Slovensku v       
historických a kultúrnych súvislostiach 2006; Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 
venovanej 480. výročiu bitky pri Moháči; vydala Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, 
Trnava 2007, str. 61-66; 

� Kušnierová: Maľované kostoly - kultúrny fenomén priemyselnej konjunktúry stredovekého 
Gemera, In:.Zborník prednášok z konferencie: 520 výročie založenia Zväzu 
hornouhorských banských miest, 31.november 2007; vydal Gemerský banícky spolok 
Bratstvo, Rožňava 2007, str. 75 – 76; 

� Markušová: Sv. Alžbeta Uhorská a jej zobrazenia na architektúre v Košiciach. In: Zborník 
z medzinárodnej konferencie „Odkaz svätej Alžbety“, Kat.univ. v Ružomberku Teolog. 
fak. Košice a mesto Košice, Košice, 2007, str. 29-37. 

 
10.3 Vedecko-popularizačná činnosť (filmy, televízne a rozhlasové relácie, tlačové 

konferencie): 
Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS: 
� Kalinová: Rozhovor pre SRo - o ochrannom pásme Kalvárie v Nových Zámkoch; 
� Dvořáková: Slovenský rozhlas – Nočná Pyramída, kontaktná relácia k otázkam kultúrneho 

dedičstva; 
� Guldan, Cónová: prezentácia knihy Vitráže, Červený Kláštor,  28. apríla 2007; 
� informácia pre TA3 - Tokajská vinohradnícka oblasť; 
� Pinčíková: informácia pre TASR: informácia o predložených návrhoch do Zoznamu 

SD/UNESCO/. 
PÚ SR – OŠIS: 
� spolupráca s médiami s cieľom objasniť význam ochrany pamiatkového fondu na 

Slovensku verejnosti a zlepšiť jeho obraz v očiach občanov SR. 
KPÚ Bratislava: 
� Baxa: Živé vysielanie o Kostole sv. Margity v Kopčanoch (Rádio Slovensko, 30.6.2007); 
� Staník: Príspevok do článku o mestskom opevnení v Trnave (SME, marec 2007); 
� Jurkovič: Ochrana a obnova pamiatkového fondu v SR (rozhovor pre MTV, 9.1.2007); 
� Jurkovič Dóm sv. Martina, historický a nový organ (rozhovor pre SME,29.1.2007); 
� Jurkovič: Dóm sv. Martina a nový organ (rozhovor pre TA3, 26.1.2007); 
� Jurkovič: cca ďalších 30 príspevkov a rozhovorov k téme premiestnenia organu v Dóme 

sv. Martina v Bratislave (STV, SRo, SME, Nový čas, Pravda, Život...); 
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� Jurkovič: „Pamiatkári tvrdia, že rozhodli správne“ (SME, 6.3.2007); 
� Jurkovič: „K obnove kaštieľa v Rusovciach“ (Spravodajstvo STV, 17.6.2007); 
� Baxa: Podklady pre článok  Novom Čase z o 6.1.2008 o kostole sv. Margity v Kopčanoch; 
� Jurkovič:„K požiaru v tabakovej továrni...“ Pravda, 10/2007; 
� Jurkovič:„Jozefov dom v Bratislave“ SME 14.8.2007; 
� Jurkovič: Ochrana pamiatok v Bratislave bude dvojaká“ Bratislavské noviny 25.10.2007; 
� Jurkovič: „Zásady pre pamiatkové územia“ Bratislavské noviny 12/2007. 
KPÚ Trnava: 
� Jakabšicová: rozhovor pre Slovenskú  televíziu o NKP kaštieľ a park Voderady (Andrea 

Predajňová 4/2007); 
� Kazimír: rozhovor pre Mestskú televíziu Trnava o obnove NKP západné krídlo trnavskej 

radnice (Trnavský magazín 8/2007); 
� Kvetanová: rozhovor pre Slovenský rozhlas o mestskom opevnení v Trnave a zástavbe 

okolo neho; 
� Kazimír: rozhovor pre Slovenský rozhlas – Rádio Slovensko, regionálne vysielanie, 

o obnove NKP pavilón Spiegelsaal v Trnave; 
� Zacharová: krátke príspevky pre médiá o r.k. kostole sv. Mikuláša v Trnave. 
KPÚ Trenčín: 
� Matáková: Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny z Kamenca pod Vtáčnikom. Slovenský 

rozhlas Rádio Slovensko,  odvysielané dňa 25. marca 2007; 
� Matáková: Záchrana a reštaurovanie bočného oltára sv. Anny z rím. kat. Kostola Všetkých 

svätých v Kamenci  pod Vtáčnikom.  Slovenský rozhlas Rádio Slovensko, odvysielané dňa 
4. mája 2007; 

� Matáková: Spolupráca s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave na záchrane 
a reštaurovaní bočného oltára sv. Anny z rím. kat. Kostola Všetkých svätých v Kamenci  
pod Vtáčnikom. Slovenský rozhlas Rádio Devín,  odvysielané dňa 7. mája 2007; 

� Ružôňová: Regionálna televízia TV Považie v Považskej Bystrici – cyklus relácií 
„Pamiatky histórie“;  

� Soirée k ikonografii a reštaurovaniu oltára sv. Anna v Kamenci pod Vtáčnikom pod 
názvom K úcte sv. Anny Matky Bohorodičky , 26. júla 2007 – scenár, sprievodné slovo. 

KPÚ Nitra: 
� Bisták: Rozhovor pre CE TV o náleze studne na Mariánskej ul. v Nitre (máj 2007); 
� Daňo: Rozhovor pre SME : Dni otvorených historických záhrad a dvorov Nitra; 
� Valeková: Protizákonné búranie nitrianskych mlynov, Slovenská televízia Bratislava,  

regionálne spravodajstvo, TA3 Bratislava, Televízia Zobor ,  (máj 2007); 
� Valeková: Prezentácia nálezu  stredovekej cesty v areáli býv. mlynov v Nitre (Slovenský 

rozhlas, jún 2007); 
� Valeková: Schválenie územného plánu mesta Nitry - Nitrianske Echo, jún 2007. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Sura: Mediálna prezentácia Barbakanu – Hradný areál Banská Bystrica – apríl 2007  

Regionálne vysielanie AZTV; 
� Sura: Kalvárska Hora – Urpín – prezentácia – jún 2007  Regionálne vysielanie AZTV; 
� Podklady  pre tlačovú konferenciu Biskupského úradu Banská Bystrica; 
� Miňo: „Hrad Čabraď„ Súhradnice 2007. 
KPÚ Košice: 
� Gembický: odborné podklady a príspevok k téme – „Kláštor premonštrátov v Nižnej Myšli 

a vojnové udalosti v roku 1458 “, pre občianske združenie Viacassa Košice, rukopis - 
publikované na: http://www.viacassa.sk/index.php?clanok=bratrici; apríl 2007. 

� Gembický: mediálna prezentácia a spoluúčasť pri propagácii metódy ručného zvonenia na 
historických zvonoch pre televíziu TA-3 (na:  http: //www.ta3.com/ sk / reportaze / 69939_ 
polnocne-zvonenie-v-kosiciach), december 2007; 
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� Gembický: odborné podklady a konzultácie pre príspevok o ručnom zvonení pre ČTK, 
publikované v dennej tlači a na: http://www.sme.sk/c/3650837/Zvonari-sa-pocas-Vianoc-
nadru-viac.html;  december 2007; 

� Gembický: odborné podklady a konzultácie pre reláciu „Hlahol zvonov“ pre Rádio Lumen 
(red.: J.Verešová, Banská Bystrica); december 2007;  

� Gembický: Príspevok o zvonoch a zvonolejároch v Rádiu Lumen (red.:M.Čigašová, 
Košice); júl 2007; 

� Sobota: Príspevok pre Rádio Lumen na tému „Historické parky v košickom kraji“; august 
2007.  

 
10.4 Výstava (organizácia, prezentácia, účasť): 
Plnenie: 
PÚ SR: 
�  „Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku“ – prezentovaná v Inštitúte J. 

Štefana v Ľubľane a vo Vojvodine; 
� „Stredoveké nástenné maľby v Gemeri“ – prezentovaná v NPÚ Brno; 
� „Kalvárie a krížové cesty na Slovensku“ – prezentovaná v Slovenskom inštitúte v Poľsku 

a Taliansku; 
� „Pamiatky UNESCO na Slovensku“ (Svetové kultúrne dedičstvo) – prezentovaná na MK 

SR pri príležitosti zasadnutia Rady Európy, vernisáž 22. novembra 2007; 
� „Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku“ – prezentovaná v Slovenskom 

inštitúte vo Viedni; 
� „Kalvárie a krížové cesty na Slovensku“ – prezentovaná v Slovenskom inštitúte v Poľsku - 

Varšave a v Maďarskom pamiatkovom úrade (KÖH) Budapešť. 
PÚ SR – OOA: 
� „Alfred Piffl – navzdory času“. Ako členovia prípravného výboru sme sa aktívne podieľali 

na príprave a organizovaní konferencie aj výstavy. Na výstavu sme poskytli kópie 
archívnych dokumentov v digitálnej podobe; 

� „Staré umenie na Slovensku“. Výstava pri príležitosti 70. výročia výstavy Staré umění na 
Slovensku, ktorá sa konala v roku 1937 v Prahe. Cieľom expozície bolo ukázať významné 
maliarske, sochárske a architektonické diela Slovenska spolu s umeleckým remeslom 
a ľudovým umením od jeho počiatkov až po hranicu modernej doby. 

KPÚ Trnava: 
� „Obnova Veže na kostole Nanebovzatia P. Márie“, 06/2007 - Západoslovenské múzeum 

v Trnave (účasť Rábiková); 
� účasť na výstave vo Vlastivednom múzeu Galanta, venovanej 770. výročiu prvej písomnej 

zmienky o Galante:  Galanta v zrkadle času, máj 2007 (Šabíková); 
� organizácia výstavy: Osudy záhradného pavilónu Spiegelsaal v priebehu dvoch storočí 

otvorená 5.12.07  - účasť; 
� spolupráca s fotografom v rámci pripravovanej výstavy Stredoveké kláštory na Slovensku 

a ich osudy (Rábiková,Zacharová). 
KPÚ Trenčín: 
� Kamenec pod Vtáčnikom, r. k.  kostol Všetkých svätých, obrazová a textová prezentácia 

reštaurovania oltára sv. Anny (júl – december 2007). 
KPÚ Nitra: 
� archeologické nálezy z výskumov Hurbanovo, časť Bohatá a Saľa – Kaštieľ, máj 2007– 

stála výstava v sídle KPÚ Nitra (Daňo); 
�  Kalvárie v okrese Nové Zámky, 14.9 -31.12. 2006, v spolupráci  s  Múzeom  J. Thaina N. 

Zámky (Dudová, Tóth); 
� Z dejín mesta Topoľčany – výstava v spolupráci s Tríbečským múzeom Topoľčany  -  

otvorenie výstavy 10.5.2007 (Gažiová, Bielik, Jurišová); 
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� Kultúrne pamiatky v topoĺčianskom  regióne , výstavné panely,  Dom kultúry Súľovce, 
marec 2007 (Bielik); 

� Deň otvorených dverí záhrad Horného mesta v Nitre spojená s výstavou v dňoch 9.-
10.6.2007 v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu a Arborétom 
Mlyňany (Ulrychová, Daňo, Valeková); 

� Výstava posterov projektu: Spoločný kultúrny poklad v historických parkoch Euroregiónu 
Váh-Dunaj-Ipeľ, spolupráca na sprievodnej akcii rovnomenného sympózia v  
Mojmírovciach, 10. decembra 2007 (Ulrychová). 

KPÚ Žilina: 
� výstava „Odkrývanie tajomstiev zahalených časom – využívanie nedeštruktívnych metód 

prieskumu pri reštaurovaní“ prezentovaná v apríli a máji 2007 v priestoroch kaviarne Art-
café a kníhkupectva Artfórum v Žiline (Arce a Michalcová v spolupráci s VŠVU 
Bratislava, katedra reštaurovania, Akad. mal. Veronika Gabčová); 

� prezentácia výstavy „Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe“ v Inštitúte Jozefa 
Stefana v Ljubljane, Slovinsko. máj – jún, 2007, v Kultúrnom inštitúte vo Viedni, 
Rakúsko, jún - august 2007, v Dome miestneho spoločenstva v Kovačici, Srbsko (október 
– november 2007) (Dudáš); 

� výstava „Znovuoživené hodnoty pamiatok Turca“ prezentovaná pri príležitosti Dní 
Európskeho kultúrneho dedičstva v septembri 2007 v priestoroch kaviarne Art-café a 
kníhkupectva Artfórum v Žiline (Arce a Michalcová). 

KPÚ Banská Bystrica: 
� „Historické parky a záhrady Maďarskej republiky“ – spolupráca s KPÚ Košice, Mestská 

galéria v Rimavskej Sobote a partnerskou organizáciou v Maďarskej republike – 
pracovisko Lučenec – apríl 2007;  

� výstava For Arch – účasť pracovníkov KPÚ Banská Bystrica a pracoviská – máj 2007. 
KPÚ Prešov: 
� účasť na výstave „Drevené kostolíky“ detašovaného pracoviska FA STU Bratislava 

v Poprade - Spišskej Sobote; 
� spolupráca na príprave výstavy z príležitosti ukončenia reštaurovania interiéru kláštorného 

kostola sv. Antona Pustovníka v Červenom Kláštore; 
� účasť na výstave „Záchrana skrytého dedičstva európskych drevených kostolov“ na 

Technickej univerzite v Košiciach; 
� „Bardkontakt“ v Bardejove - príprava a realizácia výstavy „Historické brány a dvere“. 
KPÚ Košice: 
� Gembický: odborné podklady a konzultácie k výstavke o činnosti zvonolejárskej dielne 

bratov Buchnerovcov v Košiciach, pre akciu „Burza zvonov v Budimíre“, august 2007; 
� Gembický: heuristika a aktívne zabezpečovanie potrebných podkladov, informácií 

a prameňov (výskumov), konzultácií pre prípravu medzinárodnej plánovanej výstavy 
„Stredoveké kláštory na Slovensku a ich osudy“, 2007. 

 
10.5 Konferencia, kolokvium, seminár (organizácia, prezentácia, účasť): 
Plnenie: 
PÚ SR: 
� účasť na workshope s tématikou Nominácia na zápis na listinu svetového dedičstva „Vínne 

pivnice vo Waldviertel – Rakúsko“ s prezentáciou o Tokaji. 1-2. jún 2007 (Kosová); 
� UNESCO - World Heritage, Focal Points, Western European Sub-region Informal 

Meeting“, 2. - 4. mája 2007, Viedeň – aktívna účasť Vyhodnotenie periodických sprav 
a Predbežného zoznamu svetového dedičstva SR (Kosová, Pinčíková); 

� Konservatorentagung 2007 – účasť na pravidelnom stretnutí s tématikou Ochrana 
kultúrneho dedičstva v Hornom Rakúsku.17. – 20. septembra 2007 (Kosová). 

PÚ SR – OVŠS: 
� 14. -17. mája 2007 – účasť na konferencii FUMA Brno; 
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� 13. júna 2007 - medzinárodná konferencia k storočnici A.Piffla, FA STU Bratislava 
(Andráši, Dvořáková, Guldan); 

� odborno – metodický deň „Aktuální otázky péče o vesnické stavby“- 17. mája 2007 v Brne 
– aktívna účasť – prednáška- Problematika ochrany ľudových stavieb na Slovensku 
(Pinčíková); 

� „Manažment a interpretácia parkov Bratislavy“, 20. apríla 2007 (účasť Režná); 
� „Problematika stromov v zastavanom území“, 30. apríla 2007, (účasť Režná); 
� „Setkání v zámeckých zahradách“, 18. – 20. júna 2007, Kroměŕíž, (Režná); 
� odborno-metodický deň k problematike ľudovej architektúry v Brne (účasť s prednáškou  

Bystrianska); 
� odborno-metodický deň k temperovaniu sakrálnych objektov v Brne (účasť Kalinová); 
� 4. mezinárodní bienále Industriální stopy, Praha 2007 – konferencia 18.- 20. septembra 

2007 (Šulcová); 
� pracovná porada „Míting krajín strednej a východnej Európy k periodickým správam“, 

13.09.2007 až  16.09.2007,  Wroclaw, Poľsko, Seminár „UNESCO PRE REGIÓN 
EURÓPA A SEVERNÁ AMERIKA, Úloha národných komisií UNESCO“, 27 – 29 
November 2007, Bratislava (Pinčíková účasť); 

�  „Monitoring svetového dedičstva z pohľadu zásad ochrany a obnovy pamiatkových území 
výnimočnej univerzálnej hodnoty“,7. – 8. 11. 2007, Spišské Podhradie + aktívna účasť – 
prednáška: „Monitoringu lokalít svetového kultúrneho dedičstva (UNESCO) v Slovenskej 
republike“ (Pinčíková); 

� odborno – metodický deň „Aktuální otázky péče o vesnické stavby“- 17.5.2007 v Brne – 
aktívna účasť – prednáška- Problematika ochrany ľudových stavieb na Slovensku 
(Pinčíková); 

� odborno-metodický deň k problematike ľudovej architektúry v Brne- účasť s prednáškou 
(Bystrianska); 

� konferencia Architektúra kláštorov na Slovensku – FA STU Bratislava, 28.-29.11, 
Príspevok „Kláštory ako predmet ochrany pamiatok v 1.pol.20.stor“. (Porubská); 

� odborno-metodický deň k temperovaniu sakrálnych objektov v Brne – účasť; 
� kolokvium: Banskoštiavnická kalvária – perspektívy revitalizácie – prednáška „ Kalvárie 

na Slovensku a miesto Banskoštiavnickej kalvárie v ich kontexte; 
� konferencia Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku – prednáška:  

K stavebno-historickému vývoju premonštrátskeho kláštora v Lelese v 18-19. storočí; 
� účasť na na workshope a seminároch + vlastný príspevok: 9th UNESCO International 

Summer School on the Preservation of Cultural Heritage, September 2007, Zamosc; 
� účasť na školení: Obnova a využívanie architektonického dedičstva na Fakulte architektúry 

Slovenskej technickej univerzity v dňoch 8-12. októbra 2007, Bratislava; 
� odborno - metodický deň k problematike ľudovej architektúry: účasť s prednáškou. 
PÚ SR – OOA: 
� prednáška na konferencii „Profesor Alfred Piffl“ pri príležitosti 100.výročia narodenia, 

Bratislava, 13. jún 2007: 
- Porubská: Alfred Piffl a pamiatková obnova,  

� prednáška na konferencii Dějiny staveb, Nečtiny, 30. marec-1. apríl 2007: 
- Žažová: Výsledky doterajších výskumov šľachtického sídla v Markušovciach –  

archívny výskum; 
� prednáška na sympóziu XI. archívne dni, Žilina, 23.-25. máj 2007: 

- Orosová: O krok bližšie k archívu 21. storočia. 
� organizácia podujatia „Deň otvorených dverí pri príležitosti 15. výročia špecializovaného 

archívu“, Bratislava, 23. októbra 2007, prednášky: 
- Čovan: Epigrafia na pôde Archívu PÚ SR. 
- Mojžišová: Najstaršia súpisová literatúra z oblasti ochrany pamiatkového fondu. 
- Orosová: Archívny informačný systém. 
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- Plávková: Dejiny a súčasnosť archívu. 
- Porubská B.: Vojenské mapy v Zbierke historických máp. 
- Žažová: Uhorská pamiatková komisia.  

