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1 Úvod 
 
Predkladaná metodická inštrukcia podrobnejšie rozpracováva predmety činností Pamiatkového úradu 
SR a krajských pamiatkových úradov pri ochrane archeologických nálezov a nálezísk v zmysle zákona 
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov  a taktiež Vyhlášky 
Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu. 
 
Podkladom pre spracovanie tejto metodickej inštrukcie boli taktiež jej predchodkyne z roku 2002[1], z 
roku 2003[2] a 2005[3] a posledná z roku 2009[4]. Metodická inštrukcia vzniká v dôsledku vydania 
Komentára pamiatkového zákona spracovaného Ministerstvom kultúry SR[5] v apríli 2011 a novej 
vyhlášky účinnej od 15. 6. 2010. Metodická inštrukcia je materiálom, ktorý má napomôcť 
k jednotným a jednoznačným postupom odborných pracovníkov Pamiatkového úradu SR a krajských 
pamiatkových úradov pri výkone štátnej správy. 
 
 
1.1 Skratky 
 
AÚ SAV Archeologický ústav SAV v Nitre 
CEANS Centrálna evidencia archeologických nálezísk na Slovensku 

KPÚ krajský pamiatkový úrad  

MI metodická inštrukcia 
MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

NKP národná kultúrna pamiatka 

oprávnená osoba oprávnená právnická osoba na vykonávanie archeologického výskumu 
osoba s osvedčením oprávnená fyzická osoba s osobitným odborným osvedčením výskumu 

PÚ SR Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

ÚPD územno-plánovacia dokumentácia 
PZ Policajný zbor 

 

pamiatkový zákon zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov 

vyhláška vyhláška č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 

stavebný zákon zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov 

správny poriadok zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

trestný zákon zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 

 

                                                 
[1] KATKIN, S. – KATKINOVÁ, J. 2002. 
[2] KATKINOVÁ, J. – GLASER-OPITZOVÁ, R. 2003. 
[3] RIDEGOVÁ, L. – KRAVJAROVÁ. K. 2005. 
[4] GLASER-OPITZOVÁ, R. 2009. 
[5] KOMENTÁR 2011. 
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2 Základné pojmy 

 
Pamiatková hodnota je súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, urbanistických, 
architektonických, vedeckých, technických, výtvarných alebo umelecko-remeselných hodnôt, pre 
ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej alebo územnej ochrany.1 
 
Ochrana pamiatkového fondu  je súhrn činností a opatrení zameraných na: identifikáciu, výskum, 
evidenciu, zachovanie, obnovu, regeneráciu, reštaurovanie, využívanie a prezentáciu kultúrnych 
pamiatok a pamiatkových území.2 
 
Pamiatkový fond3 definuje pamiatkový zákon ako súbor hnuteľných  a nehnuteľných vecí 
vyhlásených podľa tohto zákona za národné kultúrne pamiatky. Do pamiatkového fondu ďalej 
patria pamiatkové rezervácie  a pamiatkové zóny, ktoré sú označené ako pamiatkové územie4, ktoré 
je definované ako sídelný alebo krajinný územný celok sústredených pamiatkových hodnôt alebo 
archeologických nálezov a archeologických nálezísk. 
Za pamiatkový fond sa považuje aj vec, o ktorej sa začalo konanie o vyhlásení za NKP, pamiatkovú 
rezerváciu a pamiatkovú zónu.3 
 
Nález je vec pamiatkovej hodnoty, ktorá sa nájde výskumom, pri stavebnej alebo inej činnosti a to 
v zemi, pod vodou alebo v hmote historickej stavby.5 
 
Archeologický nález  je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, ktorá je dokladom o živote človeka 
a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918 a spravidla sa našla alebo nachádza sa v zemi, na jej 
povrchu alebo pod vodou. Archeologickým nálezom je tiež zbraň, munícia, súčasť uniformy, vojenská 
výstroj alebo iný vojenský materiál, ktorý sa našiel v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou a pochádza 
spred roku 1946.6 
 
Určenie veci ako archeologického nálezu je viazané na dve podmienky: vek  a archeologizáciu 
predmetu alebo nehnuteľnej veci. Všeobecne prijatou časovou hranicou, pred ktorou musel daný 
predmet alebo objekt vzniknúť, je rok 1918 s výnimkou zbraní, munície, súčastí uniforiem, 
vojenského výstroja a iného vojenského materiálu, tu je za túto hranicu považovaný rok 1946.6 
 
Archeologizácia je proces zmeny historickej reality na archeologickú nálezovú situáciu, ktorý nastáva 
po tom, čo sa predmet alebo nehnuteľná vec dostane z bežného užívania. V definícii archeologického 
nálezu je táto okolnosť vyjadrená miestom, kde sa našiel. Pri zaistených hnuteľných nálezoch bez 
známych nálezových okolností je potrebné riadiť sa ich vekom.7  
 
Archeologický nález , hnuteľný aj nehnuteľný, je vlastníctvom Slovenskej republiky.8  
 
Správcom archeologického nálezu je: 
 PÚ SR od prijatia výskumnej dokumentácie prostredníctvom príslušného KPÚ. PÚ SR je  

správcom aj náhodných nálezov, za ktoré môže byť vyplatené nálezné, taktiež je správcom 
archeologických nálezov pochádzajúcich z nelegálnej činnosti, ktoré boli PÚ SR odovzdané 
orgánmi činnými v trestnom konaní alebo súdom a to od momentu ich odovzdania PÚ SR; 
  

                                                 
1 podľa § 2 ods. 2 pamiatkového zákona  
2 podľa § 2 ods. 7 pamiatkového zákona.  
3 podľa § 2 ods. 1 pamiatkového zákona.  
4 podľa § 2 ods. 4 pamiatkového zákona.  
5 podľa § 40 ods. 1 pamiatkového zákona.  
6 podľa § 2 ods. 5 pamiatkového zákona.  
7 http://www.libri.cz/data/pdf/158.pdf 
8 podľa § 40 ods. 5 pamiatkového zákona.  
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 AÚ SAV od nájdenia archeologického nálezu počas výskumu ním vykonávaným; 
 múzeum zriadené ústredným orgánom štátnej správy od nájdenia archeologického nálezu počas 

výskumu ním vykonávaným. 
 
Archeologické nálezisko je topograficky vymedzené územie s odkrytými alebo neodkrytými 
archeologickými nálezmi v pôvodných nálezových súvislostiach.9 
 
Topografické vymedzenie  náleziska pre potreby výkonu štátnej správy je nevyhnutné popísať tak, 
aby bolo možné sa na mapových podkladoch ako aj v teréne orientovať podľa krajinných a sídelných 
prvkov, ktorými sú vodné toky, kopce a svahy, komunikácie budovy a pod. s vymedzením viditeľných 
zvyškov konštrukcií náleziska v teréne. Súčasťou topografického vymedzenia je okrem slovného 
popisu aj grafické vyznačenie náleziska v základnej mape 1:10 000. Topografické vymedzenie 
archeologického náleziska si nemožno zamieňať za geodetické zameranie10. 
 
Pamiatková hodnota archeologického náleziska (vedecké, historické, spoločenské, krajinné, 
urbanistické, architektonické, technické hodnoty spolu s výtvarnými alebo umelecko – remeselnými 
hodnotami hnuteľných alebo nehnuteľných nálezov prislúchajúcich k lokalite) optimálne spočíva 
najmä v neporušenom stave lokality. Pokiaľ je nálezisko skúmané, táto hodnota musí byť premietnutá 
do dokumentácie výskumu. Hodnotou archeologického nálezu, resp. výškou škody spôsobenou 
nelegálnou činnosťou na archeologickom nálezisku sa zaoberá text v kapitole 3.8.4 a 3.8.5 tohto 
materiálu. 
 
Na základe ich pamiatkovej hodnoty možno nehnuteľný archeologický nález vyhlásiť za NKP, súbor 
archeologických nálezov a archeologické náleziská za pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové 
zóny.11 
 
Pamiatkový výskum je odborná činnosť zameraná na získavanie poznatkov o kultúrnych pamiatkach, 
pamiatkových územiach, archeologických nálezoch a o archeologických náleziskách, ktorá sa 
vykonáva na prípravu obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok, prípravu úpravy nehnuteľností 
v pamiatkových územiach, na záchranu archeologických nálezov, na vypracovanie zásad ochrany 
pamiatkových území a na vedecké a dokumentačné účely.12 
 
Pamiatkový zákon rozlišuje odbory pamiatkového výskumu: 13 

a) umelecko-historický, 
b) architektonicko-historický, 
c) urbanisticko-historický, 
d) archeologický. 

 
Výskumy a) až d) vykonáva fyzická osoba s osobitnou odbornou spôsobilosťou v príslušnom odbore 
na základe osvedčenia vydaného ministerstvom na päť rokov (osoba s osvedčením).14 
 
Archeologický výskum môže vykonať AÚ SAV a iné právnické osoby prostredníctvom fyzických 
osôb s osvedčením , z ktorých najmenej jedna je v pracovnom pomere na ustanovený týždenný 
pracovný čas. Právnické osoby môžu vykonávať svoju činnosť len na základe oprávnenia vydaného 
MK SR. 15 
  

                                                 
9 podľa § 2 ods. 6 pamiatkového zákona.  
10 Pravda – Kusendová 2004, s. 14-35. 
11 podľa § 15 a § 40 ods. 6 pamiatkového zákona. 
12 podľa § 35 ods. 1 pamiatkového zákona.  
13 podľa § 35 ods. 4 pamiatkového zákona.  
14 podľa § 35 ods. 3 pamiatkového zákona.  
15 podľa § 36 ods. 2 – 4 pamiatkového zákona.  
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Archeologický výskum je súhrn odborných činností zameraných na: vyhľadávanie, zber, 
identifikáciu, vyhodnocovanie, dokumentáciu, záchranu archeologických hnuteľných nálezov 
a archeologických nehnuteľných nálezov a nálezísk, pričom táto činnosť sa realizuje: na povrchu 
zeme, v zemi alebo pod vodou.16 
Výskum nemožno vykonať, ak nie je zabezpečená následná ochrana nálezov a vykonané opatrenia 
na odstránenie nepriaznivých následkov výskumu.17 
 
Povrchový zber a nedeštruktívna prospekcia realizovaná oprávnenými právnickými osobami sa 
nepovažuje za nepovolený výskum.18 
 
Záchranný výskum definuje pamiatkový zákon19 ako predstihové opatrenie vykonávané na 
záchranu archeologických a iných historických nálezov predpokladaných v zemi, pod vodou alebo 
v hmote stavby, a teda záchranný výskum možno vykonávať vo všetkých odboroch pamiatkového 
výskumu20, a to pri príprave stavieb a inej hospodárskej činnosti na území, kde sa predpokladá 
ohrozenie  pamiatkových hodnôt a archeologických nálezov.21 
 
Financovanie  výskumu22 znáša vlastník NKP alebo stavebník, pričom 
 výskum na stavbách vo verejnom záujme môže byť uhradený zo štátneho rozpočtu, 
 výskum na vedecké s dokumentačné účely si hradí ten, v koho záujme je vykonaný. 
 
Výskumná dokumentácia je: 
 dokladom o skutočne vykonaných prácach počas výskumu,23 
 spracovaním odborných poznatkoch zistených počas výskumu,24 
 podkladom pre prípravu zámeru obnovy a projektovej dokumentácie obnovy NKP,25 
 podkladom na spracovanie projektovej dokumentácie obnovy NKP,24 
 podkladom pre vykonanie úprav nehnuteľnosti v pamiatkovom území,26 
 podkladom na vyhotovenie územného priemetu ochrany pamiatkového územia,24 
 podkladom pre záchranu archeologických nálezov predpokladaných v zemi alebo pod vodou, kde 

sa pri príprave stavieb alebo inej hospodárskej činnosti predpokladá ich ohrozenie, 
 podkladom pre záchranu historických nálezov predpokladaných v hmote stavby, kde sa pri príprave 

stavieb alebo inej hospodárskej činnosti predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt   
 podkladom pre vedenie evidencie archeologických nálezísk, 
 podkladom pre vedenie evidencie majetku štátu. 
 
Podrobnosti o výskumnej a prípravnej dokumentácii  sú stanovené vo vyhláške. 
Archeologická rada pri MK SR v spolupráci s PÚ SR vypracovala odborno-metodický podklad27 
k pamiatkovému zákonu a k vyhláške. Tento materiál je uverejnený na webovej stránke MK SR28 
a PÚ SR29 a je pre zamestnancov PÚ SR a KPÚ záväzný. 
 
Centrálnu evidenciu archeologických nálezísk (CEANS) vedie AÚ SAV, ktorý ju poskytuje PÚ 
SR. 30 PÚ SR vedie evidenciu archeologických nálezísk ako podklad pre výkon štátnej správy 
a poskytuje ju príslušným KPÚ, aby ju viedli vo svojom územnom obvode.31  

                                                 
16 podľa § 36 ods. 1 pamiatkového zákona.  
17 podľa § 39 ods. 7 pamiatkového zákona.  
18 podľa § 39 ods. 6 pamiatkového zákona.  
19 podľa § 37 ods. 2 pamiatkového zákona.  
20 podľa § 35 ods. 4 pamiatkového zákona.  
21 podľa § 37 ods. 1 pamiatkového zákona.  
22 podľa § 38 pamiatkového zákona.  
23 podľa § 7 ods. 1 vyhlášky . 
24 podľa § 39 ods. 8 pamiatkového zákona.  
25 podľa § 32 ods. 4 pamiatkového zákona.  
26 podľa § 32 ods. 7 pamiatkového zákona.  
27 Metodická pomocná inštrukcia 2011. 
28 http://www.culture.gov.sk/extdoc/2686/mpi-final 
29 http://www.pamiatky .sk/pamiatky /data/File/pamiatkovy_urad/archeolog/MPI_vyprac_posud_doku_archeolo_vyskum.pdf 
30 podľa § 41 ods. 1-2 pamiatkového zákona.  
31 podľa § 41 ods. 3 pamiatkového zákona.  
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3 Výkon štátnej správy v oblasti archeológie na prvom stupni 
 
Krajský pamiatkový úrad je v prvom stupni vecne a miestne príslušným správnym orgánom, ktorý 
rozhoduje o právach a povinnostiach právnických a fyzických osôb na úseku ochrany pamiatkového 
fondu, archeologických nálezov a nálezísk.32 Z uvedeného vyplýva, že v rámci ochrany 
archeologického dedičstva sú kompetencie KPÚ značne široké. 
Procesu správneho konania sa v prípade ochrany archeologického dedičstva týkajú nielen 
archeologické náleziská, ktoré sú vyhlásené za NKP alebo pamiatkové územia ale aj také 
archeologické lokality, ktoré sú známe z literatúry, z CEANSu, prípadne lokality známe z iných 
overiteľných zdrojov ako sú výskumné dokumentácie, historické pramene, odborná literatúra, či 
osobná empirická skúsenosť. 
 
Predpokladom pre kvalifikované rozhodovanie KPÚ v prvom stupni v oblasti archeológie je poznanie 
územia kraja. Poznanie osídlenia sa získava praxou, najmä štúdiom dostupnej literatúry a iných 
prameňov, vykonávaním obhliadok a štátnych dohľadov, formálnou a neformálnou spoluprácou 
s archeológmi vykonávajúcimi výskum v kraji, vykonávaním výskumu a prieskumu a podobne. 
 
 
3.1 Spolupráca s právnickými a fyzickými osobami, orgánmi štátnej správy a samosprávy  
 
KPÚ v spolupráci s externými subjektmi koordinuje alebo sa podieľa na týchto činnostiach: 
a) usmerňuje činnosť právnických a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní pamiatkového 

fondu, archeologických nálezov a nálezísk,33  
b) poskytuje im odbornú a metodickú pomoc,33 
c) spolupracuje pri zabezpečovaní osobitnej ochrany NKP s orgánmi štátnej správy a orgánmi 

územnej samosprávy v období krízovej situácie a mimoriadnej situácie a pri príprave opatrení na 
uvedené situácie,34 

d) v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy zabezpečuje odbornú konzerváciu, vhodné využitie 
a prezentáciu nehnuteľných archeologických nálezov a archeologických nálezísk podľa možností 
v pôvodných nálezových súvislostiach, pričom sprístupnenie nálezísk verejnosti nesmie mať za 
následok ich poškodenie alebo nadmerné opotrebovanie,35  

e) v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických 
nálezísk v územnom a stavebnom konaní.36 

 
 
3.2 Štátny dohľad 
 
KPÚ vykonáva „štátny dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona a všeobecne záväzných právnych 
predpisov vydaných na jeho vykonanie, dohľad nad dodržiavaním vydaných právoplatných rozhodnutí 
a v rozsahu svojej pôsobnosti vydávajú rozhodnutia na odstránenie nedostatkov“37 a „nad nad 
stavom, využívaním a zabezpečením ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezísk“.38 
Osobitné oprávnenia a povinnosti pracovníkov KPÚ pri výkone štátneho dohľadu sú uvedené v § 12 
pamiatkového zákona. 
 
V rámci štátneho dohľadu (alebo počas vstupnej, priebežnej alebo záverečnej komisie 
archeologického výskumu) je  nevyhnutné, aby odborný pracovník KPÚ vždy, ak je  nutné zmeniť 
metodiku výskumu alebo korigovať podmienky výskumu stanovené rozhodnutím, spracoval 
zápisnicu z  dohľadu, ktorá bude založená v spise , súčasne, ak je  to potrebné, urobí zápis do 
denníka výskumu.  
                                                 
32 podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 pamiatkového zákona.  
33 podľa § 11 ods. 2, písm. d) pamiatkového zákona. 
34 podľa § 11 ods. 2, písm. f) pamiatkového zákona.  
35 podľa § 41 ods. 5 pamiatkového zákona.  
36 podľa § 41 ods. 4 pamiatkového zákona a podľa § 127 ods. 2 stavebného zákona. 
37 podľa § 9 ods. 8 a § 12 pamiatkového zákona. 
38 podľa § 11 ods. 2, písm. a) pamiatkového zákona.  
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Poverenie na vykonanie štátneho dohľadu39 – pre zvýšenie efektivity výkonu štátneho dohľadu sa 
odporúča, aby príslušní zamestnanci KPÚ mali dokument – poverenie – podpísané riaditeľom KPÚ 
s platnosťou na celý územný rozsah kraja na obdobie 1 roka (vzor v prílohe č. 1). Ako poverenie tiež 
platí príslušné ustanovenie v rozhodnutí alebo záväznom stanovisku KPÚ. 
 
Výkon pamiatkového dohľadu je nevyhnutnou súčasťou práce KPÚ a spolu s podmienkou konania 
komisií výskumu stanovenou v rozhodnutí je v súčasnosti jedným z mála nástrojov účinnej kontroly 
oprávnených osôb a priebehu výskumu a stavby. 
 
 
3.3 Územnoplánovacia dokumentácia (ÚPD) 
 
KPÚ podľa § 11 ods. 2 písm. b) pamiatkového zákona: 
a) schvaľuje zásady ochrany pamiatkového územia, ktoré obsahujú princípy ochrany evidovaných 

nehnuteľných archeologických nálezov a nálezísk ako aj ochrany predpokladaných 
archeologických nálezov a nálezísk, 

b) spracováva podklady súvisiace s prípravou ÚPD pre príslušné orgány štátnej správy a územnej 
samosprávy, 

c) spolupracuje s nimi v procese spracovávania prípravnej, projektovej, reštaurátorskej dokumentácie 
na záchranu, obnovu a využitie NKP, pamiatkových území a archeologických nálezov a nálezísk. 

 
KPÚ vydáva stanoviská k ÚPD40 pre územie, v ktorom sa nachádzajú NKP, pamiatkové územia, 
ochranné pásmo alebo archeologický nález alebo nálezisko. 
KPÚ pripravuje na požiadanie spracovateľa ÚPD vstupné podklady a vydáva stanoviská ku každému 
stupňu ÚPD (urbanistická štúdia, zadanie, koncept, návrh). Stanovisko sa vydá aj ku všetkým zmenám 
a doplnkom územných plánov obce.  
 
KPÚ vydá stanovisko orgánu oprávnenému schváliť ÚPD. V stanovisku okrem iného určí aj 
požiadavky na ochranu archeologických nálezov a nálezísk, prípadne aj území s predpokladanými 
archeologickými nálezmi. Odporúča sa upozorniť spracovateľa tejto dokumentácie už v tomto procese 
na prebiehajúce konania o vyhlásení NKP, pamiatkových území a ochranných pásiem. 
 
KPÚ vo svojich podkladoch pre spracovanie rôznych stupňov ÚPD formuluje na základe údajov 
z CEANSu, dostupnej literatúry a vlastných skúseností, vedomostí mieru ohrozenia známych 
archeologických nálezísk. Môže vymedziť zóny s vysokým predpokladom ohrozenia archeologického 
dedičstva po zóny, kde nehrozí narušenie žiadnej lokality (napr. kameňolomy). V zónach s najnižším 
archeologickým potenciálom KPÚ vo svojom stanovisku môže poskytnúť stavebnému úradu 
formulácie týkajúce sa ochrany archeologických nálezísk, ktoré sú potrebné k územnému 
a stavebnému konaniu, ktoré by v konečnom dôsledku mohli zjednodušiť proces správneho konania 
v riešenom území (ako napr. v prílohe č. 3). 
 
 
3.4 Rozhodovanie KPÚ 
 
Rozhodovanie KPÚ o archeologickom výskume sa všeobecne opiera o predpoklad existencie 
archeologického nálezu alebo náleziska, ktorý vychádza z vyhodnotenia riešeného územia na základe 
evidovaných nálezov a nálezísk ako aj z realizovaných výskumov, ďalej na základe širších 
geografických a historických súvislostí, ktoré možno doložiť. KPÚ sa môže na archeologický ústav 
alebo inú odbornú inštitúciu obrátiť so žiadosťou o vyjadrenie v zmysle § 32 ods. 1 správneho 
poriadku. 
  