� prednáška na medzinárodnom seminári Výskum epigrafického kultúrneho dedičstva 
v regióne stredného Dunaja, Bratislava, 22. mája 2007: 
- Čovan: Snaha o vytváranie databázy epigrafických pamiatok. 

� prednáška na medzinárodnej konferencii Mors principium est, Praha, 31. mája – 1. júna 
2007: 
- Čovan: Pamiatkarska prax a epigrafický výskum na Slovensku. 

� prednáška na konferencii Anton Bernolák - priekopník slovenčiny pri príležitosti 150. 
výročia kodifikácie slovenčiny, Nové Zámky, 2. októbra 2007: 
- Žažová: Bernolák v hmote ukrytý, v kráse formy zvečnený. 

� prednáška na medzinárodnom epigrafickom workshope, Banská Štiavnica, 10. – 13. 
októbra 2007: 
- Čovan: Evidovanie nápisového materiálu na pôde PÚ SR. 

� prednáška na konferencii Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku, 
Bratislava, 28. – 29. novembra 2007: 
- Žažová: Archívne pramene k stavebným dejinám premonštrátskeho kláštora v Lelese. 
- Porubská L.: Kláštory ako predmet ochrany pamiatok v období prvej polovice 20. 

storočia. 
KPÚ Bratislava: 
� kolokvium„Burg -Vorburg -Suburbium. Zur Problematik der Nebenreale 

fruchmittelalterlichen  Zenter“, Mikulčice, 21. -23. mája 2007 s prednáškou K štruktúre 
osídlenia podhradia Bratislavského hradu (Baxa); 

� konferencia „Východní Morava v 10.-14. století“, Uherské Hradiště, 13. – 15. júna 2007 s 
prednáškou „Kopčany v 10.-15. storočí. K osídleniu slovenskej časti Dolnomoravského 
úvalu“ v spolupráci s R. Glaser-Opitzovou (Baxa,  Prášek); 

� seminár „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“, 5. decembra 2007 (Prášek, Bukovčanová). 
KPÚ Trnava: 
� Forum urbes medii aevi – Brno – 14. - 17. máj 2007 (Grznár, Čáni, Zacharová, Zelina); 
� Bratislava-Management a interpretácia historických parkov a záhrad Bratislavy – Národný 

trust n.o. (účasť Jakabšicová); 
� Bratislava-Víkend historických parkov a záhrad Bratislavy Národný trust, n.o. (účasť 

Jakabšicová); 
� Flora Bratislava – odborný seminár, Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (účasť 

Jakabšicová); 
� Kroměříž- Setkání v zámeckých záhradách – údržba a rozvoj historických záhrad, 

Památkový ústav Kroměříž (účasť Jakabšicová); 
� Litomyšl –  účasť na 6.špecializovanej konferencii stavebnohistorického prieskumu 

(Kazimír, Petrovič, Zacharová, Šabíková, Zelina); 
� účasť na kolokviu „Boj pri Bratislave v r. 907“ poriadanom občianskym združením 

S.A.H.I. (Kvetanová, Miklovičová, Kšiňanová); 
� Limbach   - špecializovaný kurz „Ochrana kultúrneho dedičstva“- stredisko vzdelávania a 

prípravy CO v Limbachu (Klačanská, Horváthová); 
� odborno- metodický deň - „Podíl restaurátora a technologa na stanovení způsobu oprav 

historických omítek a náterů“,Brno (Klačanská, Šabíková); 
� Alfred Piffl, medzinár. konferencia pri príležitosti 100ročnice narodenia (účasť Magula); 
� konferecia Dějiny staveb 8, 03-04/2007, Nečtiny (Petrovič); 
� odborno-metodický deň „Kostelní a kláštrení stavby – mikroklima, temperování, vtěrání 

a jejich prvky“, Brno február 2007 (Zacharová); 
� Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, Trnava december 2007 - organizácia a aktívna účasť; 
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� účasť a príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii „Technické zariadenia, európske 
technické normy a ochrana pamiatok" v Častej 17. – 19. októbra 2007, (Kazimír, 
Zacharová - príspevok, Klačanská, Rábiková, Kvetanová, Šabíková, Zelina - účasť); 

� účasť na vedeckej  konferencii „ Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych 
súvislostiach 2007“, organizovanej v Trnave Trnavskou univerzitou 24. októbra 2007 
(Kazimír,Klačanská); 

� Architektúra kláštorov a reholných domov na Slovensku, FA STU Bratislava november 
2007 (Petrovič,Klačanská,Rábiková – účasť); 

� sympózium “Spoločný kultúrny poklad v historických parkoch Euroregiónu Váh – Dunaj - 
Ipeľ“ v Mojmírovciach (Jakabšicová – účasť); 

� seminár Ochrana kultúrneho dedičstva organizovaný Prezídiom Policajného zboru, Veľký 
Meder november 2007 (Grznár - aktívna účasť); 

� 25. októbra 2007 Bratislava - MK SR - vyhlásenie výsledkov „KP roka 2006“  
(Kvetanová,Klačanská – účasť); 

� XXXIX. konferencia archeológie stredoveku Teplý Vrch  september 2007 (Čáni,Grznár -  
účasť); 

� Pramene k slovenským dejinám. Trnava, 18. októbra 2007 (Rábiková- účasť); 
� Mesto a šľachta, mešťania a šľachtici. Levice, 3. - 5. októbra 2007 (Rábiková). 
KPÚ Trenčín: 
� organizácia seminára v spolupráci s Trenčianskym múzeom „K dejinám a významu 

Marienburgu v Trenčíne“, 28. jún 2007; 
� vedecká konferencia Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach, 

Trnavská univerzita – Reštaurovanie neskorogotických pamiatok z Bánoviec nad 
Bebravou, október 2007; 

� medzinárodná konferencia Architektúra kláštorov a reholných domov na Slovensku, STÚ 
Bratislava – Maliarske cykly zo života sv. Jozefa Kalazanského v piaristickom kostole 
a kláštore v Prievidzi , november 2007; 

� príspevok: „Skúsenosti z pamiatkarskej praxe KPÚ Trenčín“ v rámci programu 
medzinárodnej vedeckej konferencie „Technické zariadenia, európske technické normy 
a ochrana pamiatkového fondu“, ktorá sa konala v dňoch 17. – 19. 10. 2007  (Blahová, 
Podobová); 

� prezentácia príkladu obnovy pamiatok v Trenčianskom kraji na kurze „E“, október 2007 
(Kačenová). 

KPÚ Nitra: 
� Centrum celoživotného vzdelávania FA STU Bratislava, kurz : Urbanisticko-historický 

a architektonicko-historický výskum, 04-12/2007 (Hudák, Gažiová, Vydarená); 
� konferencia: Obnova pamiatok  - rekonstrukce nebo konzervace?, Praha , NPÚ Praha 

a STUDIO AXIS, s.r.o.,Praha, marec 2007 (Vydarená); 
� Technické památky – obnova objektu, Praha, Spoločnosť pre technológiu a ochranu 

pamiatok STOP,Praha, marec 2007 (Vydarená); 
� „III. 10. Ochrana kultúrneho dedičstva, 30. 05. 2007, Nitra“ ( Tóth, Jurišová, Ulrychová); 
� XXX. Sympózium o staršej dobe bronzovej v Čechách a na Slovensku, Třešť u Jihlavy, 9.-

12.10., Hromadný pohreb v sídliskovom objekte z Nitry – Dolných Krškán ( Daňo); 
� Ochrana v oblasti kultúrneho dedičstva (seminár Prezídia PZ SR), Veľký Meder, 26.-

29.11., Poškodzovanie a ničenie archeologických nálezísk tzv. „detektoristami“ na 
príkladoch z Nitrianskeho kraja - príspevok (Daňo); 

� Tisícročie módy (konferencia), Levice, 25.-26.9., Šperky a ozdoby odevu – možnosti 
interpretácie (Danieličová, Hudák, Daňo, Bisták); 

� „Obnova architektonického dedičstva, 8.10-12.10.2007, Bratislava“ – kurz 
špecializovaného vzdelávania (Tóth, Bábiková, Jurišová, Valíčková); 
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� medzinárodná vedecká konferencia „Technické zariadenia, európske technické normy 
a ochrana pamiatkového fondu“18.10 2007, Častá (Gažiová, Jurišová, Bielik, Tóth, Viršík, 
Hudák, Valeková); 

� „Seminár Centire – Analýza činností, Banská Bystrica (Viršík, Tóth, Gažiová, Valeková); 
� „Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007“ – Trnava - 

Hlohovec,  október 2007; ( Viršík, Hudák, Bábiková , Bisták, Valeková); 
� Banská Bystrica, Stredoslovenské múzeum – „VII. seminár o reštaurovaní“, september 

2007 (Gažiová, Jurišová, Danieličová, Bábiková); 
� DEKD Žilina, Radnica mesta –„Žilinský región v dejinách Slovenska“ (Gažiová, Jurišová, 

Bielik, Valeková). 
KPÚ Žilina: 
� seminár „Kostelní a klášterní stavby – mikroklima, temperování, větrání a jejich prvky“. 

Brno, Česká republika, 12. februára 2007 (účasť Dudáš, Ďurian); 
� konferencia stavebno-historických prieskumov „Funkční a prostorové uspořádaní budov“. 

Litomyšl, Česká republika, 05.-08. júna 2007 (účasť Ďurian); 
� seminár „Setkání v zámeckých zahradách“. Kroměříž, Česká republika, 18.-20. júna 2007 

(účasť Šichtová); 
� konferencia „Onódsky snem“, Martin, Turč. Galéria, jún 2007 (účasť Marček); 
� seminár k tvorbe Antona Schmidta, Banská Štiavnica, 05. jún 2007 (Arce, Michalcová); 
� účasť na odbornom seminári „Trvalo udržateľný rozvoj, priestorové plánovanie a rozvoj 

vidieka“ uskutočnenom dňa 27. júla 2007 na Malinom Brde v Ružomberku, organizátor 
Regionálne environmentálne centrum Slovenska, Bratislava (Kulašík); 

� účasť na Bardkontakte 2007 (Problematika mestských pamiatkových centier), 21.-23. 
augusta 2007, Bardejov (Šichtová). 

� účasť na seminári Secesia, Bojnice, SNM Bojnice, 26.-27. septembra 2007 (Štancelová); 
� účasť na VII. Ročníku seminára o reštaurovaní v Banskej Bystrici, Stredoslovenské 

múzeum, 26.-28. septembra 2007 (Arce, Michalcová); 
� účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Technické zariadenia, európske technické 

normy a ochrana pamiatkového fondu“ v dňoch 17-19.októbra 2007 v Častej-Píle ( 
Lehutová, Hubková, Majtan, Kulašík, Liptayová, Lušňáková, Marčk, Slameňová); 

� účasť na odbornom školení zamestnancov PÚ SR „Kurz E“, ktorý organizovala Fakulta 
architektúry STÚ v Bratislave v dňoch 8.-12. októbra 2007 (Beranová, Majtan, 
Štancelová); 

� príspevok „Architektúra – jej história, vývoj a obnova v stavbe turčianskeho župného 
domu“, medzinárodná vedecká konferencia „MEMORIALIS – historický spis slovenských 
stolíc v kontexte povstania Františka II. Rákociho“, Martin, jún 2007 (Marček); 

� príspevok „Obnova Mariánskeho námestia v Žiline a evanjelický kostol v Žiline“ na 
odbornom seminári „Žilinský región v dejinách Slovenska“ počas otvorenia Dní 
Európskeho kultúrneho dedičstva v Žiline, dňa 06. septembra 2007 (Dudáš); 

� príspevok „Odborno-metodologické aspekty reštaurovania – príklady z regiónu“ na 
odbornom seminári „Žilinský región v dejinách Slovenska“ počas otvorenia Dní 
Európskeho kultúrneho dedičstva v Žiline, dňa 06. septembra 2007 (Arce,  Michalcová); 

� príspevok „Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Čičmany – prvý pokus o obnovu 
významnej lokality ľudového staviteľstva na Slovensku“. Medzinárodnáj konferencia 
Drevo - stavby, Terchová, 19.-20. septembra 2007 (Dudáš);  

� príspevok „Čičmany – obnova dediny po požiari v roku 1921 – oživenie miestnej stavebnej 
tradície“ na seminári Vesnická architektura 1.poloviny 20.století (Výskum, dokumentace, 
obnova), ktorý sa konal v dňoch 19.-21. septembra 2007 v Kokorách u Olomouce, Česká 
republika (Majtan, Štancelová); 

� príspevok „Vplyv budapeštianskej secesie na vývoj architektúry na území severného 
Slovenska“ na seminári Secesia, Bojnice, SNM Bojnice, 26.-27. septembra 2007 
(Michalcová, Babjaková); 
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� príspevok „Problematika zisťovania statických porúch nového krovu na r.k. kostole sv. 
Ladislava v Necpaloch“ na medzinárodnej vedeckej konferencii „Technické zariadenia, 
európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu“ v dňoch 17-19. októbra 2007 
v Častej-Píle (Ďurian, Krušinský - Žilinská univerzita); 

� príspevok „Artikulárne kostoly v historických súvislostiach (mýty a legendy podmienok 
ich výstavby)“. Vedecká konferencia Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych 
súvislostiach 2007. Trnavská univerzita v Trnave, 24.-25. októbra 2007 (Dudáš); 

� príspevok „Prístupy k obnove historického parku v Lednických Rovniach“ na konferencii 
o životnom prostredí konanej v Považskej Bystrici v dňoch 14.-15. novembra 2007 
(Šichtová). 

KPÚ Banská Bystrica: 
� Problematika rekonštrukčných metód z pohľadu ich uplatnenia v poslednom desaťročí 

v Pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica, Konferencia rekonstrukce nebo konzervace, 
Praha 20. -21. marca 2007 (Chovanová);  

� prezentácia reštaurovania nástenných malieb Zelená miestnosť Thurzov dom  Banská 
Bystrica – apríl 2007; 

� Cechové dni „Realizácia striech z hľadiska úspory energie“ apríl 2007; 
� seminár  Prezentácia soklového vykurovania – Banská Bystrica  – pracovníci KPÚ 

a pracovísk - marec 2007; 
� seminár v Banskej Bystrici – reštaurovanie, september 2007; 
� seminár- Častá Píla : Technické zariadenia, európske technické normy a ochrana pamiatok, 

október 2007; 
� seminár – Olomouc Dedinská architektúra 1. pol. 20.storočia, september 2007; 
� seminár – Levice  Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici, október 2007; 
� seminár – Levoča – Obnova architektonického dedičstva, november 2007; 
� Súhradnice 2007 Hrad Čabraď - Kostol sv. Mikuláša vo Zvolene, Kaplnka sv. Anny 

(Miňo); 
� účasť na seminári Piaristi v Brezne, prednáška „Podiel piaristov na stavebnom vývoji 

mesta“ (Fillová). 
KPÚ Prešov: 
� účasť na odborno-metodickom dni „Aktuální otázky péče o vesnické stavby“, 17. mája 

2007, Brno (Bujnová); 
� XXIII konferencja sprawozdawcza, Archeologické výskumy v juhovýchodnom Poľsku, na 

západnej Ukrajine a severnom Slovensku, 28.februára  – 3. marca 2007, Rzeszow, Poľská 
republika (Uličný, Harčar, Lukáč –s príspevkami); 

� Archeologické pamiatky v cestovnom ruchu, Hanušovce nad Topľou, 25.-26. apríla 2007 
(Uličný - Harčar s príspevkom); 

� III. medzinárodná vedecká konferencia – Archeológia západnej Ukrajiny – Lwow, máj 
2007  (Lukáč); 

� Culture 2000 – European Roofs: workshop in Poland, Kurozweki 6.-13.mája 2007 (Suchý 
s príspevkom); 

� valné zhromaždenie SAS – Nitra, apríl 2007 (Harčar, Lukáč); 
� XI. archívne dni v SR, téma: „Archívy 21. storočia – sprístupňovanie archívnych fondov 

a nové technológie.“ 23.-25. mája 2007, Žilina (Štofaník); 
� kurz: „Ochrana kultúrneho dedičstva“, jún 2007, Spišská Nová Ves (Zajac); 
� konferencia: 6. specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu – „Funkční 

a prostorové uspořádání staveb“, 5. - 8. júna 2007, Litomyšl, Česká republika (Grešová, 
Onufráková); 

� seminár:„Setkání v zámeckých zahradách“,18.-20. júna 2007, Kroměříž (Pavlíková); 
� konferencia: „Dějiny staveb Nečtiny 30. marca- 1. apríla 2007“, Nečtiny, Česká Republika 

(Suchý, Koreňová, Grešová, Hrebeňár); 
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� seminár Detské ihriská v centrálnych mestských zónach – marec 2007 Prešov  
(Semanová); 

� konferencia: Reclaiming Memory. Urban Regeneration in the Historic Jewish Quaters in 
Central Europe – 25.-26. júna 2007- Krakow, Poľsko (Koreňová); 

� First meeting of the Board of experts of the Ministers of Culture of the Visegrad Group – 
27. júna 2007 Krakow, Poľsko  (Koreňová – aktívna účasť s príspevkom); 

� Seminár PREFA (strešná krytina) pre pamiatkarov, Rakúsko, 06. - 07. 09. 2007 
(Onufráková); 

� účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii „Technické zariadenia, európske technické 
normy o ochrana pamiatkového fondu“, 17.-19.10.2007, Častá - Píla. (Maximová, Jacková, 
Glos, Suchý, Onufráková); 

� medzinárodná konferencia o právnej ochrane historickej zelene ( Rakúsko, Česko, 
Slovensko) v Nitre 8.-9.11.2008 - ASO meeting – conference – prednáška: Právna ochrana 
historickej zelene v Slovenskej republike (Legislation of historical parks protection in 
Slovakia) – Semanová; 

� Konferencia archeológov stredoveku – Teplý vrch 2007- prednáška : Vývoj osídlenia na 
Makovickom panstve. (Lukáč), Archeologický výskum vidieckej sakrálnej architektúry 
v Šariši (Uličný – Harčar); 

� účasť na VII. seminári o reštaurovaní, Banská Bystrica, 26.-28.septembra 2007  (E. 
Poláková, Vološčuk); 

� Bardkontak – Bardejov 2007 – prednáška: 
- „Východná časť mestského opevnenia v Bardejove“. (Harčar) 
- „Zásady ochrany pamiatkového územia – PR Bardejov“ – prezentácia. (Koreňová) 
- „Grantový sysém MK SR – Obnovme si svoj dom“ – informácia a prezentácia. (PhDr. 