                                                 
39 podľa § 12 ods. 2, písm. a) pamiatkového zákona.  
40 podľa § 29 ods. 4 pamiatkového zákona.  
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3.4.1 Konanie KPÚ na NKP a pamiatkových územiach 
 
Konanie KPÚ sa odvíja od činnosti vlastníkov alebo stavebníkov na NKP, pamiatkovom území 
a v ochranných pásmach. V zmysle pamiatkového zákona41 vydáva tieto rozhodnutia a iné 
individuálne správne akty: 
 
a) záväzné stanoviská, ktoré sa viažu ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy 

a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené pamiatkovým 
zákonom.42 
Ustanovenie § 30 ods. 4 pamiatkového zákona zakladá KPÚ pomerne široko koncipovanú 
kompetenciu záväzne sa vyjadriť k projektu, o ktorom bude rozhodovať iný správny orgán (napr. 
orgán územného plánovania, orgán štátnej banskej správy, orgán štátnej správy lesného 
hospodárstva a pod.), a to v časti, ktorá môže mať vplyv na záujmy chránené pamiatkovým 
zákonom. Postupom podľa uvedeného ustanovenia však nemožno určiť povinnosť zabezpečiť 
vykonanie archeologického výskumu. Obsah takéhoto záväzného stanoviska má byť premietnutý 
do rozhodnutia vo veci, pričom správny orgán, ktorý rozhoduje priamo vo veci, nemá na základe 
pamiatkového zákona priznanú kompetenciu rozhodovať o vykonaní archeologického výskumu. 
Rozhodnutie o povinnosti zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu by tak vydal vecne 
nepríslušný správny orgán. Na základe uvedených skutočností je teda zrejmé, že predpísanie 
druhu, rozsahu či spôsobu vykonania archeologického výskumu formou záväzného stanoviska nie 
je správnym postupom. Záväzným stanoviskom sa môže KPÚ vyjadriť, že v rámci posudzovaného 
projektu – o ktorom rozhodne iný správny orgán – bude v prípade realizácie určitej činnosti (napr. 
stavebnej či ťažobnej) z dôvodu ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk 
nevyhnutné vykonať archeologický výskum, ktorého druh, rozsah či spôsob vykonania budú 
určené v osobitnom rozhodnutí KPÚ; 
 

b) záväzné stanoviská ku konaniu stavebného úradu,43 a síce v územnom konaní, v stavebnom 
konaní, v konaní o povolení zmeny stavby, v konaní o dodatočnom povolení stavby, v konaní 
o ohlásení udržiavacích prác, v kolaudačnom konaní, v konaní o zmene v užívaní stavby, v konaní 
o povolení terénnych úprav, prác a zariadení, alebo v konaní o odstránení nehnuteľnej kultúrnej 
pamiatky alebo stavby v pamiatkovom území a v ochrannom pásme, kedy rozhoduje stavebný 
úrad na základe záväzného stanoviska KPÚ. Stavebný úrad postupuje tak aj vtedy, ak práce možno 
vykonať na základe ohlásenia. Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis 
o správnom konaní. Ide o záväzné stanoviská dotknutého orgánu podľa § 140b stavebného zákona. 
V záväznom stanovisku KPÚ okrem iného môže určiť podmienku písomného ohlásenia začiatku 
zemných prác a upozorniť vlastníka/stavebníka na dôsledky a povinnosti v prípade konania, ktoré 
nie je v súlade so záväzným stanoviskom KPÚ alebo v prípade neočakávaného nálezu podľa § 32 
ods. 13 a 14 pamiatkového zákona; 
 

c) záväzné stanoviská k prípravnej a projektovej dokumentácii obnovy NKP alebo úpravy 
nehnuteľnosti  v pamiatkovom území44. KPÚ v tomto záväznom stanovisku stanoví prípustnosť 
zámeru z hľadiska ochrany pamiatkového fondu a archeologických nálezov a nálezísk. 
V záväznom stanovisku sa uvedie, či musí byť vykonaný v súvislosti s predmetnou obnovou 
archeologický výskum a jeho podmienky sa stanovia v samostatnom rozhodnutí. Záväzné 
stanovisko sa vydá aj k výskumnej dokumentácii archeologického výskumu vykonaného na NKP, 
v pamiatkovom území ako k súčasti prípravnej a projektovej dokumentácie obnovy; 
 

d) záväzné stanoviská k zámeru úpravy nehnuteľnosti v ochrannom pásme NKP alebo 
pamiatkového územia.45 V záväznom stanovisku sa stanoví prípustnosť zámeru a určia sa 
podmienky úprav nehnuteľností a súčasne sa uvedie, či musí byť vykonaný v súvislosti 

                                                 
41 podľa § 11 ods. 2, písm. e) pamiatkového zákona.  
42 podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona.  
43 podľa § 32 ods. 12 pamiatkového zákona.  
44 podľa § 32 ods. 10 pamiatkového zákona.  
45 podľa § 32 ods. 11 pamiatkového zákona.  
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s predmetnou úpravou archeologický výskum a jeho podmienky sa stanovia v samostatnom 
rozhodnutí; 

 
e) rozhodnutia o vykonaní a podmienkach archeologického výskumu, ktorý sa vykoná 

v súvislosti s obnovou NKP;46 
 

f) rozhodnutie  o vykonaní a podmienkach archeologického výskumu , ktorý sa vykoná 
v súvislosti  so stavbou alebo úpravou nehnuteľnosti na pamiatkovom území alebo 
v ochrannom pásme ;47 

 
g) rozhodnutia o vykonaní a podmienkach archeologického výskumu pre vedecké 

a dokumentačné účely,48 ktorý je realizovaný na NKP, pamiatkovom území alebo v ochrannom 
pásme, na ktorý sa vzťahujú § 9 ods. 5, § 27, § 29 ods. 1, § 30 ods. 1, § 38 ods. 3 a § 39 
pamiatkového zákona; 
 

h) rozhodnutia o náleze počas obnovy NKP, stavby alebo úpravy nehnuteľnosti na 
pamiatkovom území alebo v ochrannom pásme.49 Toto ustanovenie sa vzťahuje iba na NKP, 
pamiatkové územia a ochranné pásma. (V prípade nálezu počas stavby na mimo pamiatkovom 
území vydáva rozhodnutie stavebný úrad v spolupráci s KPÚ.50) Toto rozhodnutie musí byť 
vydané do troch pracovných dní  od ohlásenia nálezu. Vydáva sa na základe obhliadky nálezu, 
z ktorej musí byť vyhotovený písomný záznam a fotografická dokumentácia nálezu;51 
 

i) rozhodnutia o zastavení prác v prípade, že vlastník vykonáva nepovolené práce na NKP, 
pamiatkovom území alebo v ochrannom pásme.52 Zistené skutočnosti, ktoré podmieňujú 
vydanie takéhoto rozhodnutia musia byť riadne zdokumentované – záznamom vyhotoveným 
pracovníkom KPÚ počas štátneho dohľadu, zápisom v stavebnom denníku a fotograficky. 
Rozhodnutie sa zašle na vedomie aj na stavebný úrad. Takéto konanie vlastníka/stavebníka 
zakladá skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, KPÚ vykoná teda opatrenia na začatie 
priestupkového konania, eventuálne podá trestné oznámenie. 

 
 
3.4.2 Konanie KPÚ na mimo pamiatkových územiach 
 
KPÚ na mimo pamiatkových územiach zabezpečuje ochranu pamiatkových hodnôt a archeologických 
nálezov pri príprave stavieb a inej hospodárskej činnosti a v spolupráci s príslušným stavebným 
úradom zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní; 
teda sa vyjadruje k žiadostiam stavebníkov a k oznámeniam stavebných úradov. V zmysle  
pamiatkového zákona41 vydáva tieto rozhodnutia a iné individuálne správne akty: 
 
a) rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonania a o podmienkach záchranného archeologického 

výskumu53 v prípade, že je nutná realizácia predstihového výskumu. Takýto výskum je 
„predstihovým opatrením vykonávaným na záchranu archeologických a iných historických nálezov 
predpokladaných v zemi, pod vodou alebo v hmote stavby pri príprave stavieb a inej hospodárskej 
činnosti na území, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt a archeologických 
nálezov54“. Ak ide o rozsiahlu plochu výskumu ako aj vysoký predpoklad odkrytia archeologických 
nálezov, možno zvážiť zaviazať v rozhodnutí oprávnenú osobu dať spracovať povrchový prieskum 
(eventuálne geofyzikálny prieskum), výsledky ktorého budú podkladom pre ďalšiu sondážnu etapu 

                                                 
46 podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a § 39 pamiatkového zákona.  
47 podľa § 32 ods. 5, ods. 7 a § 39 pamiatkového zákona.  
48 podľa § 32 pamiatkového zákona.  
49 podľa § 32 ods. 14 pamiatkového zákona.  
50 podľa § 40 ods. 4 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona. 
51 podľa § 40 ods. 2 a ods. 3, porovnaj  kapitola 3.7 Obhliadka nepredvídaného nálezu. 
52 podľa § 32 ods. 13 pamiatkového zákona.  
53 podľa § 37 a § 39 pamiatkového zákona 
54 § 37 ods. 2 pamiatkového zákona. 
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výskumu. KPÚ môže zaviazať v rozhodnutí oprávnenú osobu na zvolanie vstupnej a záverečnej 
komisie (vzor v prílohe č. 2);  
Záchranný výskum môže byť okrem archeologického aj umelecko-historický, architektonicko-
historický a urbanisticko-historický. Z tohto dôvodu je potrebné preskúmať každé podanie týkajúce 
sa napr. úprav nehnuteľností , ktoré nie sú zapísané ako NKP (napr. kostoly, kaštiele, historické 
stavby atď.) a v spolupráci s kolegami v rámci KPÚ rozhodnúť o ďalších druhoch záchranného 
výskumu podľa § 37, 38 a 39 pamiatkového zákona. 
Archeologický výskum, ktorý je nutný vzhľadom na charakter prác realizovať počas stavebných 
prác je nevyhnutné predpisovať rozhodnutím a ak sú vlastníci neznámi aj verejnou vyhláškou. 
V rozhodnutí je nutné vyšpecifikovať jednotlivé etapy výskumu podľa projektu prác na riešenej 
stavbe a taktiež spôsob vykonania výskumu aj formou sledovania zemných prác a dokumentovania 
odkrytých a začistených profilov najmä pri líniových stavbách. Predpisovanie akýchkoľvek 
výskumov inak ako rozhodnutím je v rozpore s pamiatkovým zákonom; 

 
b) záväzné stanoviská55 s podmienkou ohlásenia začiatku zemných prác v časovom predstihu 

a ohlásenia archeologického nálezu  v prípade, že nie je potrebné vykonanie záchranného 
archeologického výskumu. Je nutné upozorniť vlastníka/stavebníka na jeho konanie v prípade 
nálezu podľa § 40 pamiatkového zákona. KPÚ si takisto môže určiť podmienku vykonania 
obhliadky výkopov stavby, pričom v prípade objavenia archeologických nálezov upozorní 
stavebníka na následné konanie stavebného úradu v súčinnosti s KPÚ podľa § 127 stavebného 
zákona. Takéto záväzné stanovisko sa vydáva vtedy, keď výskum nie je potrebný, resp. nie je 
možné ho dostatočne odôvodniť. (vzory v prílohe č. 3); 
 

c) archeologický výskum pre vedecké a dokumentačné účely realizovaný na mimo pamiatkovom 
území  je potrebné vždy, keď to okolnosti dovoľujú, predpísať rozhodnutím ako záchranný 
výskum.56 V ostatných prípadoch sa použijú tzv. povolenia. Povolenie možno vydať len 
oprávnenej osobe, ktorá má povinnosť oznámiť začatie výskumu a predložiť súhlas vlastníka 
pozemku, prípadne projekt výskumu (vzor v prílohe č. 4) Pre výskumy na neevidovaných 
archeologických lokalitách KPÚ postupuje rovnako, v duchu usmernenia MK SR; 
 
Dekréty Archeologickej rady nie  sú povolením takéhoto druhu výskumu! 
 
KPÚ v povolení všeobecne upozorní oprávnenú osobu na podmienky vykonávania výskumu 
stanovené pamiatkovým zákonom57: 
 nakladanie s nálezmi, ktoré sú majetkom Slovenskej republiky. Je potrebné naformulovať 

povinnosť oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum o nahlásení prípadného nehnuteľného 
nálezu, ďalej určiť, že hnuteľné nálezy budú až do ich prevodu do správy/vlastníctva uložené 
v depozite oprávnenej právnickej osoby; 

 vykonanie opatrení proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu  alebo odcudzeniu nálezov 
z archeologického výskumu; 

 prihliadanie na záujmy chránené pamiatkovým zákonom; 
 spoluprácu s KPÚ; 
 vykonanie výskumu  podľa príslušných medzinárodných zmlúv v súlade s aktuálnymi 

vedeckými poznatkami; 
 používanie vhodných, najmä nedeštruktívnych metód výskumu; 
 spracovanie  výskumnej dokumentácie  podľa vyhlášky; 
 odovzdanie výskumnej dokumentácie  KPÚ a AÚ SAV; 
 určenie lehoty na jej odovzdanie, napr. do konca kalendárneho roka, v závislosti od rozsahu 

výskumu; 
 financovanie  výskumu;58 
 platnosť povolenia, najlepšie do konca kalendárneho roka. 

                                                 
55 podľa § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4 pamiatkového zákona.  
56 v zmysle KOMENTÁRA 2011, s. 64. 
57 § 39 pamiatkového zákona 
58 podľa § 38 pamiatkového zákona  
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d) povrchový zber a nedeštruktívna prospekcia oprávnenými osobami sa nepovažuje za 

nepovolený výskum18 až do doby, kedy dôjde k nálezu a identifikácii archeologického nálezu 
a náleziska.59 Oprávnená osoba vykonávajúca takýto výskum má nález zaevidovať a topograficky 
vymedziť. Z uvedeného teda vyplýva, že oprávnené osoby by tiež  mali  každý nález  nájdený 
počas povrchového zberu ohlásiť príslušnému KPÚ. Nakoľko ale neohlásenie prieskumu 
nemožno sankcionovať, je potrebné v komunikácii s oprávnenými osobami zdôrazňovať, že 
ohlásenie  je spôsob, ako odlíšiť povolenú aktivitu od nepovoleného vyhľadávania a zberu 
archeologických nálezov. Z povrchového zberu aj nedeštruktívnej prospekcie (ako archeologickej 
aktivity – archeologického výskumu) s pozitívnym výsledkom musí byť tiež vypracovaná 
výskumná dokumentácia, ktorá je následne odovzdaná príslušným inštitúciám. KPÚ takto novo 
vymedzenú lokalitu zahrnie do územného priemetu archeologického potenciálu územia; 
 

e) pokiaľ chce oprávnená osoba vykonať prieskum za pomoci detektoru kovov, je  povinná 
požiadať o povolenie  KPÚ, nakoľko ide o deštruktívnu činnosť.60 Ak však je prieskum pomocou 
detektora ako súčasti archeologického výskumu povolený rozhodnutím, použitie detektora je 
možné; 
 

f) v prípade narušenia nepredvídaného archeologického nálezu  alebo archeologickej nálezovej 
situácie počas stavby na mimo pamiatkovom území postupuje KPÚ v súčinnosti s príslušným 
stavebným úradom.50 Do stavebného denníka je potrebné urobiť záznam o náleze a o ďalšom 
postupe. V opodstatnenom prípade, keď povaha nálezu vyžaduje následnú realizáciu 
archeologického výskumu, KPÚ podá podnet na príslušný stavebný úrad na zastavenie 
stavebných prác s podmienkami vykonania záchranného archeologického výskumu s upozornením 
na súčinnosť KPÚ a stavebného úradu. Stavebný úrad na podnet KPÚ musí zastaviť práce na 
stavbe na dobu potrebnú na preskúmanie nálezu a zaviaže stavebníka v súčinnosti s KPÚ 
k zabezpečeniu archeologického výskumu. V prípade, že povaha nálezu je taká, že stačí 
vyzdvihnutie nálezu archeológom KPÚ, archeológ nález vyzdvihne a zdokumentuje, následne je 
povinný vypracovať adekvátnu výskumnú dokumentáciu.  
Ak je to vhodné, je potrebné upozorniť stavebný rad na to, že pamiatkový zákon je 
špecializovaným zákonom na úseku ochrany pamiatkového fondu a ochrany archeologických 
nálezov a nálezísk a z pozície lex specialis je nadradený stavebnému zákonu. Ak stavebný úrad 
nekoná, je možné podať podnet na prokuratúru na prešetrenie konania stavebného úradu; 
 

g) ak stavba prechádza cez dva kraje, postup určuje správny poriadok61, teda konanie uskutočňuje ten 
KPÚ, ktorý začal konanie ako prvý, ak sa KPÚ nedohodnú, alebo ak nemožno určiť príslušnosť, 
rozhodne PÚ SR alebo MK SR, do koho pôsobnosti patrí a kto konanie uskutoční;62 
 

h) v prípadoch, ak KPÚ zistí, že stavebný úrad nepostupuje podľa zákona a prípadne neuvedie 
právoplatné rozhodnutie KPÚ alebo PÚ SR do podmienok územného alebo stavebného 
rozhodnutia, odporúča sa KPÚ postupovať nasledovne:  
 KPÚ podá podnet na zmenu/doplnenie vydaného rozhodnutia stavebného úradu,  
 v prípade, že stavebný úrad nerešpektuje daný podnet, podá KPÚ podnet príslušnému 

prokurátorovi na preskúmanie porušenia zákonnosti v rozhodnutí stavebného úradu. 
  

                                                 
59 vykonanie nedeštruktívneho archeologického výskumu resp. prieskumu nepodlieha žiadnemu povolaniu zo strany  KPÚ. 
60 List MK SR č. MK 4698/2009-51/13255 zo dňa 22. 10. 2009  
61 § 7 ods. 3 správneho poriadku. 
62 podľa § 7 ods. 4 – 5 správneho poriadku. 
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3.5 Podmienky vykonania výskumu  
 
Podmienky vykonávania výskumu57 uvádza KPÚ vo výrokovej časti rozhodnutia:  
 druh výskumu63 
 rozsah výskumu63 
 spôsob vykonávania výskumu63 

je možné/potrebné stanoviť: etapizáciu výskumu, veľkosť a umiestnenie sond, určiť spôsob ich 
hĺbenia (ručne/strojom), nutnosť plošného výskumu pri pozitívnom výsledku sondáže a podobne. 
V prípade, že podklady nie sú ešte dostatočné pre stanovenie budúcich zásahov (najmä pri 
zámeroch obnovy NKP a úpravy v pamiatkových územiach), formulovať podmienky 
všeobecnejšie (alebo alternatívne) avšak tak, aby pri plošných zásahoch prvá etapa vyhodnotila 
archeologický potenciál územia a druhá etapa preskúmala plochy s pozitívnymi nálezmi vo väzbe 
na riešené stavebné objekty. Odporúča sa však, aby bola špecifikácia vykonania výskumu čo 
najpresnejšia; 
 

 nakladanie s nálezmi,64 kde je možnosť všeobecne naformulovať povinnosť oprávnenej osoby 
vykonávajúcej výskum o nahlásení nehnuteľného nálezu, ďalej určiť, že hnuteľné nálezy budú až 
do ich prevodu do správy/vlastníctva uložené v depozite oprávnenej právnickej osoby; 

 
 lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie :65 môže byť určená už v rozhodnutí66 alebo v inom 

samostatnom rozhodnutí KPÚ na základe: napr. zápisnice zo záverečnej komisie, miery a rozsahu 
vykonaných prác, identifikovaných a vyzdvihnutých nálezov a charakteru náleziska 
Keďže podľa § 7 ods. 5 vyhlášky vydá PÚ SR ku každej výskumnej dokumentácii stanovisko 
k výsledkom výskumu, je potrebné určovať lehoty na odovzdanie výskumnej dokumentácie so 
zreteľom na trvanie tohto procesu (posúdenie v subkomisii a následné doručenie stanoviska 
oprávnenej osobe trvá asi 1 mesiac až 6 týždňov); 

 
 možno zakotviť podmienku výkonu štátneho pamiatkového dohľadu počas vykonávania výskumu, 

platí v tomto prípade rozhodnutie ako poverenie na štátny dohľad, rovnako je možné zvážiť 
stanoviť podmienku zvolania vstupných , priebežných a záverečných komisií výskumu; 

 
 platnosť rozhodnutia alebo iného individuálneho správneho aktu.67 
 
KPÚ zároveň určuje:  
a) povinnosti vlastníka/stavebníka, ktorými sú: 

 financovanie  výskumu,58 
 uzatvorenie  dohody68 s oprávnenou osobou vykonávajúcou výskum, 
 odovzdanie výskumnej dokumentácie69 KPÚ; v prípade archeologického výskumu aj AÚ 

SAV; 
 

b) povinnosti oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum, ktorými sú: 
 uzatvorenie  dohody68 s vlastníkom/stavebníkom, 
 prihliadanie na záujmy chránené osobitnými predpismi,70 
 spolupráca s orgánmi  zabezpečujúcimi ochranu týchto záujmov,70 
 ochrana práva a oprávnených záujmov vlastníkov,70 
 vykonanie výskumu  podľa príslušných medzinárodných zmlúv v súlade s aktuálnymi 

vedeckými poznatkami,71 

                                                 
63 podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona.  
64 podľa § 39 ods. 3, ods. 7 a ods. 10 pamiatkového zákona.  
65 podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona.  
66 porovnaj  kapitola 3.4.1 písm. f) – h) a kapitola 3.4.2 písm. a) a d). 
67 podľa § 44a pamiatkového zákona. 
68 podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona.  
69 podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona; rovnako v usmernení PÚ SR č. PÚ-11/569-2/1874 z 28. 4. 2011. 
70 podľa § 39 ods. 2 pamiatkového zákona.  
71 podľa § 39 ods. 4 pamiatkového zákona.  



16 

 používanie vhodných, najmä nedeštruktívnych metód výskumu,71 
 oznámenie začatia a ukončenia výskumu KPÚ do 5 dní,72 
 vykonanie opatrení proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu  alebo odcudzeniu nálezu,73 
 spracovanie  výskumnej dokumentácie  podľa vyhlášky,74 
 v rozhodnutí o vykonaní archeologického výskumu možno zvážiť stanovenie podmienky 

zvolania vstupnej a záverečnej komisie.  
 