Poláková); 
� stretnutie východoslovenských archeológov – KPÚ Prešov 2007 (Harčar – Uličný); 
� Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku – Bratislava 2007 (Harčar – 

Hrebeňár); 
� Príprava a organizácia podujatia a účasť na 8. ročníku medzinárodneho seminára – 

pracovného kurzu Prieskumy a dokumentácia historických krovov v spolupráci s českým 
Združením pre stavebno-historický prieskum – Levoča 09.09.2007 – 14.09.2007 (Suchý, 
Glos). Aktívna účasť vrátane prípravy, organizácie seminára, prednášok, exkurzií 
a prezentácií; 

� Drevostavby, konferencia s medzinárodnou účasťou (Terchová 19.-20. 9. 2007) – aktívna 
účasť s prednáškou „Historické krovy – vývoj, obnova a ochrana“ (Suchý); 

� Technické zariadenia, európske technické normy a ochrana pamiatok (Častá-Píla 10/2007) 
– aktívna účasť s prednáškou „Obnova striech  a historických krovov“ (Suchý, Glos, 
Onufráková, Jacková); 

� Sanace dřevěných konstrukcí a staveb 2007 (Praha 29. 11. 2007) - aktívna účasť 
s prednáškou „Vybrané príklady obnovy a sanácie drevených historických krovových 
konštrukcií v regióne Spiša a Šariša“ (Suchý); 

� Akadémia k 340 výročiu otvorenia Evanjelického kolégia v Prešove. Prednáška: „História 
budovy kolégia“ (Poláková); 

� Konferencia k 55. výročiu vzniku Štátnej vedeckej knižnice Prešov (Poláková). 
KPÚ Košice: 
� účasť na medzinárodnej kampanologickej konferencii v Budapešti (Maď.)– 6.Glocken-

Enquete, s prednáškou: Denkmalschutz von Glocken in der Slowakei (Gembický); 
� účasť na medzinárodnej epigrafickej konferencii v Bratislave -  „Die wissenschaftliche 

Erschliessung des inschriftlichen Kulturerbes im mittleren Donauram“, s príspevkom 
v spoluautorskej trojprednáške: Rábiková, Z. - Čovan, M. – Gembický, J.: Epigrafické 
výskumy v rámci aktivít Pamiatkového úradu (Nové výskumy zvonov), angl-nepublik.; 
máj 2007 (Gembický); 



 93 

� Stav a výsledky archeologického výskumu mestského opevnenia v Košiciach. 
Odprednášané na X. medzinárodnej konferencii „Castrum Bene“ v Sibiu, 12. – 15. apríla 
2007 (Gašaj, Ďurišová); 

� Stav a výsledky archeologického výskumu mestského opevnenia v Košiciach. 
Odprednášané na seminári: 60 rokov archeologického oddelenia Východoslovenského 
múzea v Košiciach, 24. mája  2007 (Gašaj, Ďurišová); 

� účasť na  konferencii „Ochrana miest“ usporiadanej občianskym združením Ľudia 
a voda, Útvarom hlavného architekta Mesta Prešov, v spolupráci s Denkmalamt Görlitz, o 
praktických otázkach pamiatkovej ochrany konanej dňa 13. apríla 2007 na Mestskom 
úrade v Prešove – zam. KPÚ; 

� príspevok : „Princípy plošnej ochrany“, prednesený dňa 13. apríla 2007, na Mestskom 
úrade v Prešove, v rámci konferencie „Ochrana miest“ usporiadanej občianskym 
združením Ľudia a voda, Útvarom hlavného architekta Mesta Prešov, v spolupráci 
s Denkmalamt Goerlitz, o praktických otázkach pamiatkovej ochrany (Mokriš); 

� účasť a prednáška „Ochrana historického jadra Košíc“, prednesená dňa 27. apríla 2007, 
Rumunsko, v rámci konferencie  Tusnad – 2007, ktorá bola 13. v poradí, v sérii vedeckých 
konferencií s tematikou teoretických a praktických otázok pamiatkovej ochrany (Mokriš, 
Markušová); 

� účasť a prednáška „Stav a výsledky archeologických výskumov mestského opevnenia 
v Košiciach“ na X. medzinárodnej konferencii Castrum bene, Sibiu, Rumunsko, 12. – 15. 
apríla 2007 (Ďurišová). Hrabinská: Digitálne spracovanie grafických podkladov pre 
prednášku; 

� účasť a poster s fotografiami na medzinárodnej vedeckej konferencii „Technické 
zariadenia, európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu“, ktorá sa konala 
v dňoch 17. – 19. októbra 2007 v Častej (Jarkovský, Mokriš, Kušnierová); 

� účasť a príspevok: „Zatepľovacie systémy v mestskej pamiatkovej rezervácii Košice – 
poznatky z praxe“, na medzinárodnej vedeckej konferencii „Technické zariadenia, 
európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu“, ktorá sa konala v dňoch 17. – 
19. októbra 2007 v Častej (Imlingová); 

� účasť a príspevok: „Zariadenia GSM v mestskej pamiatkovej rezervácii Košice – poznatky 
z praxe“, na medzinárodnej vedeckej konferencii „Technické zariadenia, európske 
technické normy a ochrana pamiatkového fondu“, ktorá sa konala v dňoch 17. – 19. 
októbra 2007 v Častej (Varechová); 

� účasť a príspevok: „Elektrifikácia historických zvonov na Slovensku“, na medzinárodnej 
vedeckej konferencii „Technické zariadenia, európske technické normy a ochrana 
pamiatkového fondu“, ktorá sa konala v dňoch 17. – 19. októbra 2007 v Častej 
(Gembický); 

� účasť na VII. medzinárodnom seminári o reštaurovaní v Banskej Bystrici, konanom 
v dňoch 26.-28. septembra 2007 (Labudová, Jarkovský, Varechová); 

� účasť na odbornej exkurzii o použití hliníka ako krytiny pre historické i novodobé strechy, 
seminár Prefa, Viedeň, 6.-7. septembra 2007  (Majerová ); 

� účasť na medzinárodnej konferencii Modernism in Europe – Modernism in Gdynia, 
Gdynia, september (Markušová); 

� kurz pre uchádzačov o odbornú spôsobilosť v oblasti pamiatkových výskumov, FA STU 
Bratislava – „Urbanisticko-historický a architektonicko-historický výskum“ – 28.-29. 
septembra, 26.-27.októbra, 23.-24. novembra 2007 (Majerová); 

� účasť na prezentácii obnovy českých miest a pamiatok za 15 rokov, České centrum, 
Košice, 20. novembra 2007 (Majerová, Karabinoš, Mokriš, Markušová, Šmelková, 
Varechová, Pristáš, Strnková, Kladeková, Alezár);   

� kurz pre uchádzačov o odbornú spôsobilosť v oblasti pamiatkových výskumov, FA STU 
Bratislava – „Urbanisticko-historický a architektonicko-historický výskum“ – 05.- 06. 
októbra , 09.-10. novembra, 30. novembra - 01. decembra 2007 (Chovanová); 
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� účasť na stretnutí východoslovenských archeológov, KPÚ Prešov, 14. novembra 2007 
(Karabinoš, Ďurišová, Pristáš); 

� účasť na seminári Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, Levice 3. – 5. októbra 2007 
(Šmelková Markušová); 

� účasť na slávnostnom zasadaní, spojenom s odbornou diskusiou, venovanou aktivitám rodu 
Coburgovcov na Gemeri; organizovanom pri príležitosti otvorenia múzejnej expozície v 
bývalom letnom sídle Ferdinanda Coburga - zámočku na Prednej Hore pri Muráni – júl 
2007  (Kušnierová, Gdovinová); 

� účasť na vedeckej konferencii k 520. výročiu založenia Zväzu hornouhorských banských 
miest, konanej 30.novembra 2007 v Rožňave (Kušnierová); 

� účasť na odbornom vzdelávaní pracovníkov KPÚ (kurz „E“) na Fakulte architektúry STU 
Bratislava, prezentácia na tému Ľudová architektúra na Gemeri – Lipták, na tému 
„Ochrana historických zvonov“ pre kurz „E“ na FA STUBA, november 2007 (Gembický); 

� prednáška na konferencii: Régészeti kutatások a Bodrogközben. Sarospatak - MNM 
Rákoczi Múzeuma, 12. júla 2007, na tému: „Archeologický výskum a rekonštrukcia 
urbanizmu v Košiciach“ (Ďurišová); 

� prednáška „Medzivojnová architektúra v Košiciach a problémy jej ochrany“ v rámci 
medzinár. konferencie o funkcionalistickej architektúre, september, Gdynia (Labudová); 

� prednáška „Andrássyovci a Rožňava“ – na seminári „Mestá a šľachta, mešťania 
a šľachtici“ Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, Levice 3. – 5. októbra 2007 
(Šmelková);   

� prednáška Zobrazenia sv. Alžbety Uhorskej na historickej architektúre v Košiciach na 
medzinárodnej konferencii v Košiciach „Odkaz svätej Alžbety“, november 2007 – 
(Markušová); 

� prednáška – „Súčinnosť orgánov verejnej správy pri ochrane pamiatkového fondu“, na 
konferencii „Ochrana kultúrneho dedičstva“ usporiadanej Policajným prezídiom SR dňa 
28. novembra 2007  (Mokriš); 

� archeologické výskumy pamiatkového úradu SR v Levoči, odborná prednáška na 
konferencii „Stretnutie východoslovenských archeológov“, KPÚ Prešov, 14. novembra 
2007 (Karabinoš); 

� prednáška – Archeológia a geodézia na východnom Slovensku na konferencii „Stretnutie 
východoslovenských archeológov“, KPÚ Prešov, 14. novembra 2007 (Pristáš). 

� odborné podklady, konzultácie a vytvorenie prezentácie pre prednášku Meščanová, A. – 
Šoltýsová, M.: Temperance and obedience worn in the beauty of notes and letters. 
Psalterium – gradual and Missale from 15.century from carthusian monastery Lapis 
Refugii (Kláštorisko), na medzinárodnej vedeckej konferencii „Stredoeurópske kartúzy v 
rodine kartuziánskej rehole“, Levoča – Spišská Kapitula; september 2007 (Gembický); 

� digitalizácia hudobno-rukopisnej pamiatky (Košický polyfónny zborník) a vytvorenie 
prezentácie pre prednášku Meščanová, A.: „Rukopisné hudobné pamiatky Košíc z konca 
16.storočia“, na odbornom seminári Dejiny knižnej kultúry Košíc a okolia; Košice - 
november 2007 (Gembický). 

 
10.6 Sympózium (organizácia, prezentácia, účasť): 
Plnenie: 
PÚ SR: 
� 31. zasadanie Výboru svetového dedičstva, 19. júna - 7. júla 2007, Christchurch, Nový 

Zéland, účasť v pozícii pozorovateľa (Kosová, Pinčíková). 
KPÚ Trnava: 
� odborno - metodický deň „Podíl restaurátora a technologa na stanovení způsobu oprav 

historických omítek a náterů“ Brno, 15. marca 2007 (Klačanská). 
KPÚ Trenčín: 
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� sochárske sympózium Vodný svet, aktívna účasť v oblasti spolupráce na tému Ikonografia 
ryby v dejinách výtvarného umenia. Sebedražie-Cígeľ, jún 2007; 

� medzinárodné sympózium Světelský oltář v kontextu pozdně gotického umění Střední 
Europy. Mikulov, jún 2007. 

 
10.7 Kongres (organizácia, prezentácia, účasť):  
Plnenie:  
PÚ SR: 
� 16. generálne zhromaždenie členských štátov k Dohovoru o ochrane svetového dedičstva 

UNESCO 23., 10- 26. októbra 2007 Paríž (Dvořáková, Kosová). 
 
10.8 Letná škola, workshop (organizácia, prezentácia, účasť): 
Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS: 
� workshop Špeciálne postupy pri konzervovaní historického muriva torzálnej architektúry 

III. (účasť Laczková).  
KPÚ Trnava: 
� účasť na medzinárodnom  workshope „Research of epigraphic cultural heritage in the 

region of central Danube“ v Bratislave + prednesený príspevok „Research of epigraphic 
cultural heritage in conditions of  Regional monuments boards“ (Rábiková); 

� účasť na prebiehajúcom kurze – „Architektonicko-historický a urbanisticko-historický 
výskum“, organizovanej FA  STU Bratislava pod názvom: „Obnova architektonického 
dedičstva“ (Šabíková); 

� účasť na školení „Kurz E“ – FA STU, Bratislava, v dňoch 8.-9.-11.-12. októbra  2007, 
Klačanská, Čáni- prezentácia KPÚ (Horváthová, Jakabšicová); 

� 6.- 7. septembra 2007  Viedeň, Rakúsko - firma PREFA seminár pre pamiatkarov 
a architektov prezentácia firmy + exkurzia na objektoch vo Viedni + prehliadka vo 
výrobnom závode (účasť Klačanská); 

� 26.- 28. septembra 2007 Banská Bystrica - seminár o reštaurovaní (účasť na prednáškach + 
obhliadky na objektoch - Klačanská); 

� Krovársky kurz Letní škola Sudkův důl, Spiš september 2007 (Zacharová). 
KPÚ Banská Bystrica: 
� „Výtvarné dotvorenie Kalvárie, Prehľad obnov Kalvárie až po súčasnosť“ in: vedecké 

kolokvium Banskoštiavnická Kalvária-Perspektívy revitalizácie, medzinárodné odborné 
kolokvium a študentský workshop- prednášky (Gregová); 

� „Premeny barokového obrazu mesta Banská Štiavnica v priebehu 18. storočia“ in: vedecké 
kolokvium Banskoštiavnická Kalvária-Perspektívy  revitalizácie, medzinárodné odborné 
kolokvium a študentský workshop- prednáška – september 2007 (Chovanová). 

KPÚ Košice: 
� príspevok (v.z.) na II. medzinárodnom epigrafickom workshope v Banskej Štiavnici - „Die 

wissenschaftliche Erschliessung des inschriftlichen Kulturerbes im mittleren Donauraum“, 
s poslanou prednáškou a prezentáciou Practical metodical rules to bells-documentation and 
research in Slovakia, október 2007  (Gembický ); 

� prezentácia štúdie: „Klasicistické kaštiele a kúrie v okolí Košíc (na území bývalej 
Abovsko-turnianskej župy)“, workshop ku projektu „Osobnosti a súvislosti 19. storočia na 
Slovensku“ riešenému na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: 
Veda o výtvarnom umení, odborný garant: mimor. prof. doc. PhDr. Dana Bořutová, dňa 
11. júla 2007 (Labudová); 

� prezentácia štúdie: „Dekoratívna výmaľba architektúry 19. storočia – vybrané príklady“,  
workshop ku projektu „Osobnosti a súvislosti 19. storočia na Slovensku“ riešenému na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor: Veda o výtvarnom 
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umení, odborný garant: mimor. prof. doc. PhDr. Dana Bořutová, PhD. - dňa 11. júla 2007  
(Labudová); 

� účasť na Letnej škole Sudkúv dúl „Kurz Dokumentácia a prieskumy historických krovov“, 
v Levoči 10. – 14. septembra 2007 (Hrabinská). 

 
10.9 Prednášková a pedagogická činnosť: 
Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS: 
� FA STU – Legislatívna ochrana kultúrnej krajiny v medzinárodných dokumentoch, 

prednáška pre frekventantov kurzu OBNOVA A VYUŽÍVANIE 
ARCHITEKTONICKÉHO DEDIČSTVA (Dvořáková); 

� FA STU – Pamiatková ochrana vidieckych sídiel v SR, prednáška pre študentov 
(Dvořáková); 

� FA STU – Legislatívna ochrana kultúrnej krajiny v medzinárodných dokumentoch 
prednáška pre študentov (Dvořáková); 

� prednáška pre poslucháčov Evanjelickej bohosloveckej fakulty BA – Základná 
starostlivosť a ochrana hnuteľných a výtvarných NKP,  18. apríla 2007 (Ševčíková); 

� FA STU – Prehľad pamiatkovo chránených území, prednáška pre frekventantov kurzu 
OBNOVA A VYUŽÍVANIE ARCHITEKTONICKÉHO DEDIČSTVA, kurz E, 8. októbra 
2007 (Dvořáková); 

� FA STU – Medzinárodné charty a dohovory, prednáška pre frekventantov kurzu 
OBNOVA A VYUŽÍVANIE ARCHITEKTONICKÉHO DEDIČSTVA – kurz E, 9. 
októbra 2007 (Dvořáková); 

� prednáška o systéme pamiatkovej ochrany a úlohách PÚ SR pre poslucháčov kurzu obnova 
kultúrneho dedičstva AI NOVA, október 2007 (Dvořáková); 

� prednáška Umelecko-historický výskum – pre pracovníkov PÚ SR a KPÚ – FA STU 
Bratislava, v rámci kurzu E, 10. októbra 2007 (Ševčíková); 

� „Centrum celoživotného vzdelávania FA STU Bratislava“, 8. – 12. októbra 2007 – 
prednáška: „Svetové dedičstvo a Predbežný zoznam na zápis do Zoznamu svetového 
dedičstva /UNESCO/ (Pinčíková). 

KPÚ Bratislava: 
� prednáška „K štruktúre osídlenia podhradia Bratislavského hradu“. Kolokvium „Burg–

Vorburg-Suburbium. Zur Problematik der Nebenreale fruchmittelalterlichen  Zenter“, 
Mikulčice, máj 2007 (Baxa); 

� prednáška „Kopčany v 10.-15. storočí. K osídleniu slovenskej časti Dolnomoravského 
úvalu“. Konferencia „Východní Morava v 10.-14. století“, Uherské Hradiště, jún 2007 
(Baxa, spolupráca Glaser-Opitzová); 

� prednášky v rámci kurzu Obnova architektonického dedičstva, III. blok Archeologický 
výskum v sústave pamiatkových výskumov (Baxa); 

� Vzťah pamiatkových výskumov a metodiky pri obnove fortifikácií, (pamiatkový 
postgraduál organizovaný FA STU) (Staník); 

� prednáška Kostol kláštora klarisiek v Bratislave a jeho stavební predchodcovia. - 6. 
medzinárodná konferencia FUMA 2007, Brno „Kláštory žobravých rádov v stredovekých 
mestách (Staník, Lesák); 

� cyklus prednášok (14) „Dejiny sklárskej tvorby“. VŠVU Bratislava-Katedra užitých umení 
(Formanko). 

KPÚ Trnava: 
�  „Ako eliminovať drastické vstupy technických noriem do pamiatkového prostredia? 

(Sporné momenty z hľadiska pamiatkových obnov)“, na konferencii „Technické 
zariadenia, európske technické normy a ochrana pamiatok" (Kazimír-Zacharová); 

�  „Rotunda Spiegelsaal v Trnave – nový pohľad na pamiatku“, na 14.ročníku seminára 
„Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“ (-Kazimír, Rábiková, Macura); 
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�  „Dve stredoveké pece v historickom jadre Trnavy – k nálerom archeologického výskumu 
južne od neologickej synagógy a v suteréne domu na Hviezdoslavovej ulici č.7“ na 14. 
ročníku seminára „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“ (Grznár,Čáni); 

� „Obnova hotela Thermia a balneoterapie Irma v Piešťanoch“ na 14. ročníku seminára 
„Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“ (Kvetanová); 

� seminár Ochrana kultúrneho dedičstva organizovaný Prezídiom PZ- Príspevok s názvom 
„Ochrana archeologických nálezov počas stavby“ (Grznár). 

KPÚ Trenčín: 
� Umelecko-historické pamiatky hornej Nitry, prednáška pre Slovenskú poľnohospodársku 

univerzitu - Univerzita III. veku, február 2007 (Matáková); 
� Mariánsky kult vo výtvarnom zobrazovaní so zreteľom na sakrálne pamiatky Topoľčian 

(Matáková); 
� prednáška pre Cirkevnú školu úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša v Topoľčanoch 30. 

marca 2007. (Matáková); 
� Ochrana archeologického kultúrneho dedičstva 22. februára 2007 I. základná škola 

Bánovce, 12.4.2007, základná škola Soblahov, 28. mája 2007, základná škola Svinná 
(Nipčová); 

� prednáška pre kronikárov okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Bánovce nad 
Bebravou (Lackovičová); 

� prednáška Mobiliár a výzdoba farského kostola v Trenčíne - príspevok k semináru „Dejiny 
a význam Marienburgu v Trenčíne (Kačenová); 

� prednáška „Dejiny význam Mariánskej hory“ , príspevok k semináru  „Dejiny a význam 
Marienburgu“ (Lackovičová); 

� Sv. Ján Nepomucký – kult svätca a možnosti reštaurovania sochy z Bojníc – prednáška pre 
Klub Melenčiarov  Bojnice – Dubnica, 2.10.2007; 

� Hnuteľné pamiatky farského  kostola  v Trenčíne (Kačenová). 
KPÚ Nitra: 
� Manažment terénneho archeologického výskumu – prednášky na  Katedre histórie FF UKF 

v Nitre  -  apríl 2007 (Bisták);  
� Prameň Lužbetka  – prednáška, Jednota dôchodcov Malé  Zálužie – marec 2007 (Bisták);  
� Kultúrne dedičstvo a jeho ochrana – prednášky počas letného semestra,  Katedra histórie 

FF UKF Nitra (Daňo);  
� Človek a krajina – vzájomné interakcie človeka a krajiny,   prednáška, Gymnázium 

v Nitre, Párovská ulica, november 2006 (Daňo); 
� Stredoveké pamiatky Levického okresu – sprievodcovská činnosť pre Gymnázium v Nitre, 

Párovská ulica, máj 2007 (Daňo); 
� Francúzske lýceum v Bratislave, november 2007, Stredoveké sakrálne pamiatky Nitry 

a okolia (Daňo, Bisták); 
� Spojená škola, Metodova 2, Bratislava, november 2007, veľkomoravské a ranokresťanské 

pamiatky Nitry a okolia – sprievodcovská činnosť (Daňo). 
KPÚ Žilina:  
� prednáška „Historické budovy ECAV na Slovensku – základná starostlivosť a obnova“ pre 

Evanjelickú bohosloveckú fakultu Slovenskú komoru stavebných inžinierov, Žilina, 
február 2007 (Dudáš); 

� prednáška „Pamiatková ochrana“ pre Slovenskú komoru stavebných inžinierov, Žilina, 
marec a jún 2007 (Dudáš); 

� súbor prednášok „Kultúrne dedičstvo“ pre Žilinskú univerzitu, Fakultu prírodných vied, 
priebežne zimný a letný semester 2006/07 (Dudáš); 

� prednáška „Architektúra – jej história, vývoj a obnova v stavbe turčianskeho župného 
domu“, medzinárodná vedecká konferencia „MEMORIALIS – historický spis slovenských 
stolíc v kontexte povstania Františka II. Rákociho“, Martin, jún 2007 (Marček); 
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� prednáška pre verejnosť na tému problematika ochrany a obnovy pamiatkového fondu - 
hradné slávnosti na hrade Likava dňa 01. septembra 2007 (Kulašík); 

� prednáška pre žiakov ZŠ Terchová na tému „Pravek na Slovensku“ (Furman). 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Pamiatková ochrana na Slovensku – 10/2007, Hodnoty PR Banská Štiavnica – 10/2007 

(Chovanová). 
KPÚ Prešov: 
� Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (Lukáč); 
� Fakulta architektúry Technickej univerzity Bratislava – vzdelávací program Kurz „E“ –  2 

prednášky s témou – Prezentácia a obnova historickej zelene; Prezentácia historickej 
zelene vybraných objektov Prešovského kraja (Semanová); 

� SPÚ Nitra – katedra záhradnej a krajinnej architektúry – 7.11.2008 - Cyklus prednášok pre 
študentov: 
- Obnova historickej zelene,  
- Spôsoby obnovy historickej zelene,  
- Dokumentácia pre obnovu historickej zelene,  
- Prehľad historickej zelene – unifikované názvy,  
- Vývoj úprav ulice a verejného priestranstva v pamiatkovom území,  
- Netradičné využitie historickej zelene (Semanová). 

KPÚ Košice: 
� odborná exkurzia v MPR Košice pre študentov ZŠ v Košiciach; máj 2007 (Gembický); 
� odborná exkurzia v MPR Košice pre účastníkov Celoslovenskej biblickej olympiády 

v Košiciach; máj 2007 (Gembický); 
� prednáška v Dejepisnom spolku Košíc dňa 8. februára 2007 v Barkóczyho paláci na 

Hlavnej 48 v Košiciach na tému „Tajomstvo synagógy“, spojená s diskusiou (Hrabinská); 
� prednáška v Dejepisnom spolku Košíc máj 2007 v Barkóczyho paláci na Hlavnej 48 

v Košiciach na tému „Gotická kuchynská keramika“ (Pristáš); 
� spolupráca a odborná koordinácia skupiny s Magistrátom mesta Košice v rámci prípravy 

kandidatúry Európske hlavné mesto (Mokriš); 
� prednáška o architektonických slohoch (pre SZŠ Rožňava), január (Kušnierová); 
� prednáška z dejín evanjelickej cirkvi v Gemeri (pre kňazov ev. cirkvi rožňavského 

seniorátu), február (Kušnierová); 
� prednáška o architektonických slohoch mesta Rožňavy (pre ZUŠ Rožňava), jún 

(Kušnierová); 
� Teória a prax ochrany a obnovy architektonického dedičstva – stručný historický vývoj 

názorov – na príklade Dómu sv. Alžbety v Košiciach – prednáška pre kurz FA STU 
Bratislava, jún  (Markušová); 

� prednáška „Kúpeľný park Štós“, pre Dejepisný spolok Košice, Knižnica J.Boccacia 
Košice; marec 2007 (Sobota); 

� prednáškový cyklus „Dejiny umenia 19. storočia“, Fakulta umení Technickej univerzity 
v Košiciach, pre tretí ročník, zimný semester, šk. rok 2006/2007 (Labudová); 

� prednáškový cyklus „Dejiny umenia 19. storočia“, Fakulta umení Technickej univerzity 
v Košiciach, univerzita pre tretí vek, letný semester, šk. rok 2006/2007 (Labudová); 

� Teória a prax ochrany a obnovy architektonického dedičstva – stručný historický vývoj 
názorov na príklade Dómu sv. Alžbety v Košiciach – prednáška pre kurz „E“ na FA STU 
Bratislava, november (Markušová); 

� prednáška na odbornom vzdelávaní pracovníkov KPÚ (kurz „E“) na Fakulte architektúry 
STU Bratislava, 12. 10. 2007 na tému: „Ochrana a prezentácia archeologických nálezísk“ 
(Ďurišová); 

� spolupráca a odborná koordinácia skupiny s Magistrátom mesta Košice v rámci prípravy 
kandidatúry Európske hlavné mesto (Mokriš); 
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� odborné podklady a panelová prezentácia k histórii Humenného a rodu Drugeth pre akciu 
Dni mesta Humenné 2007, pre občianske združenie Viacassa Košice; september 2007 
(Gembický); 

 
10.10 Sprievodcovská činnosť (prezentácia NKP, pamiatkových území) 
Plnenie: 
KPÚ Bratislava: 
� návšteva prof. Pianowského a prof. Firleta z Krakowa v Kopčanoch  4. máj 2007 (Baxa); 
� odborný výklad a sprievod po pamiatkach Bratislavy 21.- 22.máj 2007  (Jurkovič,  

Falbová, Staník, Prášek); 
� odborný výklad a sprievod po pamiatkach Bratislavy - návšteva NPÚ Praha (Jurkovič,  

Falbová, Staník, Prášek). 
KPÚ Trnava: 
� exkurzia s odborným výkladom pre študentov FA STU Bratislava – pamiatková obnova 

meštianskeho domu na Kapitulskej 19 a kostol sv. Mikuláša v Trnave (Kazimír, 
Zacharová); 

� sprevádzanie s odborným výkladom maďarských kolegov po pamiatkach MPR Trnava 
(Kvetanová, Rábiková, Žuffová, Klačanská); 

� 10. augusta 2007  Trnava - kostol sv. Jána Krstiteľa - prezentácia + exkurzia po objekte pre 
skupinu archivárov z Rakúska (Klačanská); 

� Architektúra v Seredi v 20. a 21. storočí. (ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi, 12/2007) 
(Petrovič). 

KPÚ Trenčín: 
� prezentácia r. k.  piaristického Kostola Najsv. Trojice a Nanebovzatia Panny Márie 

v Prievidzi pre zahraničnú skupinu zo Slovinska v spolupráci s Mestským úradom 
v Prievidzi (Matáková); 

� dejepisný krúžok pre ZŠ Prievidza, Necpaly, 7. ročník: Sprevádzanie žiakov po PZ Bojnice 
a NKP, história, stavebné dejiny, jednotlivé slohy s ukážkou prvkov na NKP v Bojniciach 
(Blahová); 

� prezentácia NKP v Trenčianskom kraji s dôrazom na využitie v cestovnom ruchu  - 
regionálna tlač; 

� spolupráca pri realizácii panelov v Uhrovskom múzeu,  zameraných na prezentáciu 
kultúrnych pamiatok a pamiatkového fondu v Uhrovci. 

KPÚ Žilina: 
� sprevádzanie a odborný výklad k výstave Archeologické pamiatky Žiliny v rámci Dní 

európskeho kultúrneho dedičstva (Furman); 
� zabezpečenie exkurzie študentov Stavebnej fakulty STU Bratislave v Budatínskom zámku 

a prezentácia práce KPÚ Žilina a problematiky obnovy pamiatkového fondu (Dudáš).  
KPÚ Banská Bystrica: 
� Dúpänce – Dvorníky, máj (Miňo); 
� Lišov – kamenné obydlia, jún (Miňo); 
� Banská Bystrica – Thurzov dom, Zelená miestnosť, apríl (Sálus); 
� Banská Bystrica – Barbakan, Matejov dom, máj (Sálus); 
� Zvolen - Pustý hrad, september (Miňo). 
KPÚ Prešov: 
� sprevádzanie s odborným výkladom PR Spišská Sobota pre zamestnancov Pamiatkového 

úradu v Maďarsku. (Lačná); 
� sprevádzanie - SPÚ v Nitre – prezentácia pamiatkového fondu – drevené kostolíky 

a úpravy ich okolia a parky Prešovského kraja, 23. - 26. mája 2007 (Semanová); 
� sprevádzanie študentov Strednej odevnej školy v Prešove po MPR Prešov s odborným 

výkladom (Petranská); 
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� sprevádzanie účastníkov medzinárodnej gastronomickej súťaže po kultúrnych pamiatkach 
a pamätihodnostiach mesta Prešov (Petranská); 

� odborný výklad študentom základných a stredných škôl k výstave „Historické brány 
a dvere“ na KPÚ Prešov. (Hudáková); 

� výklad študentom základnej školy k výstave „Historické brány a dvere“ a kultúrnym 
pamiatkam v MPR Prešov. (Suchý). 

 
11. Komisie pri PÚ SR a MK SR: 
 
11.1 Komisia pre ochranu kultúrneho dedičstva 
Zasadnutia:  1 
Riešené problémy: 1 
KPÚ Košice: 
Komisia pri KPÚ na ochranu súčastí kultúrneho dedičstva, na ktoré sa vzťahuje osobitný 
právny režim vo vzťahu k zahraničiu, posúdila 3 žiadosti o povolenie na trvalý vývoz 
predmetu do zahraničia.  
 
11.2 Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu 

 
11.3 Odborno - metodická komisia  
Zasadnutia:  11 + 2 mimoriadne    
Stanoviská k výsledkom výskumov:  90 
Posudky o odbornej spôsobilosti:  6 
Posudzované metodické a odborné materiály:  21 
Posudzované problematické prípady z KPÚ 0 
Mimoriadne rokovania: 
17.1.2007 mimoriadne rokovanie k problematike zámeru výstavby objektu Diplomat Park na 
Mudroňovej ulici v Bratislave. 
20.9.2007 mimoriadne rokovanie vo veci zámeru výstavby penziónu s reštauráciou na nároží 
ulíc Kláštorská a Františkánov v mestskej pamiatkovej rezervácii Bardejov. 
 
11.4 Reštaurátorská komisia 
Zasadnutia: 1     
Posudzované odborné dokumentácie: 
Reštaurátorské prieskumy 0 
Návrhy na reštaurovanie  3 
Dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác 0 
Subkomisionálne rokovania 9 
 
11.5 Vedecká rada PÚ SR 
Zasadnutia:                                 0 
Riešené problémy:  0  

Počet zasadaní komisie: 15  
Počet posudzovaných návrhov celkom: 186  
- z toho návrhov na vyhlásenie 125  
- návrhov na zrušenie ochrany 36 
- zmena vyhlásenia 25 
Počet odsúhlasených vyhlásení za NKP a pamiatkové územia 90 
Počet odsúhlasených zrušení ochrany 16 
Počet neodsúhlasených vyhlásení za NKP 35 
Počet neodsúhlasených zrušení 20 
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11.6  
Krajská 
pamiatková 
komisia 

Zasadnutia 
   

Riešené 
problémy 
 

Krajská subkomisia 
pre ochranu 
kultúrneho dedičstva 

Zasadnutia 
 

Riešené 
problémy 
   

KPÚ Bratislava 0 0 KPÚ Bratislava 0 0 
KPÚ Trnava 6 11 KPÚ Trnava 1 1 
KPÚ Trenčín 1 1 KPÚ Trenčín 2 2 
KPÚ Nitra 1 2 KPÚ Nitra 0 0 
KPÚ Žilina 2 3 KPÚ Žilina 0 0 
KPÚ B. Bystrica 0 0 KPÚ B. Bystrica 3 3 
KPÚ Prešov 4 14 KPÚ Prešov 0 0 
KPÚ Košice 2 4 KPÚ Košice 2 2 
SPOLU 16 35  8 8 
 
12. Sekcie PÚ SR: 
 Zasadnutia 

Sekcia archeológie 1 
Sekcia historickej zelene 2 
Sekcia hrady a fortifikácie 0 
Sekcia kaštiele a kúrie 1 
Sekcia ľudovej architektúry 2 
Sekcia sakrálnej architektúry 1 
Sekcia meštianskej a profánnej architektúry 1 
Sekcia pamiatok histórie 0 
Sekcia technických pamiatok 1 
Sekcia výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok 0 
Sekcia pamiatkových území 3 
 
13. Špecializovaný archív a knižnica 
13.1 Predarchívna starostlivosť 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� vykonaná kontrola správy registratúry na ÚVŠS -  PÚ SR a KPÚ Bratislava;  
� v rámci vyraďovacieho konania  predložený MV SR: 

- návrh na vyradenie registratúrnych záznamov KPÚ Banská Bystrica,  
- návrh na vyradenie registratúrnych záznamov EPÚ - PÚ SR Bratislava, 
- návrh na vyradenie registratúrnych záznamov OŠIS - PÚ SR Bratislava, 
- návrh na vyradenie registratúrnych záznamov KPÚ Bratislava; 

� prevzatie do archívnych depozitov dokumenty OŠIS PÚ SR a KPÚ Bratislava; 
� metodické usmernenie práce správkyne registratúry pri usporiadaní dokumentov 

v registratúrnom stredisku PÚ SR; 
� metodické usmernenie práce nového zamestnanca KPÚ Prešov na úseku registratúrnej 

a archívnej práce. 
 
13.2 Odborné archívne činnosti 
13.2.1 Metodika 
 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� spracovaný vzor evidencie registratúrneho strediska pre KPÚ Prešov; 
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� metodické usmerňovanie a kontrolovanie práce 2 študentiek z Katedry archívnictva a PVH 
FFUK Bratislava, ktoré sa zúčastnili odbornej archívnej praxe v našom archíve.  

 
13.2.2 Identifikácia, systemizácia a inventarizácia archívnych dokumentov 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� identifikácia a systemizácia archívnych dokumentov - odborno-metodických záznamov - 

z činnosti Slovenského pamiatkového ústavu 1951-1958 a Slovenského ústavu 
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 1958-1981 (Čovan). 

� identifikácia archívnych dokumentov z činnosti Národnej kultúrnej komisie vo fonde 
Ministerstva školstva a národnej osvety, Povereníctva školstva a osvety a Slovenského 
pamiatkového ústavu (Orosová). 