 
3.6 Výskumná dokumentácia 

 
Výskumné dokumentácie  zo všetkých druhov archeologických výskumov je možné považovať za 
podklad na vyhotovenie územného priemetu ochrany pamiatkových hodnôt územia. Výskumná 
dokumentácia musí byť spracovaná v štátnom jazyku, t . j. slovenskom jazyku. V prípade, že technická 
časť terénnej dokumentácie je vyhotovená v inom jazyku, je potrebné aby bol k dokumentácii 
pripojený slovník používaných pojmov;75 
 
a) ten, t. j. vlastník/stavebník, kto výskum vykonáva prostredníctvom oprávnenej osoby, a v prípade 

výskumu na vedecké a dokumentačné účely oprávnená osoba, je povinný odovzdať bezplatne 
jedno vyhotovenie  výskumnej dokumentácie  KPÚ. Ak ide o archeologický výskum odovzdá 
bezplatne jedno vyhotovenie aj AÚ SAV;76 
 

b) pri prijatí KPÚ posúdi, či predložená výskumná dokumentácia je v súlade 
 s vyhláškou, teda či obsahuje stanovisko PÚ SR k výsledkom výskumu, ak nie, je potrebné ju 

vrátiť oprávnenej osobe, ktorá o toto stanovisko požiada77, ak to z objektívnych príčin nie je 
možné, odstúpi ju KPÚ na PÚ SR; 
Dokumentácie vyhotovené podľa vyhlášky, ktoré budú schválené PÚ SR podmienečne (t . j. 
stanovisko PÚ SR bude obsahovať formuláciu „Výskumná dokumentácia archeologického 
výskumu s názvom „Obec, rok, NKP alebo  stavba, prípadne etapa“ po doplnení a oprave 
uvedených nedostatkov bude spĺňať podmienky stanovené vyhláškou a následne môže 
slúžiť ako odborný podklad na výkon štátnej správy KPÚ v zmysle pamiatkového zákona“) a 
teda budú doplnené a opravené odovzdané KPÚ bez nového posúdenia PÚ SR, je potrebné 
skontrolovať, či boli nedostatky odstránené; 

 s vyhláškou č. 16/2003 Z. z. (ak bol výskum predpísaný v období platnosti tejto vyhlášky). Ak 
áno, zašle KPÚ výskumné dokumentácie prijaté po 1. 6. 2009 na PÚ SR. Je  na zvážení KPÚ, 
či si vyhotoví kópiu dokumentácie alebo len jej výpis. PÚ SR po spracovaní výskumnú 
dokumentáciu vráti. 
Ak predložená výskumná dokumentácia (podľa vyhlášky 16/2003 Z. z.) nespĺňa náležitosti 
tejto vyhlášky, požiada spracovateľa výskumnej dokumentácie o jej prepracovanie, resp. 
doplnenie, alebo ho požiada, aby odstránil nedostatky. Vlastníka/stavebníka, toho kto výskum 
financuje, o tom upovedomí. 
 

c) KPÚ archivujú výskumné dokumentácie odovzdané po ukončení archeologického výskumu 
podľa § 39 ods. 9 zákona. V zmysle Registratúrneho poriadku KPÚ78 ukladajú nálezové správy a 
výskumné dokumentácie v priebehu roka do vlastnej registratúry a následne raz ročne, v určenej 
lehote, spravidla začiatkom kalendárneho roka do Registratúrneho strediska príslušného KPÚ. 

  

                                                 
72 podľa § 39 ods. 5 pamiatkového zákona.  
73 podľa § 39 ods. 7 pamiatkového zákona.  
74 podľa § 39 ods. 8 pamiatkového zákona.  
75 list ministerstva č. MK-2259/2011-51/10611 
76 podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona.  
77 list ministerstva č. MK-2697/2010-51/141514 z 22. 10. 2010. 
78 Registratúrny  poriadok  pre automatizovaný sy stém správy  registratúry krajských pamiatkových úradov č. PÚ - 03/1257/10929 

z 03. 11. 2003  



17 

d) ak výskumná dokumentácia nebola odovzdaná KPÚ v určenej lehote, zašle KPÚ povinnej osobe 
výzvu na odovzdanie výskumnej dokumentácie . Kým výskumná dokumentácia nie je 
odovzdaná, KPÚ nesúhlasí79 s kolaudáciou stavby, resp. vydá súhlas s kolaudáciou s podmienkou 
odovzdania dokumentácie s určenou lehotou. V prípade, že nebude odovzdaná v lehote KPÚ 
začne priestupkové konanie. 
 

 
3.7 O bhliadka nepredvídaného nálezu 
 
KPÚ zabezpečujú podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona obhliadky archeologických nálezov a nálezísk 
nájdených mimo povolený výskum na základe ohlásení o náleze80 alebo počas riadne povolenej 
stavby: 
 
a) archeológ KPÚ (alebo KPÚ poverená odborne spôsobilá osoba) je povinný do troch pracovných 

dní uskutočniť obhliadku ohláseného nálezu; 
 
b) je nevyhnutné, aby z každej obhliadky bola riadne vyhotovená zápisnica, v ktorej bude uvedené: 

 kde sa nález našiel, 
 za akých okolností bol nález nájdený, teda či bol nález uskutočnený bez pomoci detektora 

a pod., 
 kto je nálezca; jeho identifikačné údaje, 
 nálezca môže už v tejto zápisnici deklarovať požiadavku vyplatenia nálezného, 
 zistiť, či nálezca mal v súvislosti so zabezpečením nálezu nejaké finančné výdavky, či má 

z tohto doklad; 
 
c) sústrediť sa aj skutočnosť, či nález ohlásila fyzická/právnická osoba priamo alebo prostredníctvom 

obce, alebo inej oprávnenej osobe akou je archeologický ústav alebo múzeum. Tento fakt môže 
mať potom vplyv na akt vyplatenia nálezného.  
V prípade, že nález oznámi múzeum, je potrebné zvážiť obhliadku miesta nálezu za prítomnost i 
nálezcu a následne zvážiť všetky okolnosti okolo ohláseného nálezu. Pochybnosti o nezákonnom 
vyzdvihnutí nálezu môžu zo strany KPÚ viesť k začatiu konania o priestupku; 
 

d) zamestnanec KPÚ pokiaľ obhliada nález in situ, je povinný ho vyzdvihnúť metódami 
archeologického výskumu a následne vypracovať výskumnú dokumentáciu, ktorá má základné 
náležitosti spĺňajúce vyhlášku; 
 

e) KPÚ podá podnet na PÚ SR, aby poskytol nálezcovi nálezné; 
 

f) KPÚ má možnosť v rámci zefektívnenia svojej činnosti poveriť81 oprávnené osoby 
vyzdvihovaním archeologických nálezov, avšak toto poverenie je na báze dobrovoľnosti jednak zo 
strany KPÚ ako aj zo strany oprávnených osôb. Poverenie je limitované na územie kraja, resp. 
katastra obce a určitú dobu82 alebo len konkrétnu akciu. Povinnosti oprávnenej osoby pri 
vyzdvihovaní nálezu sú uvedené v poverení (vzor v prílohe č. 5). Okrem názvu oprávnenej osoby 
a podmienok vyzdvihovania archeologických nálezov musí byť v tomto povolení uvedené, že 
nález musí byť oznámený KPÚ v zmysle pamiatkového zákona a že takto vykonávaná záchrana 
archeologických nálezov je bezplatná. Toto poverenie  v žiadnom prípade nemožno použiť na 
vlastný prieskum alebo výskum či na spoluprácu s nelegálnymi hľadačmi vydávanú za 
záchranu nálezu! Nakladanie s nálezom v rozpore s pamiatkovým zákonom je podstatou 
priestupku alebo trestného činu;83  

                                                 
79 podľa § 140b stavebného zákona. 
80 podľa § 40 ods. 2 a ods. 3 pamiatkového zákona.  
81 podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona.  
82 maximálne však na jeden kalendárny  rok 
83 podľa § 42 ods. 1, písm. h pamiatkového zákona a § 249 trestného zákona. 
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g) v prípade, že KPÚ zistí, že na jeho území oprávnená osoba vykonáva archeologický výskum alebo 
vyzdvihuje archeologický nález bez oznámenia príslušnému KPÚ, čím sa dopúšťa priestupku,84 
postupuje voči oprávnenej osobe v zmysle príslušných ustanovení85 a začne priestupkové konanie 
s udelením pokuty. 

 
 
3.8 Konanie KPÚ v špecifických prípadoch 
 
3.8.1 Nález vojnového hrobu a vojnového materiálu 
 
V prípade narušenia alebo zistenia narušenia alebo vyzdvihnutia vojnového materiálu, ktorými sú 
vojnové hroby, vojnový materiál ako zbrane a munícia, súčasti vybavenia z 1. alebo 2. svetovej vojny, 
je potrebné postupovať s maximálnou obozretnosťou. T ieto nálezy sa s novelou pamiatkového zákona 
stávajú archeologickými nálezmi.6 Napriek tomu, nález vojnového hrobu je stále živá problematika 
a starostlivosť o miesto nálezu, prípadne o miesto, kde boli t ieto ostatky premiestnené, prináleží obci. 
Nakoľko Ministerstvo vnútra SR, ktoré vykonáva štátnu správu na úseku vojnových hrobov, vedie 
okrem iného evidenciu vojnových hrobov a rozhoduje o exhumácii obete, je pri náleze vojnového 
hrobu potrebné kontaktovať Sekciu verejnej správy Ministerstva vnútra, Odbor koordinácie 
a modernizácie verejnej správy, Drieňova 22, 826 86 Bratislava ( tel. č. 02/4859 2201, 02/4859 
2215).86 Problematiku vojnových hrobov upravuje zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch. 
Pre pomoc s identifikáciou obetí a oboznámenie sa s okolnosťami ich úmrtia sa odporúča kontaktovať 
Vojenský historický ústav.  
KPÚ následne informuje PÚ SR o vykonaných krokoch prostredníctvom elektronickej pošty na adresu 
archeologia@pamiatky.gov.sk z dôvodu vedenia evidencie majetku štátu. 
 
Konanie KPÚ v prípade ohlásenia funkčnej munície. 
 
Funkčná (ostrá) munícia vyrobená pred rokom 1946 je archeologickým nálezom so špecifickým 
režimom. Vzhľadom k tomu, že ide o predmety, ktoré pri neodbornej manipulácii môžu spôsobiť 
škody na životoch, zdraví a majetku, je potrebné, aby pri ohlásení takého to charakteru bola 
zabezpečená súčinnosť s PZ. 
 
Ak KPÚ občan nahlási muníciu, KPÚ to okamžite ohlási na PZ na telefónne číslo 158. 
 
V prípade, že je munícia ohlásená PZ a tá na mieste zistí, že ide o funkčnú muníciu spred roku 1946, 
koná vo vlastnom režime a pre potreby KPÚ v tomto prípade stačí písomné oznámenie o mieste nálezu 
vyznačenom na mape a údaje o munícii ako aj o jej prípadnom zneškodnení.87 
Dôležité je tiež zistiť, či munícia bola nájdená zámerne (vyhľadávaním pomocou detektoru ako 
„hobby“) alebo náhodne, napr. pri stavebnej alebo inej hospodárskej činnosti. V prípade zámerného 
vyhľadávania ide o porušenie § 249 trestného zákona, ako aj porušenie § 39 ods. 6 pamiatkového 
zákona.  
 