� inventarizácia archívnych dokumentov v zbierke MOB Budapešť, zväzok č. 62-68, rok 
1913 – preložené maďarské texty, vypracované ich regesty a spracované registre. 
Predbežný archívny a bibliografický výskum k dejinám Uhorskej pamiatkovej komisie vo 
vedeckých inštitúciách v Budapešti (Žažová). 

� systemizácia a inventarizácia máp 1., 2. a 3. vojenského historického mapovania 
v elektronickej forme (B. Porubská) - ukončená, inventár vytlačený. 

� systemizácia, inventarizácia a katalogizácia v zbierke pozitívov a negatívov (Žilinčíková,  
Horková):  
- príprava negatívov pre externých pracovníkov, preberanie spracovaných negatívov – 

14 400 ks  
- prideľovanie čísiel negatívov k PHÚ č.1 pre KPÚ, preberanie negatívov a ich kontrola 

– 8963 ks (signatúry 208 099 – 217 062). 
� systemizácia a katalogizácia CD nosičov: 

- do zbierky CD, ktorých pôvodcom je PÚ SR – signatúry 130 – 165 
- do zbierky digitálnych fotografií – 43 CD a DVD – signatúry 101 – 144 (B. 

Porubská). 
� systemizácia a katalogizácia historických katastrálnych máp do zbierky CD nosičov, 

ktorých pôvodcom nie je PÚ SR – 4 kusy CD a DVD (signatúry 103 - 106) – počet 
historických máp 45.  

� identifikácia a systemizácia archívnych dokumentov – Krajské stredisko Trenčín (L. 
Svěchota). 

� identifikácia a systemizácia archívnych dokumentov – odborno-metodických záznamov 
Slovenského pamiatkového ústavu 1951 – 1958 (L. Svěchota). 

� systemizácia, inventarizácia a katalogizácia archívnych dokumentov z fondu Projektového 
ústavu kultúry – 308 dokumentov do Zbierky projektov a plánov, (signatúra 10 039 – 
10 347), mestá: Košice, Žilina, Zvolen a Nitra. 

� systemizácia, inventarizácia a katalogizácia archívnych dokumentov (H. Žilinčíková): 
- do Zbierky tematických výskumov – 92 dokumentov (signatúry 6051 – 6143) 
- do Zbierky reštaurátorských dokumentácií – 4 dokumenty (signatúry 4117 –   4121) 

KPÚ Trnava: 
� zaradenie (priradenie nových inventárnych čísiel)  inventárnych jednotiek z archívu 

Skalica do archivu v sídle KPÚ Trnava  ( cca 460 ks); 
� inventarizácia a triedenie materiálov (spisy a archívny materiál) delimitovaných 

z okresného úradu Skalica  a Senica; 
� archivovanie digitálnych fotografií za celé KPÚ Trnava cca 24 tisíc kusov. 
KPÚ Nitra: 
� priebežne bolo vykonané spracovanie archívnych fondov KPÚ a zaprírastkovanie do 

archívnych fondov materiálov, ktoré vznikajú z činnosti úradu, vrátane fotonegatívov; 
� roztriedene a zaradené boli  do evidencie archívu všetky záznamy dokumentačného 

charakteru odovzdané zamestnancami v Nitre a Komárne;  
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� HNKP okresov Nové Zámky a  Komárno zinventarizované, doplnené 
a zasystematizované; 

� zabezpečovanie elektronickej formy archivácie digitálnej fotodokumentácie; 
� sprehľadnenie a doplnenie evidencie výskumnej dokumentácie na KPÚ Nitra, na 

pracoviskách v Nitre a Topoľčanoch a v kancelárii Komárno  od r. 2002. 
KPÚ Žilina: 
� prírastky sa priebežne evidovali do jednotlivých archívnych fondov (kartotečné lístky + 

digitalizovaný systém KPÚ). 
KPÚ Banská Bystrica: 
� triedenie a usporiadanie duplicitných dokumentov, prekopírovanie chýbajúcich 

dokumentov do duplicitných paré (hlavne Špania Dolina- náčrty ĽA); 
� označenie nosných regálov s dokumentačnými fondami A, T, R; 
� triedenie, zaradenie dokumentov, vyradenie nepotrebných dokumentov delimitovaných 

z pracoviska bývalého PÚK-u Banská Bystrica; 
� triedenie delimitovaného archívu z pracoviska Kremnica; 
� triedenie, zoradenie a uloženie dokumentačných fondov A, T, R z delimitovaného archívu 

z pracoviska Kremnica; 
� označenie nosných regálov s dokumentačnými fondami A, T, R z delimitovaného archívu 

z pracoviska Kremnica podľa prírastkových čísiel; 
� systemizácia, zoradenie delimitovanej celoplošnej dokumentácie HKP a spracovaných AL 

delimitovaných z pracoviska Kremnica; 
� triedenie, zoradenie fondu Zbierka príloh (fotografický a písomný materiál) podľa okresov 

a lokalít; 
� inventarizácia archívnych dokumentov fond A; 
� inventarizácia archívnych dokumentov fond T; 
� inventarizácia archívnych dokumentov fond R; 
� inventarizácia archívnych dokumentov fond A z archívu Kremnica; 
� inventarizácia archívnych dokumentov fond T z archívu Kremnica; 
� inventarizácia archívnych dokumentov fond R z archívu Kremnica. 
KPÚ Prešov: 
� A, V, Z, R,  Historické mapy; 
� do registratúrneho strediska bolo prevzatých 896 arch. dokumetov. 
  
13.2.3 Tvorba archívnych pomôcok 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� Porubská, B.: Inventár 1., 2., 3. vojenského mapovania; 
� Porubská, L.: Alfréd Piffl - výberový inventár; 
� Plávková, V.: Inventár - Zbierka projektov a plánov  1843 –  2005; 
� Plávková, V.: Inventár - Zbierka malých diapozitívov 1955 – 2005. 
KPÚ Prešov: 
� prírastkové knihy, katalóg fondov: A, V, Z, R, Negatívy, Diapozitívy, CD, historické 

mapy. 
 
13.2.4 Budovanie archívneho informačného systému 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� uskutočnená aktualizácia záznamov v databáze archívnych fondov didisl (Plávková); 
� vybudovaná elektronická databáza (pod GIS) máp 1., 2., a 3. vojenského historického 

mapovania (B. Porubská); 
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� do programu Janus bol nahratý výber negatívov zo zbierky negatívov: sklenené negatívy 
rozmeru 18 x 24 cm. Zároveň sa digitálne spracovali pozitívy z týchto negatívov – 427 ks 
(Plávková); 

� v spolupráci s Ústavom dejín umenia SAV  digitalizovaných 408 ks negatívov zo zbierky 
negatívov (v kvalitnom rozlíšení aj s náhľadmi); 

� do programu Janus boli importované dáta databáz Zbierky plánov a projektov, Zbierky 
základných výskumov, Zbierky výskumných správ, Zbierky reštaurátorských 
dokumentácií a Zbierky schematických zameraní, Zbierka malých diapozitívov, Zbierka 
negatívov, Zbierka Uhorská pamiatková komisia (M. Orosová); 

� zaktualizovaný inventár zbierky malých diapozitívov v Exceli (signatúry 1 -  10 161); 
� do programu Janus boli zaevidované záznamy Krajského strediska Banská Bystrica, 

pracoviska Lučenec (Čovan), Krajského strediska Trenčín, Okresnej pamiatkovej správy 
Stará Ľubovňa a Slovenského pamiatkového ústavu (L. Svěchota); 

� začala sa elektronicky spracovávať Zbierka negatívov. V prvom štádiu sa spracovali 
negatívy z obdobia 1919 - 1949, získané od predchodcov Pamiatkového úradu SR (Vládny 
komisariát na ochranu pamiatok na Slovensku a Štátny referát na ochranu pamiatok na 
Slovensku). Podarilo sa nám spracovať 2700 negatívov v programe Excel. Pozitívy týchto 
negatívov sme  naskenovali. (L. Višváderová, V. Plávková); 

� zdigitalizovali sme plány a zamerania zo Zbierky projektov a plánov z rokov 1939 – 1950 
(viď PHÚ 6/e)  – cca 300 archívnych dokumentov, to je cca 2 000 kusov výkresov formátu 
A0 – A3. Výkresy sa skenovali v rozlíšení 600 dpi a zároveň sa vytvárali aj náhľady 
z každého záberu. Uložené sú na DVD nosičoch (signatúry 130 – 165) a externom 
prenosnom disku;  

� evidencia DVD naskenovaných projektov a plánov sa zapracovala do databázy archívnych 
dokumentov didisl a do Janusu; 

� zabezpečené zálohovanie digitalizovaných dokumentov na externom zálohovom disku 
a začali sme aj opätovne napaľovať každé DVD. Doteraz sme napálili 136 ks DVD; 

� začalo sa s digitálnym prepisom zbierky starých filmov z filmových kotúčov. Doteraz bolo 
zdigitalizovaných 5 filmov; 

� v programe Janus sme vytvorili nové databázy: Slovenský pamiatkový ústav, Slovenský 
ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Krajské stredisko Trenčín, Krajské 
stredisko Banská Bystrica - pracovisko Lučenec, Okresná pamiatková správa Stará 
Ľubovňa, Epigrafická databáza, Národná kultúrna komisia (M. Orosová); 

� do databázy archívnych dokumentov didisl a do programu Janusu sme zapracovali 
evidenciu DVD nosičov naskenovaných projektov a plánov;  

� v rámci príprav výstavy na Deň otvorených dverí bolo naskenovaných 111 elaborátov zo 
Zbierky základných výskumov – 1078 fotografií z roku 1937.  

KPÚ Žilina: 
� spracovaný digitalizovaný systém jednotlivých archívnych fondov KPÚ (A, T, R), ktorý 

má každý zamestnanec v PC. 
KPÚ Prešov: 
� PC:  archív Bardejov – fondy: A, R T 
� PC: archív Prešov – fondy: Z, V, Historické mapy 
� PC: archív Poprad – fondy:V. 
 
 
13.2.5 Revízie archívnych fondov a zbierok 
Plnenie: 0 
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13.3 Odborné knižničné činnosti 
13.3.1 Identifikácia a katalogizácia knižničných jednotiek 
Plnenie 
PÚ SR – OOA: 
� identifikovaných a katalogizovaných bolo 388 knižničných jednotiek (signatúry 29 340 – 

29 730).  
KPÚ Banská Bystrica: 
� fyzické vyradenie kníh z fondu C podľa zoznamu schváleného PÚ Bratislava, PhDr. 

Plávková; 
� úprava poškodených kníh, označenie novými tlačenými štítkami; 
� spracovanie pracovného návrhu na vyradenie kníh, delimitovaných z archívu pracoviska 

Kremnica; 
� označenie skríň a nosných regálov s knižničným fondom podľa prírastkových čísiel; 
� vytriedenie kníh uložených v archíve z bývalého KSŠPSOP s tematikou ochrany prírody, 

delimitácia kníh na pracovisko Štátnej ochrany prírody; 
� vytriedenie nezaevidovaných dokumentačných jednotiek mimo pôsobnosti KPÚ Banská 

Bystrica, príprava na delimitáciu podľa územnej pôsobnosti; 
� katalogizácia nezaevidovaných kníh; 
� katalogizácia knižničných jednotiek z fondu C do A, katalogizácia knižnice z Kremnice; 
� nové zakúpené a v archíve nájdené. 
 
13.3.2 Tvorba knižničných katalógov 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� Služobný katalóg          388 katalogizačných lístkov 
� Menný katalóg             434 katalogizačných lístkov 
� Predmetový katalóg      518 katalogizačných lístkov 
� S p o l u                     1340 katalogizačných lístkov 
KPÚ Prešov: 
� História, Umenie, Architektúra, Vlastiveda, Právo, Slovníky, Viazané časopisy. 
  
13.3.3 Budovanie knižničného informačného systému 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� v databáze knižničného fondu bolo elektronicky spracovaných 388 záznamov. 
 
13.3.4 Revízie knižničných fondov  
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� väzba časopisov za roky 2003 a 2004 – bolo zviazaných 41 titulov. 
 
13.3.5 Bibliografická činnosť 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� v rámci úlohy Spracovanie bibliografických záznamov o ochrane pamiatkového fondu za 

rok 2005 bolo spracovaných 98 titulov zborníkov, ročníkov časopisov a ostatných 
periodík. 

 
13.3.6 Akvizičná činnosť 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� v roku 2007 sme získali 388 kusov nových prírastkov:  
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- 111 kusov – kúpa 
-   79 kusov – výmena  
- 192 kusov – dar 
-     6 kusov – vlastné publikácie 

� likvidácia faktúr predplatného na rok 2007 – spolu 55. 
� boli spracované a odoslané objednávky odborných časopisov na rok 2008. 
 
13.4 Činnosť bádateľne 
13.4.1. Sprístupnené archívne dokumenty                 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 3272 dokumentov. 
KPÚ Trnava: cca 100 dokumentov 
KPÚ Trenčín: 97 dokumentov. 
KPÚ Žilina: 105 dokumentov. 
KPÚ Banská Bystrica: 215 dokumentov 
KPÚ Prešov:  467 dokumentov. 
KPÚ Košice: 287 dokumentov. 
 
13.4.2. Bádatelia 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 1188 bádateľských návštev 
KPÚ Trnava: 25 bádateľských návštev 
KPÚ Trenčín: 157 bádateľských návštev 
KPÚ Žilina: 36 bádateľských návštev 
KPÚ Banská Bystrica: 148 bádateľských návštev 
KPÚ Prešov: 291 bádateľských návštev 
KPÚ Košice: 10 bádateľských návštev. 
 
13.4.3 Bádateľské listy                                             
Plnenie 
PÚ SR – OOA: 310  
KPÚ Trnava: 16 
KPÚ Trenčín: 85 
KPÚ Žilina:  36 
KPÚ Banská Bystrica: 11 
KPÚ Prešov: 39 
KPÚ Košice: 10 
 
13.4.4 Prezenčné a riadne výpožičky kníh a periodík 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 506 bádateľov, 947 výpožičiek. 
KPÚ Trenčín: 157 
KPÚ Banská Bystrica: 223 
KPÚ Prešov: 333 
 
13.5 Fotografické a fotolaboratórne práce 
13.5.1 Klasická fotodokumentácia NKP 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� 61 objednávok z PÚ SR a KPÚ (najmä v rámci aktualizácie ÚZPF) - okresy:  
� 24 objednávok z ORA Bratislava (reštaurátorské akcie) 
� počet farebných negatívov: 7709 
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� počet čb fotografií: 1802 
� počet dní v rámci služobných ciest: 93 
KPÚ Trnava: 25 – Petrovič, PHÚ Leopoldov. 
KPÚ Nitra:  57 
KPÚ Prešov: 12 
 
13.5.2 Digitálna fotodokumentácia NKP 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� vytvorené 9 kusov CD digitálnych fotografií (spolu 1552 obrázkov): Levoča – mesto č. 2, 

Topoľčany – okres č. 2, Topoľčianky – mesto, Žiar nad Hronom – okres,     Červený 
Kláštor, Keltské archeologické predmety, Bratislava – cvernová továreň, Bratislava – 
Pivovar Stein, Bratislava – Kamenné nám.   

� počet digitálnych fotografií: 3323 
KPÚ Bratislava: 1402 – BA CMO 
KPÚ Trenčín: 7381 
KPÚ Nitra: 259 - 5 CD 
KPÚ Žilina: 
� pracoviská v Martine a Ružomberku prešli na digitálnu fotodokumentáciu od mája 2006. 

Cd-romy sa začali katalogizovať. 
 
13.5.3 Externé objednávky 
Plnenie 
PÚ SR – OOA: 
� realizovaných 41 objednávok fotolaboratórnych prác, 30 objednávok na skenovanie; 
� bolo naskenovaných 1870 kusov archívnych dokumentov pre externých bádateľov. 
 
14. Reštaurovanie 
14.1 Činnosť oblastných reštaurátorských ateliérov 
Plnenie: 
 
Prehľad realizovaných akcií Oblastného reštaurátorského ateliéru Bratislava za rok 
2007: 
P.č.        Číslo akcie           Názov  akcie                                                      Príjem Sk  
1.         20 114/04/B         Oltár Piety Beckov –dokončenie                                  120 000.- Sk 
2.         20 121/04/B         Ikonostas Šmigovec – IV.etapa                                    480 000.- Sk 
3.         20 122/04/B         Ikonostas Nová Polianka -  III.etapa                             360 000.- Sk 
4.         20 126/05/B         Ikonostas Jalová  - II.etapa                                            185 775.-Sk 
5.        20 127/05/B         Hlavný oltár,Brezová p/Bradlom  -III.etapa                   273 380.- Sk 
6.         20 128/06/B        Krstiteľnica Rochovce                                                       55 000.- Sk 
7.         20 129/06/B        Gotický oltár Turany  - II.etapa                                       215 750.- Sk 
8.         20 130/06/B        Bartolomejská kaplnka Svätý Jur  - II.etapa                    470 000.- Sk 
9.         20 132/07/B        3 oltárne obrazy s rámami,rkt.kostol,Topoľčany          1 010 000.- Sk 
s p o l u :                                                                                                                3 169 905.- Sk 
 
Prehľad realizovaných akcií Oblastného reštaurátorského ateliéru Levoča za rok 2007: 

P.č.          číslo akcie                     názov akcie                                             Príjem Sk 
1.             50 089/97/B/5,6            Ikonostas, GKC Hlivištia                         281.369,-

pokračovanie reštaurátorských prác na Ikonostase z obce Horňa 
2.             50 102/98/B/1               NMP č.53,Levoča, Grene                     1.035.785,89 

reštaurovanie kamenných prvkov exteriéru /vstupné portály a ostenia okien/  
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na meštianskom dome v Levoči 
3.             50 111/98/B/2               Ikonostas, GKC Zem.Široká                    227.000,- 

pokračovanie reštaurátorských prác na Ikonostase 
4.             50 117/99/B/1               Palác Klobušických,Prešov                   7.556.820,50 

pokračovanie reštaurátorských prác na fasáde objektu Krajského súdu s bohatou   
štukovou výzdobou 

5.             50 126/99/AB5             Ikonostas, Potoky                                     255.350,- 
         ukončenie   reštaurátorských prác na Ikonostase 
6.             50 130/00/AB4             Mauzóleum Andrássyho,Trebišov           850.000,- 

pokračovanie reštaurátorských prác na exteriéri Mauzólea rodiny Andrássyovcov v  
Trebišove 

7.             50 160/02/B/2               Henckelova knižnica,Mesto Levoča     1.629.292,- 
reštaurovanie kamenných prvkov exteriérovej časti severnej fasády kostola sv.Jakuba   
v Levoči 