Oznámenie o náleze munície, ktoré zasielajú pyrotechnici PZ na KPÚ je taktiež potrebné posielať na 
adresu archeologia@pamiatky.gov.sk z dôvodu vedenia evidencie majetku štátu. 
 
V prípade nálezu iného vojenského materiálu, ktorý nie je nebezpečný sa postupuje ako v prípade 
akéhokoľvek iného archeologického nálezu s príslušnou dokumentáciou a po zdokumentovaní nálezy 
je potrebné dopraviť na PÚ SR, kde sa pripraví zmluva o prevode na Vojenské historické múzeum. 
  

                                                 
84 podľa § 42 ods. 1 písm. b), h), a k) pamiatkového zákona. 
85 Podľa § 42 a 43 pamiatkového zákona a podľa zákon č.372/1990 Z. z. o priestupkoch  
86 zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch 
87 usmernenie PÚ SR č. PÚ-11/1417-3/7410 z 5.10.2011 
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3.8.2 Nepovolené činnosti 
 
Nepovolený výskum88 môžu vykonávať len oprávnené právnické osoby, nie tzv. detektoristi, ktorí na 
takúto činnosť nemajú potrebné vzdelanie ani vytvorené podmienky. Najčastejšie sa tak deje 
v súvislosti s vyzdvihovaním nepredvídaných archeologických nálezov (napr. počas stavebnej 
činnosti, ale aj ako záchrana archeologických nálezov odkrytých poveternostnými dejmi alebo 
nelegálnymi výkopmi). Oprávnené osoby boli na takéto protizákonné správanie upozornené listom 
MK SR89. Pre tieto prípady je možné vydať tzv. poverenie81 na žiadosť oprávnenej osoby, limitované 
na územie kraja a určitú dobu alebo pre konkrétny prípad. Okrem názvu oprávnenej osoby 
a podmienok vykonávania výskumu, tomto prípade vyzdvihnutia nálezu metódami archeologického 
výskumu, musí byť v tomto poverení uvedené, že nález musí byť oznámený KPÚ a že takto 
vykonávaná záchrana archeologických nálezov je bezplatná. Toto poverenie  v žiadnom prípade 
nemožno použiť na vlastný prieskum, napr. detektorom kovov, vydávaný za záchranu nálezu! 
Nakladanie s nálezom v rozpore so zákonom je podstatou priestupku alebo trestného činu90.  
 
Osoby bez oprávnenia alebo osvedčenia (napr. detektoristi) vykonávajú neoprávnené  vyhľadávanie, 
výkopy, zber a premiestňovanie  hnuteľných nálezov.18 Trestný zákon okrem uvedených činností 
definuje ako trestný čin aj neoprávnené prechovávanie  archeologického nálezu alebo iné 
poškodzovanie  alebo znehodnocovania archeologického dedičstva s vymeranou trestnou sadzbou.91 
Trestným činom je aj falšovanie  predmetov kultúrnej hodnoty, teda aj archeologických nálezov, 
ktoré je postihované podľa osobitného paragrafu trestného zákona.  
 
 
3.8.3 Vykrádanie archeologických nálezísk 

 
Za posledných 20 rokov sú archeologické náleziská vystavené nájazdom novodobých hľadačov 
pokladov tzv. detektoristom. V tomto ohľade ide o veľmi nebezpečnú činnosť a je povinnosťou KPÚ 
jednotlivé zistenia narušenia archeologického náleziska okamžite po zistení riešiť.  
 
V prípade, že dôjde k zisteniu nepovoleného archeologického výskumu alebo k zisteniu 
poškodzovania alebo znehodnocovania archeologického náleziska, napríklad výkopmi a existuje 
podozrenie zo spáchania trestného činu podľa § 249 trestného zákona, zamestnanec KPÚ postupuje 
v súlade s § 43a ods. 2 pamiatkového zákona a vec postúpi orgánom činným v trestnom konaní92, pred 
tým však je nutné vykonať dokumentáciu zistenej nepovolenej činnosti, ktorá obsahuje: 
 topografické vymedzenie napadnutého archeologického náleziska na mapových podkladoch, 
 zápis z obhliadky archeologického náleziska s fotodokumentáciou a odborným popisom zisteného 

stavu, 
 orientačnú špecifikáciu podozrivej osoby (popis vzhľadu, evidenčné číslo použitého motorového 

vozidla, názov právnickej osoby konajúcej bez povolenia a pod.), ktorá je podozrivá 
z vykonávania nelegálnej archeologickej činnosti alebo z poškodzovania a znehodnocovania 
archeologického náleziska (ak pôjde o úplne neznámu právnickú osobu alebo fyzickú osobu, treba 
v trestnom oznámení uviesť, že podozrivá osoba je KPÚ doposiaľ neznáma). 

KPÚ podá trestné oznámenie (listom riaditeľa KPÚ alebo ústne zamestnancom KPÚ) na Úrade 
kriminálnej polície okresného riaditeľstva PZ, v ktorého obvode bolo podozrenie z nelegálnej 
archeologickej činnosti v teréne zistené, alebo na príslušnú okresnú prokuratúru. Na vedomie sa 
podané oznámenie zašle aj na adresu archeologia@pamiatky.gov.sk a rovnako aj na Úrad kriminálnej 
polície Prezídia PZ v Bratislave na adresu archeo@minv.sk; v prípade podania trestného oznámenia na 

                                                 
88 § 249 Trestného zákona v znení neskorších predpisov nedefinuje viac nepovolený výskum ako trestný čin, zostáva teda v rovine 
priestupku.  
89 list ministerstva č. MK 4396/2009-51/11591 zo 17. 9. 2009. 
90 podľa § 42 ods. 1, písm. h pamiatkového zákona a § 249 trestného zákona. 
91 § 249 trestného zákona 
92 Upovedomenie policajného zboru telefonátom na č. 158. Pokiaľ policaj ti môžu zadržať páchateľa pri čine alebo bezprostredne po ňom, je 

pravdepodobnosť úspešného dokončenia vyšetrovania a následného procesu vyššia (bližšie: KALAFUT, D. A KOL. 2010, s. 17). 
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prokuratúru môže byť dané na vedomie aj Generálnej prokuratúre SR. Prílohou trestného oznámenia 
je dokumentácia nepovolenej činnosti.93 
 
Ak by došlo k zisteniu priameho detekovania archeologického náleziska alebo iného miesta v prírode 
pomocou detektora kovov neznámou osobou, je potrebné túto skutočnosť oznámiť PZ na tiesňovej tel. 
linke 158, prípadne na mobil číslo 0907/899 081, ktorý je pridelený úseku ochrany kultúrneho 
dedičstva na Prezídiu PZ. Na mieste je potrebné vyhotoviť fotodokumentáciu zistených narušení 
archeologického náleziska, prípadne zničených nálezov a nálezových okolností, taktiež je vhodné 
vyhotoviť fotodokumentáciu napr. automobilu, ak bol v súvislosti s nelegálnou archeologickou 
činnosťou použitý. 
 
 
3.8.4 Postup KPÚ v trestnom konaní 
 
V prípade nepovolených činností – neoprávneného vyhľadávania, vykopávania, zberu, 
premiestňovania alebo prechovávania hnuteľných archeologických nálezov alebo iného 
poškodzovania alebo znehodnocovania archeologického dedičstva je poškodeným v zmysle trestného 
zákona Slovenská republika. V trestnom konaní ju zastupuje PÚ SR94. Práva poškodeného rozpisuje 
podrobne Trestný poriadok.95 T restné konanie vedie príslušná zložka PZ a v rámci jej konania je 
v odôvodnených prípadoch nutné, aby sa k hodnote poškodeného archeologického náleziska 
a prípadne aj k hodnote neoprávnene vyzdvihnutých archeologických nálezov vyjadril KPÚ alebo PÚ 
SR. Odborní pracovníci KPÚ a PÚ SR sú oprávnení určovať hodnotu archeologických nálezov 
zaistených PZ na účely vyčíslenia výšky škody pre trestné konanie.96 Výška škody sa určuje podľa 
§ 126 trestného zákona a § 43 ods. 5 pamiatkového zákona.  
Pri hnuteľných archeologických nálezoch sa výška škody určuje posúdením ich veku, stavu 
zachovania, vzácnosti výskytu s porovnaním cien na trhu. V stanovisku alebo vyjadrení, ktoré sa 
zasiela PZ, je potrebné vždy výšku hodnoty riadne zdôvodniť a uviesť vždy minimálnu výšku 
hodnoty. 
 
Vzhľadom k tomu, že neexistuje všeobecne platný katalóg cien archeologických nálezov a už vôbec 
nie archeologických lokalít  ako takých, odporúča sa pri ohodnocovaní škody vzniknutej na 
nehnuteľných nálezoch a na nálezisku riadiť vlastnou úvahou a vhodne postupovať podľa 
nasledujúcich kritérií.  
 
Kritéria ohodnotenia ceny hnuteľných archeologických  nálezov 
 kritérium materiálu: 

Toto kritérium posudzuje premet - archeologický nález z hľadiska materiálového zloženia. 
Posudzuje sa hodnota materiálu, pri kovoch ako  je zlato, striebro, meď, bronz a ich trhová 
hodnota. Pri vyhodnocovaní tohto bodu sa možno oprieť o momentálne ceny týchto kovov 
uvedené na svetových trhoch. V prípade iných druhov materiálov je potrebné sa zamyslieť nad 
otázkou trvanlivosti materiálu, napr. hodnota celého skleneného predmetu bude vyššia ako napr. 
hlineného, nakoľko je sklo menej trváce, podobne drevo, textil atď. 

 kritérium proveniencie: 
Pri ohodnocovaní ceny archeologických predmetov je dôležité poznať miesto nálezu, krajinu, resp. 
oblasť, z ktorej predmet pochádza. Nemenej dôležitým faktorom je príslušnosť predmetu ku 
konkrétnej archeologickej kultúre, prípadne jej stotožnenie s historicky známym etnikom alebo 
historicky známym geopolitickým celkom. 

 kritérium veku: 
V tomto prípade je dôležité určenie z akého obdobia jednotlivé predmety pochádzajú.  

 kritérium jedinečnosti (rarity): 

                                                 
93 Konanie pracovníka PÚ SR/KPÚ je podrobne upravené v Zápisnici zo zasadnutia sekcie archeológie 4. – 5. 11. 2010. 
94 KPÚ podľa KALAFUT A KOL 2010, s. 16  
95 § 49 a § 49 trestného poriadku. 
96 usmernenie MK SR č. MK-1662/2010-51/7465 zo dňa 24. 5. 2010 
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Pri hodnotení predmetu týmto kritériom sa vychádza z predpokladu jedinečnosti predmetu. Čím 
menej predmetov istého typu sa v múzeách a zbierkach nachádza, tým je hodnotený predmet 
drahší. Unikátne predmety, resp. raritné kusy sú potom prirodzene hodnotené vyššie. 

 kritérium umelecko–remeselného prevedenia: 
Nemenej dôležitým hľadiskom na posúdenie hodnoty predmetu je jeho celkové umelecko-
remeselné spracovanie. Dôraz sa kladie na detaily, ktoré môžu v  konečnom dôsledku ovplyvniť 
celkovú hodnotu analyzovaného predmetu. 

 kritérium zachovalosti: 
V tomto prípade sa zohľadňuje celkový stav predmetu, miera jeho poškodenia/zachovania, ako aj 
stupeň korózie. V prípade bronzových predmetov, sa kladie dôraz na zhodnotenie stavu patiny, 
ktorá tvorí prirodzený ochranný „obal“ predmetu. 

 kritérium funkcie predmetu: 
Pri hodnotení ceny predmetu je nutné zohľadniť aj pôvodnú funkciu predmetu v závislosti od 
vyššie spomenutých hľadísk. 

 
Kritéria na posudzovanie hodnoty archeologických nálezísk 
 kritérium umiestnenia: 

V rámci tohto bodu je potrebné zohľadniť umiestnenie lokality v teréne a alebo v zastavanom 
území a brať do úvahy možnosť predpokladu existencie náleziska spolu s určením jeho približnej 
rozlohy. 

 kritérium zachovalosti: 
V tomto prípade sa zohľadňuje celkový stav zachovania lokality so spresnením miery 
preskúmania lokality a zachovania prípadných konštrukčných prvkov. 

 kritérium starobylosti: 
Zohľadňuje datovanie lokality v rámci jednotlivých časových úsekov. 

 kritérium jedinečnosti (rarity): 
Pri hodnotení týmto kritériom sa vychádza z predpokladu jedinečnosti lokality v užšom a širšom 
regióne, v rámci datovania spolu s rozlohou a umiestením lokality.  

 kritérium funkcie: 
Pri hodnotení ceny predmetu je nutné zohľadniť aj predpokladanú funkciu náleziska v závislosti 
od vyššie spomenutých hľadísk. 

 
Odborní pracovníci PÚ SR alebo KPÚ sa môžu zúčastniť domovej prehliadky u podozrivej 
osoby/osôb na základe žiadosti PZ a poverenia generálneho riaditeľa PÚ SR alebo riaditeľa KPÚ.  
 
Archeologické nálezy, ktoré boli v trestnom konaní PZ zaistené, sa uschovajú v súlade so smernicami 
PZ.97 Po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku alebo trestného rozkazu alebo aj na základe rozhodnutia 
policajta alebo prokurátora v rámci vykonávaného vyšetrovania prechádzajú do správy PÚ SR, ktorý 
s nimi naloží v súlade s pamiatkovým zákonom.98 
 
 
3.8.5 Postup KPÚ v priestupkovom konaní 
 
KPÚ pri priestupkoch a iných správnych deliktoch postupuje v zmysle ustanovení § 42, § 43 a 43a 
pamiatkového zákona, rovnako ako podľa ustanovení správneho zákona a zákona o priestupkoch.99 
KPÚ predovšetkým koná na základe zistených skutočností  a vykonanej obhliadky z ktorej je spísaná 
riadna zápisnica.  
Pamiatkový zákon pri určovaní výšky pokuty v prípade, že dôjde k poškodeniu alebo zničeniu 
archeologického náleziska, ukladá KPÚ povinnosť určenia škody vo výške nákladov na realizáciu 
archeologického výskumu.100 Vzhľadom, k tomu, že neexistuje orientačný cenník, odporúča sa KPÚ 
postupovať pri určení ceny archeologického výskumu podľa nasledovných kritérií. Na tomto mieste je 

                                                 
97 KALAFUT A KOL 2010, s. 11. 
98 podľa § 40, ods. 8 pamiatkového zákona.  
99 zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  
100 podľa§ 42 ods.5 pamiatkového zákona  
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však potrebné uviesť, že ide o orientačné kritériá a nie je možné v tomto materiáli postihnúť všetko, čo 
by mohlo mať vplyv na cenu archeologického výskumu. 
 
Kritéria na posudzovanie ceny archeologického výskumu 
 kritérium rozlohy lokality 

Je potrebné brať do úvahy umiestnenie lokality v teréne, dostupnosť a jej celkovú rozlohu, 
stratigrafickú komplikovanosť lokality a toto násobiť časom, ktorý by bol potrebný na 
preskúmanie lokality 

 kritérium ceny pracovného času  
V tomto prípade je potrebné zohľadniť cenu práce archeológa, technika a kopáčov vynásobené 
časom, ktorý by bolo potrebné na preskúmanie lokality, zároveň je potrebné zarátať aj cenu prác 
geodeta a prípadného použitia ťažkých mechanizmov. Rátať možno aj s externými analýzami 
vzoriek. 

 
 
3.9 Ostatné činnosti KPÚ 
 

 
1. KPÚ vedú priebežne evidenciu vydaných rozhodnutí, záväzných stanovísk, odborných stanovísk 

a iných písomností o archeologickom výskume vydaných KPÚ v excelovskej PC tabuľke. 
Vzorová tabuľka je záväzná pre všetky KPÚ. KPÚ poskytujú potrebné údaje PÚ SR do 
konca februára kalendárneho roka, po roku, ktorého sa evidencia týka, KPÚ vedú evidenciu 
oznámení  o začatí všetkých druhov archeologických výskumov.  
 

2. Podnety a námietky AÚ SAV a iných oprávnených osôb KPÚ a PÚ SR riešia v závislosti od 
obsahu písomností ako sťažnosti v zmysle zákona o sťažnostiach101 a to výhradne písomnou 
formou. 

 
3. V prípade, že má KPÚ vedomosť o archeologickom nálezisku, ktoré by bolo vhodné vyhlásiť za 

NKP, podá písomný podnet na PÚ SR (vzor v prílohe č. 6)  

                                                 
101 zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnost iach. 
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4 Výkon špecializovanej štátnej správy PÚ SR v oblasti archeológie 
 
1. PÚ SR podľa § 10 ods. 2 písm. a) a b) pamiatkového zákona metodicky usmerňuje, vyhodnocuje 

a kontroluje výkon špecializovanej štátnej správy v oblasti ochrany archeologických nálezov 
a nálezísk. 
 

2. PÚ SR je podľa znenia § 10 ods. 1 pamiatkového zákona druhostupňovým orgánom 
špecializovanej štátnej správy, t. j. odvolacím orgánom voči rozhodnutiam/záväzným stanoviskám 
vydaným KPÚ na úseku ochrany pamiatkového fondu. 
 

3. PÚ SR vydáva rozhodnutia o vyhlásení archeologického nálezu alebo náleziska za NKP 
a o vyhlásení ochranného pásma archeologického náleziska. Odporúča sa, aby za NKP – 
archeologická lokalita bolo vyhlásené predovšetkým nálezisko – územie9, nakoľko je 
jednoduchšie v neskoršom konaní riešiť vlastníctvo pozemku ako osobitne vlastníctvo pozemku 
a vlastníctvo nálezu. 
 

4. V prípade, že stavebník alebo ten, kto má výskum vykonať nemôže z objektívnych príčin 
zabezpečiť na realizáciu archeologického výskumu oprávnenú osobu, predloží PÚ SR102 návrh 
MK SR. MK SR určí oprávnenú osobu na vykonanie záchranného archeologického výskumu. 
 

5. PÚ SR vydáva rozhodnutia o povinnosti vlastníka strpieť vykonanie výskumu68 v prípade, že 
sa stavebník alebo vlastník nehnuteľnosti nedohodne s realizátorom výskumu103 a o podmienkach, 
za ktorých ho možno výskum vykonať. 
 

6. PÚ SR spolu s KPÚ vykonáva „štátny dohľad nad dodržiavaním ustanovení pamiatkového 
zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, dohľad nad 
dodržiavaním vydaných právoplatných rozhodnutí“.37 Práva a povinnosti pracovníkov PÚ SR 
a KPÚ sú uvedené v § 12 pamiatkového zákona. 
 
Poverenie  na vykonanie štátneho dohľadu39 – pre zvýšenie efektivity výkonu štátneho dohľadu 
sa odporúča, aby príslušní zamestnanci PÚ SR mali dokument – poverenie – podpísané 
generálnym riaditeľom PÚ SR s platnosťou na celom území Slovenskej republiky na obdobie 1 
roka (vzor v prílohe č. 1). 
 

7. PÚ SR spolupracuje s Archeologickou radou MK SR a poskytuje jej na požiadanie podklady 
z vedenej evidencie rozhodnutí. 

 
 
4.1 Evidencie  PÚ SR 
 
PÚ SR vedie evidencie:  
a) evidenciu oprávnených osôb, ktoré podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona môžu vykonávať 

archeologický výskum 
 

b) osobitnú evidenciu hnuteľných a nehnuteľných archeologických nálezov ako majetku 
štátu104, ktorá obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov (obec, katastrálne 
územie, parcelné číslo, zameranie, fotografia, popis, spôsob naloženia, umiestnenie, č. zmluvy) 
Táto evidencia „sa uschováva počas 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom s archeologickým 
nálezom     pamiatkový úrad naložil“, avšak vzhľadom na údaje v nej uvedené, PÚ SR usúdil, že  
uvedená evidencia bude aj po uplynutí 5 rokov uložená v Archíve PÚ SR 
 

                                                 
102 podľa § 37 ods. 4 pamiatkového zákona.  
103 podľa § 36 až 38 pamiatkového zákona  
104 podľa § 40 ods. 7 pamiatkového zákona.  
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c) s tým súvisiacu evidenciu výskumných dokumentácií , ktoré boli odovzdané KPÚ a PÚ SR na 
základe nimi vydaných rozhodnutí a ostatných individuálnych správnych aktov. KPÚ zašlú PÚ SR 
výskumné dokumentácie prijaté podľa rozhodnutí/záväzných stanovísk vydaných po 1. 6. 2009 
a postupne aj výskumné dokumentácie spred tohto obdobia za účelom digitalizácie 

 
d) evidenciu výkonu štátnej správy, teda vydaných právoplatných rozhodnutí/záväzných 

stanovísk/odborných stanovísk o archeologických výskumoch vydaných KPÚ a PÚ SR (do 31. 5. 
2009), ktoré zapracováva do celkového územného priemetu ochrany pamiatkového fondu 
 

e) aktuálnu evidenciu archeologických nálezov a nálezísk na základe „Centrálnej evidencie 
archeologických nálezísk SR“, ktorú mu poskytuje AÚ SAV, pričom túto evidenciu poskytuje 
KPÚ, aby ju videli vo svojom územnom obvode. 105  
 
PÚ SR zahŕňa údaje o archeologických nálezoch a náleziskách do územného priemetu ochrany 
kultúrnych hodnôt územia. Údaje zo zaslaných výskumných dokumentácii spracuje do evidencie 
archeologických nálezísk. Po spracovaní tieto výskumné dokumentácie PÚ SR zašle  späť na 
príslušné KPÚ.  

 
 
4.2 Prevod správy a vlastníctva majetku štátu 
 
PÚ SR je správcom majetku štátu8, ktorými sú hnuteľné a nehnuteľné archeologické nálezy, ktorých 
vlastníctvo106 alebo správu106 môže previesť: 
a) bezodplatne vlastníctvo hnuteľných archeologických nálezov len na obec alebo samosprávny 

kraj do správy nimi zriadených múzeí, alebo na Národnú banku Slovenska; 
b) správu  hnuteľných  archeologických nálezov len na múzeum zriadené ústredným orgánom 

štátnej správy alebo Slovenskou akadémiou vied. 
Nálezy sú ďalej chránené podľa múzejného zákona; 107 

 
c) vlastníctvo nehnuteľných archeologických nálezov len na vlastníka pozemku, obec alebo 

samosprávny kraj; 
d) správu  nehnuteľných archeologických nálezov štátnej rozpočtovej organizácii alebo štátnej 

príspevkovej organizácii. 
 