8.             50 173/03/AB1              Kostol sv.Jakuba Levoča, sever, 
                                                       Kamega, Levoča                                      199.000,- 

reštaurovanie kamenných prvkov severnej fasády  
9.             50 181/04/AB2              Immaculata, Sp.Podhradie                    3.000.000,- 

pokračovanie reštaurátorských prác 
10.           50 185/04/AB1              Žertvenik, GKC Porostov                          42.000,- 

ukončenie reštaurovania ikony  
11.           50 186/04/AB1              Empora, ECAV Kežmarok                      368.726,- 

ukončenie reštaurovania ikony  
12.           50 191/04/AB1              Epitaf, RKFÚ Levoča                              802.250,- 

pokračovanie reštaurovania epitafov z kaplnky Narodenia v kostole sv.Jakuba 
v Levoči 
13.           50 192/04/AB1              Oltár sv.Alžbety,RKFÚ Levoča              475.000,- 

ukončenie reštaurátorských prác 
14.           50 194/05/AB1              Oltár, RKFÚ Kežmarok                          390.600,- 

ukončenie reštaurátorských prác  
15.           50 195/05/B/1                Ev.cintorín, Levoča                                 327.278,79 
                                                       /Messerschmitt Stiftung/ 

reštaurovanie súboru hrobov rodiny Probstner 
16.           50 203/05/B/1                Mangeľ, Múzeum Poprad                         66.875,- 

reštaurovanie časti dreveného mangľa na modrotlač 
17.           50 206/06/AB1              Kostol, RKFÚ Vrbov                              220.000,- 

reštaurovanie svätyne rím.kat.kostola s bohatou štukovou výzdobou 
18.           50 209/06/AB1              sv.Juraj, RKFÚ Levoča                           998.559,80 
                                                       /Messerschmitt Stiftung/ 

ukončenie reštaurátorských prác na gotickej soche od Majstra Pavla a nástennej maľby 
19.           50 216/06/AB1              Kazateľnica, RKFÚ Sp.Sobota                897.600,- 

ukončenie reštaurátorských prác na architektúre a sochárskej výzdobe  
20.           50 217/06/B/1                Socha, DDaDSS St.Ľubovňa                     20.000,- 

ukončenie reštaurátorských prác na kamennej soche pre Dom sociálnych služieb 
21.           50 218/06/AB1              Oltár, Ľubica                                            468.500,- 

realizácia reštaurátorského prieskumu oltára a začatie reštaurátorských prác  
v evanjelickom kostole  

22.           50 219/06/B/2                Evanjelisti, Múzeum Poprad                     61.600,- 
reštaurovanie dvoch drevených sôch evanjelistov zo zbierok Podtatranského múzea  
v Poprade  

23.           50 220/07/AB1              Nást.maľba, Štrbské Pleso                         10.000,- 
reštaurátorský prieskum nástenných malieb v interiéri liečebného domu Hviezdoslav 
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24.           50 222/07/B/1                Sediaci anjeli,NBS-MMM,Kremnica      114.750,- 
reštaurovanie štyroch drevených sôch zo zbierok múzea  

SPOLU:                                                                                20.298.356,98 
 
 
14.2 Činnosť Chemicko-technologického oddelenia: 
14.2.1. Realizované akcie 
Por.
č. 

Číslo 
akcie 

Lokalita Objednal Názov akcie Suma 
Sk 

1 121/06 Levoča Ing. Pichová Kláštor Minoritov, soli, vodivosti 5700 
2 122/06 Modra Ing. Pichová Mešt.dom, soli, vlhkosti 4500 
3 4/07 Bojnice Ak.soch.Okša Fasáda zámku 3000 
4 115/06 Lipt. Ján Mgr.art.Mlích Kostol sv. J. Krstiteľa, exteriér 4800 
5 75/06 Sv. Anton Ak.mal.Mytnik Barokový nástenná maľba schodiska 2400 
6 80/06 Bratislava Ak.mal.Mytnik Kostol Klarisiek, fragmenty nást.maľby 6000 
7 114/06 Bardejov Ak.soch.Kutný Radnica, fasáda 7000 
8 14/07 Belá-Dulice Mgr.art. 

Ovsianka 
2 polychrómované sochy, farebné vrstvy 3000 

9 119/06 Matysová Ak.mal. 
Dobošová 

Ikonostas, farebné vrstvy 15000 

10 117/06 Lamač Mgr.art. 
Zdravecká 

Pieta z r.k.kostola, farebné vrstvy 3000 

11 12/07 Ivanka pri 
Dunaji 

Ing. Pichová Vlhkosti, vodivosti 1800 

12 18/07 Dubnica nad 
Váhom 

Ing. Pichová Soli, vodivosti 3800 

13 116/07 Bijacovce Ak.soch.Staudt Pieta, farebné vrstvy 7500 
14 7/07 Prešov Mgr.art. 

Gomboš 
PKO-Čierny orol, fasády 4500 

15 13/07  Ak.mal. 
Bidelnicová 

Olejomaľba na plátne, sv. Lucia 3500 

16 19/07 BA-Rača Ing.Vlčková Kostol, soli, vlhkosti  1500 
17 24/07 Mlynica Ing.Želinská Gotická tabuľová maľba, farebné vrstvy 2600 
18 23/07  PhDr. 

Melicherčík 
Tabuľová maľba „Ježiš sa lúči so 
ženami“ 

3000 

19 25/07  Ak.mal.Ilavská Olej na plátne, farebné vrstvy 4500 
20 10/07 Novosad Mgr.art.Lacko Ikonostas zo Zemplinského múzea 

v Michalovciach, farebné vrstvy  
6000 

21 11/07 Michalovce Ak.soch. 
Lipkovičová 

Ikonostas zo Zemplinského múzea 
v Michalovciach, farebné vrstvy  

6000 

22 22/07  Mgr.art. 
Gomboš 

Olej na plátne, Portrét muža, farebné 
vrstvy 

4500 

23 29/07 Matúškovo Ing. Pichová Soli, vodivosti 1400 
24 32/07 Bratislava B Group a.s. Zochova 5, vlhkosti, soli 800 
25 33/07  ORPIS, 

Ing.Bučko 
Vlhkosti 700 

26 37/07 Bratislava Renobyt. s.r.o. Michalská ul., vlhkosti, soli 1750 
27 34/07  Schomburg soli, vlhkosti  1000 
28 35/07  Schomburg soli, vlhkosti  1000 
29 36/07  Schomburg soli, vlhkosti  1000 
30 39/07  Ak.mal.Ilavská Olejomaľba na plátne „Pri obriezke“ 3000 
31 38/07 Bratislava Mudr.Huttová Sedlárska 10, soli, vlhkosti 1000 
32 31/07 Belgicko J.Vereecke Zoutleeuw, kostol S.Leonardu Kerk, 

polychromovaný kameň 
5500 

33 20/07 Košice Mgr.art. Kuc Hlavná 61, fasáda 19500 
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34 21/07 Košice Mgr.art. Kuc Kováčska 21, fasáda 6000 
35 49/07 Košice Ing. Bako Kostol Dominikánov, soli 5000 
36 52/07 Bratislava Ing. Bako Kuzmányho ul., soli 2500 
37 41/07 Prievidza Ing. Pichová Soli, vlhkosti, vodivosti 2000 
38 48/07 Prievidza Ing. Pichová Kostol Sv.Bartolomeja, soli, vlhkosti, 

vodivosti 
2200 

39 50/07 Blatné Ing. Pichová Soli, vlhkosti, vodivosti 500 
40 51/07 Senica  Ing. Pichová Kostolná veža, soli, vlhkosti, vodivosti 2600 
41 64/07 Bratislava Ing. Bako Esterházyho palác, Kapitulská ul., soli, 

vlhkosti 
3000 

42 53/07  Schomburg soli, vlhkosti  500 
43 62/07  Schomburg soli, vlhkosti  3600 
44 66/07 Levoča Mgr.art. Kukura trámový strop z objektu 45., námestie 

Majstra Pavla 
1500 

45 61/07 Vrbov Mgr.art Lipták nástenné malby, interiér r.k. kostola Sv. 
Serváca 

41000 

46 67/07  Schomburg soli, vlhkosti 1000 
47 68/07 Bratislava ORPIS, Ing. Bučko vhkosť, ul. Šulekova 600 
48 63/07 Stupava Ing. Pichová Synagóga, soli, vlhkosti 5600 
49 56/07 Špania 

Dolina 
Akad.mal. Bezák Oltárny obraz Sv. Kliment, r.k. kostol 4500 

50 75/07 Banská 
Šťiavnica 

KEIM ŠTBA, soli, vlhkosti 2500 

51 77/07 Trnava Ing. Bako Stephanium, soli, vlhkosti 5000 
52 78/07 Bratislava Sarpo, a.s. Rudnayho námestie č. 4, soli, vlhkosti 5400 
53 76/07 Bratislava Ing. Pichová Župné námestie, soli, vlhkosti 2800 
54 73/07 Banská 

Šťiavnica 
Bc. Ľ. Grega drevené historické dvere z kostola Sv. 

Kataríny, Kalvária 
5700 

55 79/07 Bratislava Ing. Pichová Palisády, soli, vlhkosti 2600 
56 80/07  ATRO, spol. s s.r.o. soli, vlhkosti 4200 
57 85/07  ATRO, spol. s s.r.o. soli, vlhkosti 600 
58 88/07  Považské múzeum olejomaľby, 2 obrazy RTG snímky 3600 
59 89/07  R. Škúciová olejomalba RTG 800 
60 69/07 Dolany Ing. Pichová soli, vlhkosti 2600 
61 83/07 Bratislava Ing. Pichová SNG, Vodné kasárne, soli, vlhkosti 6400 
62 54/07 Sv. Anton Akad.mal. Mýtknik Kaštiel, tapeta 4000 
63 81/07 Ľupča Akad.mal. Dorica nástenná maľba a podlaha v kaplnke 

hradu Ľupča 
10500 

64 91/07 Malacky Akad.mal. 
Brimichová 

závesný obraz Sv. Ján Kapistránsky, 
Kláštor Františkánov 

3000 

65 108/06 Bojnice Mgr.art. Pösová Zámok - Zelená izba 3000 
66 92/07 Vaďovce Ing. Pichová soli, vlhkosti 3400 
67 93/07 Cabaj-

Čápor 
Ing. Pichová soli, vlhkosti 4600 

68 101/07 Bratislava Ing. Bako Ventúrska ul., soli, vlhkosti 1000 
69 102/07 Špania 

Dolina 
Akad.mal. Bezák tabuľová maľba, RTG snímky 1200 

70 94/07 Badaň Mgr.art. V. Plekanec kamenný tympanon románskeho portálu 4500 
71 87/07  SNM Bojnice socha Sv. Pavla 9000 
72 103/07  ORPIS, ing. Bučko vlhkosť 100 
73 100/07 Bojnice Akad.soch. Okša NKP zámok Bojnice, rozbor om. vrstiev 1500 
74 84/07 Ostrava Mgr.art. Janda Komerčná banka, sochárska výzdoba 3000 
75 105/07  VŠVU socha, Madona s Ježiškom, RTG snímky 2000 
76 108/07  ATRO s.r.o. soli, vlhkosti 1200 
77 111/07 Belgicko J. Vereecke Anderlecht, analýza vzoriek z portálu 

kostola S.Guidona 
5000 



 111 

78 109/07  Schomburg soli, vlhkosti 1200 
79 90/07 Trnava Mgr.art. V. Plekanec katedrálny kostol Sv. Jána Krstiteľa, 

nástenné maľby, štuková výzdoba 
48 000 

80 110/07 Žehra Mgr.art. M. 
Holomaň 

nástenné maľby v lodi a svätyni, kostol 
Sv. Ducha  

30 000 

81 96/07  Považské Múzeum 
Žilina 

olejomaľba, rozbor vzoriek 4500 

82 112/07  Považské Múzeum 
Žilina 

olejomaľby, rozbor vzorie 7500 

83 97/07 Kvačany Akad.soch. A. 
Lipkovičová 

r.k. kostol sv. Kataríny, bočný oltár sv. 
Michala Archanjela 

5000 

84 98/07 Spišská 
Kapitula 

Ing.arch. M. 
Janovská 

katedrála Sv. Martina, rozbor omietok a 
mált 

23 000 

85 99/07 Spišský 
Hrad 

Ing.arch. M. 
Janovská 

románsky palác, rozbor omietok a mált 4500 

86 113/07 Bojnice Akad.soch Okša NKP zámok Bojnice, omietky z 3. 
nádvoria 

1500 

Spolu realizovaných 86 akcií    v celkovej fakturovanej sume   446750.- Sk.  
 
14.2.2. Konzultácie, poradenstvo 
 číslo 

akcie 
lokalita objednal názov akcie  

1 48/06 Kežmarok ORA Levoča Empora, polychromované drevo 
2 85/06 Turany ORA Bratislava R.katolícky kostol , Hlavný oltár 
3 1/07 Oravský 

Podzámok 
ORA Levoča Interiér Dolného hradu , rozbor a porovnanie 

omietok 
4 2/07 Stará 

Lubovňa 
ORA Levoča Socha sv. J. Nepomuckého z kostola sv.Mikuláša 

Biskupa 
5 3/07/I Spišská 

Sobota 
ORA Levoča Kazateľnica kostola Sv.Juraja,  architektúra 

6 3/07/II Spišská 
Sobota 

ORA Levoča Kazateľnica kostola Sv.Juraja,  sochy 

7 5/07 Miroľa ORA Levoča Ikonostas a ikony z gr.katolíckeho chrámu Ochrany 
Bohorodičky  

8 6/07 Hraň ORA Levoča Rim. katolícky  kostol Nájdenia sv .Kríža, Hlavný 
oltár Sv.Kríža 

9 8/07 Topoľčany ORA Bratislava Rim. katolícky  kostol Nanebovzatia P.Márie, 3 
oltárne obrazy 

10 9/07 Ľubica ORA Levoča Ev.a.v. kostol,  oltárny obraz a sochy 
11 15/07 Levoča ORA Levoča Jazdecké súsošie sv.Juraja ,  Majster Pavol z Levoče 
12 16/07 Poprad ORA Levoča Podtatranské múzeum, 2 barokové sochy 
13 57/07/I Prešov ORA Levoča Palác Klobušických, čelná fasáda 
14 57/07/II Prešov ORA Levoča Palác Klobušických, 2. etapa 
15 59/07/I Kežmarok ORA Levoča Kostol sv. Kríža, hlavný oltár,gotické tabuľové 

maľby 
16 59/07/II Kežmarok ORA Levoča Kostol sv. Kríža, hlavný oltár, sochárska výzdoba 
17 60/07 Červený 

Kláštor 
ORA Levoča Múzeum, barokový obraz Sv. Ľudmily 

Spolu  17 akcií , v objeme 285 400.- Sk 
 
� metodická pomoc pre KPÚ Trenčín: „Fyzikálno - chemický prieskum  vzoriek 

z nástenných malieb na fare Prepošstva v Novom Meste nad Váhom, č.akcie 43/07 . 
� metodická pomoc pre občianske združenie „Club Abbellimento“: „Prieskum vzoriek 

rímskej tehly zo Stupavy“, , č.akcie 26/07 
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� metodická pomoc pre VŠVU Bratislava: akcia 106/07 „Stanovenie druhu dreviny z dvoch  
plastík“; akcia 107/07 “Stanovenie druhu dreviny z tabuľovej maľby „Kristus na Hore 
olivovej“  

� metodická pomoc pre MÚ Ružomberok, akcia 65/07 „Rozbor vzoriek pre Mauzóleum 
Andreja Hlinku v Ružomberku“ 

� metodická pomoc pre PÚ Bratislava, akcia 86/07 „Fyz.chemický prieskum vzorky šindľa 
z ev.kostola v Brdárke“. 

 
14.2.3. Projekty, granty, medzinárodné výskumy 
� projekt:  Prieskum a fyzikálno – chemický rozbor vzoriek zo stredovekých nástenných 

malieb v Karpatskej kotline: 
- akcia 44/07 – Fyz.chemický prieskum vzoriek z fragmentov stredovekých nástenných 

malieb v pôvodne románskom, reformovanom kostole, Rakacaszend, Maďarsko;  
- akcia 45/07 – fyz.chemický prieskum vzoriek z fragmentov nástenných malieb 

v ref.kostole, pôvodne románskom kruhovom z obdobia Arpádovcov, Szalonna, 
Maďarsko. 

- akcia 46/07 - Fyz.chemický prieskum vzoriek z nástenných malieb z východnej kaplnky 
ev.a.v.kostola v Rimavskom Brezove 

- akcia 47/07 – Fyz.chemický prieskum vzoriek zo stredovekých nástenných malieb 
v presbytériu ev.a.v.kostola v Ochtinej 

 
14.2.4. Iná odborná činnosť 
� účasť na odborných seminároch a prednáškach, spracovanie príspevku do Informátora 

archívu PÚ SR: 
- Pagáčová : Odsoľovanie historických objektov, správa z odb.seminára STOP, Praha, 

máj 2007; 
- Pagáčová: „Meranie mikroklimatických podmienok a vyhodnotenie merania 

v priestoroch Archívu PÚ SR, máj – jún 2007“; 
� spolupráca  s vedeckými a odbornými inštitúciami:  

- Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania, Bratislava; 
- STOP, Společnost pro technologie ochrany památek, Praha; 
- Institut restaurování a konzervačních technik, Litomyšl; 
- Universität für Angewandte Kunst,  Institut für Kunst und Technologie,  Institut fur 

Kunst a Technologie, Institut fur Konservierung und Restaurierung Viedeň, Rakúsko. 
  

15. Kontrolná činnosť 
15.2. Účelovo zamerané tematické kontroly 
Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS: 
� Dvořáková, Ševčíková, Kowalski – kontrola odborno-metodickej činnosti a výkonu štátnej 

správy na KPÚ Trenčín.; 
� Vykonané obhliadky, rokovania, štátny dohľad:   

- 6.3.2007 – Dechtice – obhliadka lokality nad kameňolomom 
- 27.3. 2007 – Čierne – obhliadka lokality Valy  
- 19. 4. 2007 – Čierne – rokovanie so zastupiteľstvom obce a Národnej diaľničnej 

spoločnosti a možnostiach záchrany lokality Valy  
- 27.6.2007  - Banská Štiavnica – obhliadka lokality Dominikánsky kláštor, zabezpečenie 

lokality  
- Štátny dohľad na stavbe „Cesta I/51 Trnava - severný obchvat“ 
- 29.3. 2007 Informovanie sa na stavebnom úrade ohľadom stavby Hotela v Banskej 

Štiavnici 
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- 3.4. 2007 Štátny dohľad archeologického výskumu na hrade Oponice. 
PÚ SR – OOA: 
� Kontrola správy registratúry: Úsek výkonu štátnej správy PÚ SR a KPÚ Bratislava. 
KPÚ Bratislava: 
� Prášek: Štátny dohľad nad plnením podmienok rozhodnutia o archeologickom výskume 

Podhradie, MPR Bratislava,  Kostol Klarisiek, obnova NKP, BA-St.Mesto, Podhradie,  
Vydrica, MPR, záchr.výskum,  BA-St.Mesto, MPR, Kostol Klarisiek, Farská ul.,obnova 
NKP, archeol. výskum, BA-St.Mesto, Gorkého 5, MPR, obnova NKP archeol. výskum, 
BA-St.Mesto, MPR, Michalská 9, obnova NKP, archeol. výskum, BA-St.Mesto, MPR, 
Nedbalova 12, úprava nehnuteľnosti, archeol. výskum, Pezinok, Radničné nám. 9, úprava 
objektu, archeol. výskum, Pezinok, Štefánikova 4, obnova NKP, archeol. výskum; 

� Bukovčanová: štátny dohľad nad plnením podmienok rozhodnutia o archeologickom 
výskume -3x.  

� Habáňová, Ferusová: Monitorovanie technického stavu a využitia vybraných NKP 
v Svätom Jure a Sološnici. 

KPÚ Trnava: 
Pamiatkový dohľad v priebehu obnovy 
Usmerňovanie obnovy: 
Kazimír:  

- Radnica, Trnava, celková obnova západného krídla 
- Pavilón Spiegelsaal, Trnava,celková obnova 
- MD Kapitulská 19, Trnava,dokončenie celkovej obnovy + reštaurovanie nástenných 

malieb 
- MD Kapitulská 21, Trnava,celková obnova 
- MD Štefánikova 43, Trnava ,obnova strechy 
- MD Štefánikova 12, Trnava (pamätihodnosť),celková obnova 
- MD Jeruzalemská 2, Trnava (pamätihodnosť),celková obnova 
- MD Halenárska 7, Trnava, celková obnova 
- MD Hviezdoslavova 13, Trnava, usmerňovanie záchrany štukovej výzdoby uličnej 

fasády 
- Usmerňovanie udržiavacích prác na uličných fasádach MD Hlavná 3, 7, 9, 11, 

Hviezdoslavova 14 a Štefánikova 42 v Trnave 
- ruiny kostola a kláštora františkánov na Katarínke, k.ú. Dechtice, dokumentácia 

nálezov počas obnovy 
Śabíková  

- Trnava, Nemocenská poisťovňa, komplexná obnova – riešenie pokračovania obnovy 
južného a západného  krídla.  

Zacharová  
- R.k. kostol sv. Mikuláša Trnava-obnova krovu južnej veže, celková obnova priestoru 

južného vstupu 
Jakabšicová    

- Horné Otrokovce – park – komplex. obnova 
- Tonkovce – park – komplex. obnova  
- Rohovce – park – komplex. obnova 
- Vrakúň – park – komplex. Obnova 
- Piešťany – LD Thermia a Irma – park - čiastková obnova 
- Voderady – park – čiastková obnova 
- Dolná Krupá – park – čiastková obnova 
- Trnava – Kalvária – celková obnova 
- Trnava – Amfiteáter – celková obnova 
- Krakovany – nádvorie kúrie – obnova 
- Hlohovec – park – čiastková obnova 
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- Lehnice – park – čiastková obnova 
- Jablonica – okolie kostola a golgoty – čiastková obnova 

Petrovič  
- Kopčany  - rk. kostol sv. Margity – obnova exteriéru 
- Šamorín - r.k.kostol - obnova fasád a veže 
- Šamorín - synagóga - obnova fasád 
- Šamorín – kalvínsky kostol - obnova fasád  
- Horné Otrokovce – kaštieľ – komplex. obnova 
- Tonkovce – kaštieľ – komplex. obnova  
- Rohovce – kaštieľ – komplex. obnova 
- Holice – rk. kostol – úpravy svätyne 
- Štvrtok na Ostrove – rk. kostol - úpravy svätyne 
- Šalgočka – kúria – komplex. obnova 
- Gabčíkovo – kaštieľ – úpravy interiéru 
- Vrakúň – kaštieľ – komplex. obnova 
- Dunajská Streda - kaštieľ – obnova okien  
- Dunajská Streda – r.k.kostol – stavebné úpravy v interiéri 
- Galanta – neogotická kaplnka – úpravy fasád 
- Hlohovec – Empírové divadlo – obnova fasád    
- Kopčany – Žrebčínec – obnova strechy  
- Krakovany- kúria komplex. obnova  
- Malá Mača. – rk.kostol - obnova fasád    
- Michal na Ostrove – r.k.kostol - obnova strechy  
- Šamorín – Kláštor paulánov - obnova strechy a krovu  

Reštaurovanie:   
- Galanta – rk. Kostol - reštaurovanie hlavného oltára P. Márie 
- Šamorín  - r.k.kostol (Kláštor paulánov) – reštaurovanie portálov a dverí  
- Galanta – rk. Kostol - reštaurovanie výmaľby svätyne 
- Janíky – sochy svätých Michala a Vendelína 
- Rohovce – r.k.kostol – reštaurovanie krstiteľnice  

Klačanská  
- Trnava, Kostol sv. Jána Krstiteľa, štuková a maliarska výzdoba  
- klenby 
- Trnava - Stephaneum - reštaurovanie fasády  (ul M. Sch. Trnavského) 
- Trnava - Bernolákova brána - obnova 
- Madunice - súsošie sv. Vendelína so sochami sv. Róchusa a sv. Floriána   
- Topoľníky -  obnova organa z kostola Narodenia Panny Márie 
- Skalica -  obnova organa z kostola sv. Michala arch. 
- Majcichov -  reštaurovanie kríža v obci 
- Dolné Trhovište - kostol sv. Juraja - obnova elektroinštalácie + rešt. prieskum v 

interiéri 
Zacharová  

- Piešťany - kláštor johanitov (ruina) – usmerňovanie reštaurátorskej obnovy 
Objekt mimo NKP:   

- Sereď - Fándlyho fara – obnova secesnej výmaľby interiéru 
- Sereď – obnova Kríža v Strednom Čepeni  

Usmerňovanie obnovy, obhliadkové prieskumy a doskúmanie: 
Kazimír  

- MD Radlinského 3, Trnava,obnova ul.fasád renesančnej časti a strechy  
- barokovej časti + doskúmanie nálezov počas obnovy 
- Sesslerova sladovňa, Trnava (pamätihodnosť vytipovaná na návrh za NKP) 

usmerňovanie obnovy + obhliadkový prieskum západného a stredného krídla 
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- Historické objekty amfiteátra – bývalej klariskej záhrady (pamätihodnosť) celková 
obnova + doskúmanie nálezov kaplnky 

- MD Štefánikova 10, Trnava, obhliadkový prieskum podkrovia + usmerňovanie 
prípravných a projektových prác obnovy 

- MD Štefánikova 37, Trnava, obhliadkový prieskum podkrovia 
- MD Štefánikova 8, Trnava, obhliadkový prieskum 
- Haulíkova 2, Trnava – bývalá detská opatrovňa (pamätihodnosť),obhliadkový 

prieskum 
- MD Hviezdoslavova 4, Trnava (pamätihodnosť), obhliadkový prieskum 
- MD Hornopotočná 20, Trnava (pamätihodnosť), obhliadkový prieskum 
- MD Štefánikova 14, Trnava (pamätihodnosť), obhliadkový prieskum podkrovia 

Kvetanová        
- Balneoterapia Irma Piešťany 

Zacharová  
- Trnava - Hviezdoslavova ul. – doskúmavanie zvyškov murovaných objektov zistených 

počas archeologického výskumu 
Usmerňovanie prípravných prác obnovy: 
Kazimír  

- MD Jeruzalemská 41, Trnava,príprava celkovej obnovy 
Klačanská     

- Trnava - Kostol sv. Jána Krstiteľa  -  reštaurovanie 8 ks okenných zábradlí zo svätyne 
kostola 

- Skalica - Záchrana mobiliára lekárne ( z bývalého kláštora Milosrdných bratov)  
Šabíková  

- Hlohovec, kúria – koordinácia a získanie podkladov pre pripravovaný celkový 
výskum kúrie. Za študentskej pomoci v spolupráci s nami spracované kompletné 
zameranie kúrie, ktoré bude slúžiť ako podklad pre plánovaný výskum.    

Zacharová  
- Suchá nad Parnou - r.k. kostol sv.Martina – usmerňovanie prípravy obnovy strešnej 

krytiny veže Trnava, R.k. kostol sv.Mikuláša – usmerňovanie prípravných 
reštaurátorských prác, prípravnej dokumentácie terénnych úprav okolia, prípravných 
prác rekonštrukcie severozápadného oporného piliera a obnovy krovu a strešnej 
krytiny severnej veže 

- Trnava - Seminár sv.Vojtecha – usmerňovanie prípravy obnovy 
- Trnava - kláštor františkánov – Hospic – usmerňovanie prípravy projektovej 

dokumentácie obnovy interiéru východného uličného krídla a časti dvorového krídla 
kláštora pre Hospic  

- Trnava - Ortodoxná synagóga – usmerňovanie prípravy obnovy a prípravy projektu 
obnovy objektu 

- Skalica - meštiansky dom, tzv. Stará radnica, Jatočná 2 – usmerňovanie prípravy 
projektu obnovy objektu 

- Dechtice - r.k. kostol sv.Kataríny – usmerňovanie prípravy sanácie a obnovy kostola 
a ohradného múru 

- Ružindol - r.k. kostol sv.Bartolomeja – usmerňovanie inštalácie zabezpečovacieho 
zariadenia 

Ostatné: 
Kazimír   

- Haulíkova 2, Trnava – bývalá detská opatrovňa (pamätihodnosť) obhliadkový 
prieskum 

- MD Hviezdoslavova 4, Trnava (pamätihodnosť),obhliadkový prieskum 
- MD Hornopotočná 20, Trnava (pamätihodnosť),obhliadkový prieskum 
- MD Štefánikova 14, Trnava (pamätihodnosť),obhliadkový prieskum podkrovia 
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Kazimír,Kvetanová  
- usmerňovanie projekčných prác dostavby preluky exponovanej polohy  
- MPR Trnava, na rohu Hviezdoslavovej a Pekárskej ulice, v mieste zaniknutého 

významného historického palácového objektu 
- usmerňovanie prípravných a projekčných prác obnovy pešej zóny v MPR Trnava – 

Hlavná ulica, Trojičné námestie 
- Spracovanie formulárov projektu pre program „Obnovme si svoj dom“ na objekt 

Káčerov majer“ spolu s Ing. arch. Kvetanovou 
Klačanská, Kvetanová  

- spracovanie projektu  „ Kultúrna pamiatka roka 2006“  MK SR na hotel Thermia 
Palace Piešťany a obraz Alfonza Muchu v hoteli 

KPÚ Trenčín: 
� kontrolná činnosť sa realizuje priebežne , v zmysle hlavných úloh kontrolnej činnosti na 

rok 2006. 
� v období od 4. – 7. 6. 2007 bola na KPÚ Trenčín a pracovisku  Prievidza vykonaná  

kontrola  zameraná na kvalitu a odbornosť výkonu štátnej správy a odborno – metodickej 
činnosti na úseku ochrany pamiatkového fondu  / podľa č. 5 ods. 3 písm. a/ a b/ cit. 
Smernice/. 

� v dňoch 30. a 31.8. 2007 bola na KPÚ Trenčín vykonaná kontrola so zameraním na kvalitu 
a odbornosť výkonu štátnej správy a odborno – metodické činnosti na úseku ochrany 
pamiatkového fondu v oblasti archeológie. 

� na základe kontrol boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, pracovníci 
KPÚ boli oboznámení s výsledkami kontroly, zistené nedostatky boli prekonzultované 
a zároveň boli poučení o správnom postupe. 

� dňa 6.12.2007 bol na KPÚ Trenčín, pracovisku Prievidza vykonaný štátny dohľad 
Pamiatkovej inšpekcie MK SR , zameraný na obnovu Rentmajstrovského krídla hradu – 
Zámok Bojnice. 

� k záverom kontroly boli prijaté opatrenia. 
� v roku 2007 polroku bolo realizovaných 21 štátnych pamiatkových dohľadov. 
KPÚ Nitra: 

Štátne dohľady (celkom 14)  na vytipovaných nehnuteľných národných kultúrnych 
pamiatkach, doplnené miestnymi ohliadkami (celkom 28), boli vykonané za účelom 
prehodnotenia možností  a spôsobu ich záchrany vzhľadom na pretrvávajúce zanedbávanie 
ich základnej ochrany, prípadne prerokovania možností pokračovania v obnovovacích a 
výskumných prácach. Výsledkom štátnych dohľadov bolo prijatie opatrení formou výzvy, 
prípadne aj rozhodnutia o opatreniach. Plnenie opatrení bude kontrolované v ďalšom období.  
       V priebehu hodnoteného obdobia bol  organizačne zabezpečený pravidelný výkon 
štátnych dohľadov a miestnych ohliadok jednotlivými zamestnancami na území celého 
Nitrianskeho kraja s dôrazom na NhNKP  určené úlohou č. 4 PHÚ PÚ SR: Monitoring 
aktuálneho stavu....,  ako neužívané a v zlom stavebno-technickom stave. Výsledkom 
pravidelného výkonu štátnych dohľadov a miestnych ohliadok je zníženie podielu  
nehnuteľností v havarijnom stave  z 30 na 8%.   
KPÚ Žilina: 
� v dňoch 14. a 15. júna 2007 Pamiatková inšpekcia MK SR vykonala na KPÚ Žilina 

ústredný štátny dohľad zameraný na Mestskú pamiatkovú zónu Kysucké Nové Mesto 
a vidiecku pamiatkovú zónu Klokočov – osada „do Kršle“ (starostlivosť vlastníkov 
o národné kultúrne pamiatky a uplatňovanie záujmov ochrany pamiatkového fondu 
v pamiatkovom území). Z kontroly bol zhotovený Záznam;  

� kontrola PÚ SR Bratislava (Machatová) - inventúrneho súpisu peňažných prostriedkov 
v hotovosti (pokladnice) na KPÚ (31.marca 2007 a 22. mája 2007). 

KPÚ Banská Bystrica: 
� Pamiatková inšpekcia MKSR;  
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� Komplex Kalvárie: Kontrola stavebno-technického stavu, stavu výtvarnej výzdoby, stavu 
prípravy a realizovania obnovy, zabezpečenia hnuteľných NKP, evidencie v ÚZPF 
a odbor. Z ochrana dokumentov. Prijaté opatrenie- vypracovanie a zaslanie dopracovaných 
AL stratených HNKP – 3 ks 21. júna 2007; 

� ústredný štátny dohľad so zameraním na ochranu archeologického dedičstva pri príprave 
a realizácii stavby inžinierskych sietí na Lazovnej ul. Banská Bystrica; 

� ústredný štátny dohľad so zameraním na ochranu archeologického dedičstva pri 
rekonštrukcii kanalizácie a vodovodu Katovná Banská Bystrica; 

� ústredný štátny dohľad so zameraním na ochranu archeologického dedičstva na 
rekonštrukciu lelektrorozvodných sietí Strieborné nám; 

� ústredný štátny dohľad so zameraním na uplatňovanie záujmov ochrany pamiatkového 
fondu pri pripravovanej výstavbe hotela SNP v PR Banská Bystrica; 

� ústredný štátny dohľad so zameraním na uplatňovanie záujmov ochrany pamiatkového 
fondu kaštieľ v Ostrej Lúke; 

� ústredný štátny dohľad na obnove Národnej kultúrnej pamiatky A.Kmeťa 22 (15) Banská 
Štiavnica a kontrola vykonania vydaných rozhodnutí KPÚ B.Bystrica (pracovisko Banská 
Štiavnica 16.8.2007) - na základe vykonania kontroly bola zaslaná stavebníčke výzva na 
plnenie rozhodnutia a následne bol vykonaný štátny pamiatkový dohľad ). 

KPÚ Košice: 
�  4 kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti za r. 2007. 
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8.8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2007 
 

V priebehu roku 2007 vykonával Pamiatkový úrad SR ako aj jednotlivé krajské 
pamiatkové úrady svoje základné úlohy v zmysle zákona NR SR č. 49/2002  Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu  v znení zákona č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Plánu hlavných 
úloh PÚ SR na rok 2007, ktorý bol schválený a doplnený MK SR. Následne bol Plán 
hlavných úloh rozpracovaný pre jednotlivé úseky a odbory PÚ SR ako aj pre krajské 
pamiatkové úrady. Prioritou v činnosti bolo zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku 
ochrany pamiatkového fondu a plnenie dlhodobých úloh PÚ SR – najmä revízie Ústredného 
zoznamu pamiatkového fondu SR a revízie pamiatkových území. 

 
Verejný odpočet činnosti Pamiatkového úradu SR za rok 2006 sa uskutočnil 15.mája 2007. 

Počas verejného odpočtu bola okrem celej činnosti úradu prezentovaná aj publikácia „ Vitráže 
na Slovensku“ a „Výročná správa činnosti PÚ SR za rok 2006“.  

 
Ťažisko prác v roku 2007 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, vydávaním rozhodnutí, záväzných stanovísk  a odborných 
vyjadrení a stanovísk ku jednotlivým požiadavkám oprávnených osôb a v zmysle zákona 
č.479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a o doplnení 
niektorých zákonov. Uvedeným zákonom, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2005, boli 
novelizované niektoré ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 
(ďalej len „pamiatkový zákon“).  V sledovanom období vydal PÚ SR celkovo 3234 
rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu štátnej  správy, 4828 záväzných stanovísk a 10681 
odborných vyjadrení a stanovísk. 

 
    Pamiatkový úrad SR v spolupráci s krajskými pamiatkovými úradmi spracoval podklady 
pre Koncepciu ochrany pamiatkového fondu do r. 2013 vrátane návrhov na novelu 
pamiatkového zákona. Riešená bola problematika ochrany hnuteľných archeologických 
nálezov a ich umiestňovania v múzeách, problematika garantov Archeologickej rady MK SR 
pre inštitúcie oprávnené vykonávať archeologický výskum na Slovensku. Pamiatkový úrad 
SR spracoval „Metodický pokyn pre overovanie zhody a posúdenia stavu národnej kultúrnej 
pamiatky dočasne vyvezenej z územia SR“ a aktualizoval „Vnútornú inštrukciu PÚ SR 
a krajských pamiatkových úradov pre spracovanie návrhu ochranného pásma nehnuteľnej 
národnej kultúrnej pamiatky a/alebo pamiatkového územia ako doplňujúci odborno-
metodický podklad k zákonu č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu“. 

 
Krajské pamiatkové úrady aktívne spolupracovali s jednotlivými obcami a mestami pri 

vytváraní a odbornom vedení evidencií pamätihodností v zmysle § 14 pamiatkového zákona, 
ako aj s vlastníkmi NKP pri príprave projektov v rámci „Obnovme si svoj dom“. Pri procese 
posudzovania jednotlivých žiadostí v odbornej komisii programu  „Obnovme si svoj dom“ pri 
MK SR zastupovali PÚ SR PhDr. Kosová,  Ing. Dudáš, CSc., Ing. Markušová, Dr. Škoviera, 
Mgr. Škulavík. 

 
I pre r. 2007 zostala ťažiskovou úlohou revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 

SR. V rámci  úlohy sa v januári 2007 uskutočnila väčšina sumarizujúcich a kontrolných 
činností na výstupoch uskutočnených revízií za r. 2006 tak, aby bolo možné optimalizovať 
nároky na túto úlohu a realisticky postaviť plán revízie v roku 2007. Pripravený bol 
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harmonogram činnosti na  rok 2007 tak, aby  sa  prioritne ukončila revízia v rámci  sídiel 
a  okresov s vysokou mierou spracovania aktualizačných listov jednotlivých národných 
kultúrnych pamiatok. Následne sa zaradili do plánu aj ďalšie  okresy. V mesiaci november 
2007 bol pripravený harmonogram činnosti na rok 2008. Uskutočnené boli aj kroky 
k príprave jednotlivých monografii sídiel a okresov v rámci nového Súpisu národných 
kultúrnych pamiatok SR (okresy Martin,  Ružomberok,  Trenčín, Hlohovec, Nitra a sídlo 
Levoča). V mesiaci december 2007 bola podpísaná zmluva s vydavateľstvom SLOVART 
Bratislava na vydanie prvých dielov Súpisu národných kultúrnych pamiatok SR. 

 
Dôležitou úlohou PÚ SR bola v roku 2007 revízia pamiatkových území, zameraná v tejto 

etape najmä na ukončenie revízie pamiatkových zón a pamiatkových rezervácii ľudovej 
architektúry, vypracovanie návrhov a začatie konaní o vyhlásení ochranných pásiem NhNKP 
a vytypovaných pamiatkových území, ako aj spracovávanie zásad ochrany pamiatkových 
území. V rámci projektov na kultúrne aktivity na rok 2007  MK SR schválilo PÚ SR 1 250 
000 Sk na spracovanie zásad ochrany pamiatkových území. Tieto finančné prostriedky boli 
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  r. 2006, boli pripomienkované 
a následne schválené Odborno-metodickou komisiou PÚ SR. Pamiatkovým úradom SR bola 
aktualizovaná „Metodika pre spracovanie zásad ochrany pamiatkových území“ a „Metodika 
k spracovaniu dokumentácie urbanisticko-historického výskumu“. 

 
PÚ SR ukončil realizáciu projektu „Celoslovenské zmapovanie a výskum vitráží“, ktorého 

výsledkom je odborná publikácia „Vitráže na Slovensku“, prezentovaná v priestoroch NKP 
kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore dňa 28. apríla 2007. 

 
Na podnet MK SR bola do Plánu hlavných úloh na rok 2007 opätovne zaradená úloha 

Monitoring aktuálneho stavu a využitia NhNKP s cieľom účinne zabezpečiť trvalo 
vyhovujúci stavebno-technický stav a využitie NKP v súlade s ich pamiatkovými  hodnotami. 

 
V rámci plnenia ostatných úloh PÚ SR v rámci PHÚ 2007 sa činnosť v oblasti ochrany 

lokalít Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, konkrétne v oblasti prípravy nominačných 
projektov na ďalšie slovenské lokality  zamerala najmä na ukončenie spoločného 
nominačného projektu s Českou republikou – „Pamiatky Veľkej Moravy: Slovanské hradisko 
v Mikulčiciach – Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch“ a na prípravu nominačného 
projektu „Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku“. Spoločný nominačný projekt 
s Českou republikou – „Pamiatky Veľkej Moravy: Slovanské hradisko v Mikulčiciach – 
Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch“ bol v mesiaci september 2007, po podpise 
ministrov kultúry, zaslaný Výboru svetového dedičstva UNESCO v Paríži. Pracovný seminár 
„ Monitoring svetového dedičstva z pohľadu zásad ochrany a obnovy pamiatkových území 
výnimočnej univerzálnej hodnoty“ sa uskutočnil v termíne 7.- 8. novembra 2007 v Spišskom 
Podhradí.  

 
Prebiehala spolupráca na medzinárodnom projekte - návrhu do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO - I. Varga, L. Gráfel a kol.: Pevnostný systém na sútoku riek Dunaja 
a Váhu v Komárne - Komárome, ako aj na návrhu do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO - M. Janovská a kol.:„Rozšírenie lokality Spišský hrad a pamiatky okolia o Levoču 
a Dielo Majstra Pavla na Spiši“. 
 

PÚ SR vypracoval poklady pre prípravu nového internetového portálu PÚ SR 
(www.pamiatky.sk), ktorý bol spustený do prevádzky.  

 



 120 

PÚ SR pripravil vedeckú  konferenciu „ Technické zariadenia, európske technické normy 
a ochrana pamiatok“, ktorá sa uskutočnila 17.-19. októbra 2007 v Častej. PÚ SR pripravuje na 
rok 2008 vydanie zborníka Monumentorum tutela/Ochrana pamiatok č.19, v ktorom budú 
publikované odborné príspevky z tejto konferencie. 

 
Z príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. apríl) sa 28. apríla 

2007  v priestoroch NKP Červený Kláštor - kláštor kartuziánov uskutočnilo slávnostné 
sprístupnenie a odovzdanie interiéru kláštorného kostola sv. Antona Pustovníka do 
prehliadkovej trasy muzeálnej expozície ako aj otvorenie výstavy významného poľského 
fotografa A. Bujaka zo života kamaldulov z Bielan pri Krakove v kláštornom kostole 
v Červenom Kláštore a slávnostné uvedenie knihy „Vitráže na Slovensku“. 

 
PÚ SR pripravil v spolupráci s NPÚ Brno vydanie zborníka Monumentorum 

tutela/Ochrana pamiatok č.18, v ktorom sú publikované odborné príspevky zo spoločného 
odborného seminára v r.2006 na tému „Strešná krajina a jej ochrana“.  
  

Možno konštatovať, že všetky hlavné úlohy, ktoré boli stanovené v rámci PHÚ na rok 
2007, boli splnené. V mesiaci november 2007 bol spracovaný návrh Plánu hlavných úloh na 
r.2008, ktorý bol zaslaný na schválenie MK SR.   

 
Vyhodnotenie výkonu štátnej správy PÚ a KPÚ, resp. Pamiatkového ústavu 

a vyhodnotenie Revízie ÚZPF SR v r. 2000 – 2007: 

 
 Okrem plánovaných úloh a úloh vyplývajúcich z hlavného predmetu činnosti organizácie  
boli vykonané i niektoré práce nad rámec plánovanej činnosti.  

 
Pamiatkový úrad SR spolupracoval s Fakultou architektúry STU Bratislava na príprave 

konferencie k 100. výročiu narodenia prof. Alfréda Piffla, ktorá sa uskutočnila 13. júna 2007 
v Bratislave, ako aj na príprave výstavy, ktorá bola otvorená v mesiaci november 2007 
v priestoroch Slovenského národného múzea – Bratislava - hrad.  

 
Pamiatkový úrad SR spolupracoval s FA STU Bratislava na príprave odbornej konferencie 

„ Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky Banská Štiavnica – Kalvária“, ktorá sa 
uskutočnila 28.-29. septembra 2007 v Banskej Štiavnici. 
 

Taktiež prebiehala spolupráca s Umenovedným ústavom SAV Bratislava na Elektronickej 
encyklopédii vizuálnej kultúry Slovenska, ako aj spolupráca s Katedrou archívnictva 
a pomocných vied historických FF UK v Bratislave na riešení projektu Výskum epigrafického 
kultúrneho dedičstva v regióne stredného Dunaja. 

Revízia ÚZPF Rok 
 

Počet rozhodnutí 
a záväzných stanovísk 

Počet 
stanovísk 

Spolu 
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 
4828 záv. stanovísk 

10681 18743 605 1113 1718 
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Pamiatkový úrad SR a Krajský pamiatkový úrad Košice v spolupráci s ostatnými 

krajskými pamiatkovými úradmi pripravovali výstavu „Stredoveké kláštory a ich premeny“. 
 
Výstava „Drevená sakrálna architektúra v strednej Európe“ bola inštalovaná a otvorená 

v Inštitúte Jozefa Stefana v Ljubljane, Slovinsko (máj – jún 2007), v Kultúrnom inštitúte vo 
Viedni, Rakúsko (jún - august 2007) a v Dome miestneho spoločenstva v Kovačici, Srbsko 
(október – november 2007). Výstava „Stredoveké nástenné maľby v Gemeri“ bola 
prezentovaná v Národnom pamiatkovom ústave Brno.Výstava „Kalvárie a krížové cesty na 
Slovensku“ bola prezentovaná v Slovenskom inštitúte v Poľsku (Varšava), Taliansku a v 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapešť. Výstava „Pamiatky UNESCO na Slovensku“ 
(Svetové kultúrne dedičstvo) bola prezentovaná na MK SR pri príležitosti zasadnutia Rady 
Európy, vernisáž 22. novembra 2007. 

 
V súvislosti s aktivizáciou pracovníkov ochrany kultúrneho dedičstva na európskej úrovni 

sa   uskutočnilo 9.-11. mája podujatie European Heritage Heads Forum – stretnutie riaditeľov 
inštitúcii majúce na starosti ochranu kultúrneho dedičstva v Prahe, ktorej cieľom bolo jednak 
sformovanie akčného fóra tak, aby  v budúcom období bolo toto fórum priestorom pre 
diskutovanie závažných otázok súvisiacich s ochranou kultúrneho dedičstva, ktoré je 
v súčasnosti pod tlakom globalizácie a ďalších negatív vyplývajúcich z komercionalizácie  
života. 
 

V rámci spolupráce s partnerskou organizáciou v Maďarsku bola 4. mája 2007 uzatvorená  
Dohoda o spolupráci medzi PÚ SR a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapešť na rok 
2007. Pokračovala spolupráca pri spracovaní výskumných podkladov k stredovekým 
premonštrátskym kláštorom v Uhorsku. 

 
Na základe spoločnej dohody na rok 2007, ktorá bola podpísaná 17. apríla 2007 v Brne, 

prebiehala aj spolupráca s Národním památkovým ústavem v Brne (Česká republika).  
 
PÚ SR pokračoval v  spolupráci s Archeologickým ústavom AV Českej republiky Praha na 

realizácii projektu „Korpus predrománskej architektúry v Európe“, v rámci ktorého sa 
uskutočňuje archeologický výskum NKP Kostoľany pod Tribečom – kostol sv. Juraja 
a archeologický výskum NKP Kopčany – kostol sv. Margity Antiochijskej. 
      
    Dňa 23. októbra 2007 sa uskutočnil Deň otvorených dverí Archívu PÚ SR, súčasťou 
ktorého bola prezentácia novej publikácie „ Sprievodca po Archíve Pamiatkového úradu 
Slovenskej republiky“. 

 
Hlavnou náplňou Odborno-metodickej komisie ako poradného orgánu generálnej 

riaditeľky PÚ SR bolo v tomto období vypracovávanie odborných posudkov na realizované 
pamiatkové výskumy v zmysle vyhlášky k pamiatkovému zákonu ako aj vypracovávanie 
odborných posudkov pre žiadateľov o získanie osobitnej odbornej spôsobilosti na 
vykonávanie pamiatkových výskumov.   
 

Odborní zamestnanci PÚ SR sa počas roka zapojili aj do práce poradných orgánov MK 
SR, najmä Archeologickej rady a Komisie pre osobitnú odbornú spôsobilosť na vykonávanie 
pamiatkových výskumov.  

 
Pamiatkový úrad SR zabezpečoval v zmysle pamiatkového zákona prostredníctvom 

oblastných reštaurátorských ateliérov reštaurátorskú činnosť. 
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     V mesiaci september 2007 PÚ SR spracoval na základe požiadavky MK SR návrhy na 
prioritné projekty v oblasti výskumu a vývoja, realizácia ktorých bude v r. 2008 financovaná 
z rozpočtu MK SR. 

 
V roku 2007 bola uskutočnené viaceré organizačné zmeny, rozsiahlejšia z nich sa dotkla 

aj zmeny stavu funkčných miest. Uskutočnila sa v súvislosti so závermi Riaditeľskej rady PÚ 
SR, (28. novembra 2007), ktoré schválila dňa 30. novembra 2007 Operatívna porada 
generálneho riaditeľa PÚ SR. Organizačné zmeny, realizované ku dňu 1. januára  2008, boli 
prerokované aj so  zástupcom odborového orgánu pri PÚ SR.  Potreba uvedených 
organizačných zmien vyplynula z uznesenia vlády SR č. 856/2006, bod C.15, ktorého cieľom 
je postupné znižovanie plánovaného počtu zamestnancov v štátnych rozpočtových 
a príspevkových organizáciách a dosiahnutie úspory finančných prostriedkov. Organizačnými 
zmenami bolo zrušených 35 miest, z toho 17 v štátnej službe a 18 vo „verejnej službe“. 
Organizačnými zmenami bolo dotknutých 7 zamestnancov v štátnej službe a 8 zamestnancov 
vo „verejnej službe“. Týchto zamestnancov sa týkalo skončenie štátnozamestnaneckých, resp. 
pracovných pomerov a následné vyplatenie náhrady platu, alebo odstupného. Ostatné zrušené 
miesta boli obsadené na dobu určitú a zamestnancom vykonávajúcim činnosti sa neobnovili 
zmluvy, alebo sa jednalo o neobsadené miesta. 
 

V rámci priority systematického prehlbovania kvalifikačného potenciálu zamestnancov 
Pamiatkového úradu SR v roku 2007 absolvovali zamestnanci vzdelávania zamerané na 
získavanie, osvojenie a prehĺbenie vedomostí a aktuálneho právneho stavu vzhľadom na 
neustále zmeny jednotlivých právnych predpisov ( štátna služba, „verejná služba“, Zákonník 
práce, správne právo,  verejné obstarávanie, daňová, mzdová, sociálna a finančná oblasť 
a pod), absolvovali štúdium na „Virtuálnej akadémii ďalšieho celoživotného vzdelávania 
zamestnancov kultúry SR“.  Pre široký okruh zamestnancov krajských pamiatkových úradov 
ako aj pre zamestnancov centra sa uskutočnilo profesijné špecializované vzdelávanie 
„Obnova architektonického dedičstva“, organizované v rámci projektu celoživotného 
vzdelávania Fakultou architektúry STÚ Bratislava, ukončené certifikátom. Zamestnanci 
osobného úradu a ekonomicko-prevádzkového úseku PÚ SR sa zúčastnili týždenného 
semináru a kurzu v súvislosti so zavedením nového programu SOFTIPPROFIT. Zamestnanci 
ekonomického úseku, finančného oddelenia PÚ SR absolvovali vzdelávanie pre oblasť 
riadenia verejných financií v systéme štátnej pokladnice. Z hľadiska zamerania na obnovu 
pamiatkového fondu sa zamestnanci zúčastnili výkladu zákona č. 49/2002 Z. z.  o ochrane 
pamiatkového fondu, kurzu „Urbanisticko-historické a architektonicko-historické výskumy“, 
seminára „Reštaurovanie umeleckohistorických zbierok“ ako aj ďalších odborných podujatí 
na Slovensku a v zahraničí. 
V  roku 2007 neboli v Pamiatkovom úrade SR realizované žiadne organizačné zmeny. Na 
rozpočet organizácie je napojených 10 preddavkových organizácií – 8 krajských 
pamiatkových úradov a 2 reštaurátorské ateliéry.  
  

V roku 2007 má Pamiatkový úrad schválený záväzný ukazovateľ príjmov v celkovom 
objeme 24 000 tis. Sk, ktorý bol v priebehu roka upravený na sumu 16 147 tis. Sk a záväzný 
ukazovateľ výdavkov v celkovom objeme 133 844 tis. Sk, ktorý bol v priebehu roka  
upravený na celkovú sumu   152 151,8 tis. Sk.  
 
 
 
   

V hodnotenom období bola financovaná hlavná činnosť úradu predovšetkým výkon štátnej 
správy, plán hlavných úloh, dodávky reštaurovania a prevádzkové náklady objektov. 
Pokračovalo sa s realizáciou rekonštrukcie na Leškovej ul. v Bratislave, bol do múzejnej 
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expozície odovzdaný zreštaurovaný kostol sv. Antona Pustovníka Kláštora Kartuziánov 
v Červenom Kláštore. Popri bežnej činnosti pripravuje ekonomicko-prevádzkový úsek  
realizáciu rekonštrukcie objektu na Cukrovej ul. v Trnave, objektu „B“ (lodenica) Kláštora 
Kartuziánov v Červenom Kláštore, ďalej bolo zabezpečené   financovanie a následné 
zúčtovanie prioritných projektov a pokračovanie informatizácie úradu.  
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9.9. 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  14. 2. 2008 
 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu: 
 
 
  

     PhDr. Katarína Kosová 
         generálna riaditeľka 
 



Zoznam skratiek použitých vo výročnej správe za rok 2007 
 
AIS OP SQL  automatizovaný informačný systém ochrany pamiatok 
AL    aktualizačný list 
GIS    geografický informačný systém 
HNKP    hnuteľná národná kultúrna pamiatka 
CHTO    chemicko-technologické oddelenie 
KPÚ    krajský pamiatkový úrad 
MK SR  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
NhNKP  nehnuteľná národná kultúrna pamiatka 
NKP    národná kultúrna pamiatka 
OdAIS    oddelenie automatizovaných informačných systémov 
OdAP    oddelenie architektonických pamiatok 
OdGD    oddelenie grafickej dokumentácie 
OdPÚ    oddelenie pamiatkových území 
OdÚZPF  oddelenie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 
OdVP    oddelenie výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok 
OOA    odbor osobitného archívu 
OP    ochranné pásmo 
ORA    oblastný reštaurátorský ateliér 
OŠIS    odbor štátneho informačného systému 
OVŠS    odbor výkonu štátnej správy 
PO    pamiatkový objekt 
PP    pamiatkový predmet 
PÚ SR    Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
PZ    pamiatková zóna 
S    spolupráca 
SKD    svetové kultúrne dedičstvo 
SQL    search query language (vyhľadávací dopytovací program) 
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 

 
 