Prevod vlastníctva a správy sa uskutočňuje na základe zmluvy medzi PÚ SR a múzeami  zriadenými 
ústrednými orgánmi štátnej správy alebo vyššími územnými celkami alebo obcami, ktoré sú 
zriaďovateľmi ostatných múzeí. Súčasťou tejto zmluvy je úplný zoznam archeologických nálezov, 
spolu s ich stručným popisom a fotografickou dokumentáciou, teda potrebné dbať na úplnosť 
prírastkových katalógov, ktoré musia obsahovať najmä počet nálezov.  
 
V prípade nehnuteľného nálezu musí byť súčasťou zmluvy nielen grafická dokumentácia nálezu a jeho 
fotodokumentácia, ale aj jeho geodetické zameranie a jeho vynesenie na katastrálnu mapu.  

 
Múzeá zriadené ústredným orgánom štátnej správy, ktorým možno previesť správu archeologických 
nálezov108: 
 Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen 
 Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica 
 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš 
 Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, Bratislava 
 Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine 

                                                 
105 podľa § 41 ods. 2 a ods. 3 pamiatkového zákona.  
106 podľa § 40 ods. 8 a ods. 9 pamiatkového zákona.  
107 zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej  hodnoty  a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
108 Zoznam múzeí je uverejnený na http://www.culture.gov.sk/extdoc/896/register_muzei_a_galerii_sr-cast_muzea-18-10-2011 



25 

 Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum, Levoča 
 Slovenské národné múzeum – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, Modrý Kameň 
 Vojenské historické múzeum 
 
 
4.3 Nálezné 
 
PÚ SR poskytne nálezcovi nálezné109 až do výšky 100 % hodnoty nálezu. V náleznom sa premieta 
hodnota materiálu, ak je nález vyhotovený z drahých kovov alebo z iných cenných materiálov 
a hodnota nálezu. Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom . Poskytnutie 
nálezného nálezcovi predpokladá, že všetky náležitosti pamiatkového zákona boli splnené, t . j. nález 
bol riadne nahlásený KPÚ a nebol nájdený pri nepovolenej/nelegálnej činnosti, sú známe identifikačné 
údaje nálezcu a nálezca riadne požiadal o vyplatenie nálezného. PÚ SR následne po vyhodnotení 
všetkých podkladov požiada o spracovanie znaleckého posudku. 
 
PÚ SR v súvislosti so spracovaním posudku vydáva rozhodnutie podľa § 36 správneho poriadku 
o ustanovení za znalca. Nálezné sa vyplatí rozhodnutím v odôvodnení ktorého je potrebné zdôvodniť 
výšku nálezného.110 
 
PÚ SR poskytuje náhradu výdavkov nálezcovi v súvislosti s o hlásením a ochranou nálezu.111 Nálezca 
aj prostredníctvom KPÚ musí predložiť doklad o výdavkoch spojených s vyššie uvedeným. 

                                                 
109 podľa § 40 ods. 11 pamiatkového zákona.  
110 KOMENTÁR 2011, s. 68. 
111 podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona.  
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5 Vykonanie archeologického výskumu PÚ SR 
 
Odborní zamestnanci PÚ SR a KPÚ nesmú vykonávať archeologický výskum inak, ako na základe 
platnej zmluvy o dielo medzi investorom stavby, príp. vlastníkom nehnuteľnosti a PÚ SR. Táto 
zmluva sa vypracuje na základe vydaného právoplatného rozhodnutia KPÚ.  
 
Pracovníci – brigádnici môžu byť na výskume zamestnaní len podľa dohody vykonaní práce , dohody 
o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študenta (vzor v prílohe č. 7). Potencionálni 
brigádnici vyplnia formulár, na základe ktorého osobný úrad PÚ SR vypracuje príslušné dohody. 
Študenti musia priložiť potvrdenie o návšteve školy. 
 
Pokiaľ sú k výskumu nevyhnutné služby externých dodávateľov, napr. bager, prípadne vypracovanie 
odborných posudkov, vždy je potrebné napísať objednávku  tejto služby, na základe ktorej PÚ SR 
následne vyplatí faktúru. Faktúry za služby, na ktoré nebola predložená objednávka ekonomickému 
oddeleniu PÚ SR, nemôžu byť uhradené. 
  
Vedúci výskumu je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom školenie  o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci. Všetci následne musia podpísať tlačivo, ktorým dokladajú, že boli poučení (vzor 
v prílohe č. 8). Brigádnici mladší ako 16 rokov musia mať povolenie pracovať na výskume podpísané 
ich zákonným zástupcom. Školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa musí sústrediť najmä 
na tieto náležitosti: 
 primerané pracovné oblečenie a obuv 
 ochranné pomôcky 
 pitný režim a ochrana pred slnkom 
 bezpečná realizácia výkopov, paženie a ohradzovanie výkopov 
 pravidlá pri odstraňovaní (sypkej) sutiny 
 primerané správanie sa na mieste výskumu. 
 
 
5.1 Konflikt záujmov 
 
Zamestnanec PÚ SR a KPÚ nesmie vykonávať výskum pre inú oprávnenú osobu inak, ako na základe 
zmluvy o spolupráci  medzi touto oprávnenou osobou a PÚ SR. 112 Návrh takejto zmluvy je potrebné 
písomnom formou predložiť PÚ SR na schválenie. Práca na výskume inej oprávnenej osoby v čase 
osobného voľna nie je prípustná v zmysle ustanovení zákona o štátnej službe.113 
 

                                                 
112 usmernenie PÚ SR č. PÚ-10/605-12/5987/Gla zo dňa 7. 12. 2010 
113 podľa § 61 ods. 2, písm. b) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej  službe. 
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6 Všeobecné odporúčania 
 
1. Z hľadiska kvality výkonu štátnej správy je dôležité v správnom konaní na prvom i druhom stupni 

venovať osobitnú pozornosť základným pravidlám správneho konania (§ 3 správneho poriadku) 
a § 46 a 47 správneho poriadku. V každom rozhodnutí, vydanom v správnom konaní, je  potrebné 
klásť dôraz na odôvodnenie  rozhodnutia,114 ktoré bolo v minulosti v praxi podceňované, avšak 
často bolo dôvodom na zrušenie rozhodnutia odvolacím orgánom. 

 
2. Rozhodnutia, vydané v správnom konaní je  potrebné vždy riadne doručovať.115 Pre 

zasielanie rozhodnutí, ako i iných dôležitých písomností, je potrebné použiť obálku „do vlastných 
rúk“, s „opakovaným doručením“. Použitie len obálky „do vlastných rúk“ môže mať v prípade 
neprevzatia zásielky vplyv na okamih doručenia, resp. na začiatok plynutia 15-dňovej lehoty na 
podanie odvolania. Použitím obálky „s opakovaným doručením“ sa v prípadnom odvolacom 
konaní predíde preskúmavaniu lehôt doručenia. 

 
3. Je potrebné riadne vyhotovovať zápisnice , najmä z ústnych pojednávaní. Tieto nedostatky 

môžu byť dôvodom na zrušenie rozhodnutia v odvolacom konaní. 
 
 

6.1 Úprava písomností 
 
Úprava písomností vydávaných PÚ SR a KPÚ sa riadi Slovenskou technickou normou STN 01 6910 
Pravidlá písania a úpravy písomností. Výklad tejto normy je možné stiahnuť na adrese 
http://www.ucps.sk/subory/Pravne_predpisy_pdf_doc/STN_01_6910_Pravidla_pisania_a_upravy_pis
omnosti.pdf. Nevyhnutné je ale dbať aj na gramatickú a pravopisnú správnosť textu bez preklepov 
a textových chýb, správne uvedené registratúrne čísla, dátumy a iné veci v samotnom texte 
dokumentu, ktoré z nepozornosti neboli zmenené alebo vymazané pri kopírovaní zo vzoru/vzorovej 
písomnosti. 
 
  

                                                 
114 v zmysle § 47 ods. 3 správneho poriadku. 
115 podľa § 24 ods. 1 správneho poriadku. 
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PRÍLOHA 1 
 
 

 

 

Krajský pamiatkový úrad 

 
 
Číslo:  ............................ 
V............... dd. mm. rrrr. 

 
 

Poverenie na výkon štátneho dohľadu 
 
 
Krajský pamiatkový úrad .............. podľa § 11 ods. 2  písm. a) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon“ ) ako vecne a miestne príslušný správny orgán na 
úseku ochrany pamiatkového fondu a v zmysle ustanovenia § 12 ods. 1. a 2 pamiatkového zákona týmto 
poveruje 
 

titul, meno a priezvisko 
zamestnanca Pamiatkového úradu SR 

č. služobného preukazu xxxx 
 

na vykonávanie štátneho dohľadu pri plnení úlohy štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu 
na území ............. kraja 

 
Pri výkone štátneho dohľadu je poverená osoba oprávnená:  

a) vstupovať na archeologické nálezy a archeologické nál eziská a do pri estorov nehnuteľných kultúrnych 
pamiatok a na nehnuteľnosti v pamiatkovom území; ak sú obydlím, len so súhlasom toho, kto nich 
býva, 

b) požadovať predloženie hnuteľnej kultúrnej pamiatky a archeologického nálezu na výskumné účely 
alebo z dôvodu ich hroziaceho poškodenia alebo zni čenia,  

c) vyžadovať od fyzi ckých osôb a právnických osôb potrebnú súčinnosť, najmä vyjadrenia a informácie,  
ktoré sa týkajú uplatňovania pamiatkového zákona, predloženie dokladov a iných písomností,  

d) použiť technické prostriedky na zhotovenie dokumentáci e a vyhotoviť písomný záznam zo zistených 
skutočností. 
 

Pri výkone štátneho dohľadu je poverená osoba povinná: 
a) preukázať sa služobným preukazom a týmto písomným poverením, 
b) zachovávať mlčanlivosť vo veciach, o ktorých sa pri výkone štátneho dohľadu dozvedela. 

 
Toto poverenie má platnosť od 1. 1. 20xx  do 31. 12. 20xx. 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................... 
riaditeľ/riaditeľka  

   krajského pamiatkového úradu  
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PRÍLOHA 2 
 
 

 

 

Krajský pamiatkový úrad 

 
Číslo: ..................................... 
Vybavuje: .............................. 
V ................ dňa dd. mm. rrrr 
 
Krajský pamiatkový úrad ......... podľa § 11 ods. 1 a 2 písm. e) zákona číslo 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“ ) ako vecne a podľa § 9 ods. 5 
pamiatkového zákona miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických 
nálezov a archeologických nálezísk a podľa § 46 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení  
neskorších predpisov (správny poriadok) vydáva toto 

r o z h o d n u t i e 
 
Krajský pamiatkový úrad ...... podľa § 37 ods. 3 pamiatkového zákona po predchádzajúcom oznámení  
stavebného úradu ............. dospel k záveru, že je nevyhnutné vykonať záchranný archeologický výskum ako 
predstihové opatreni e podľa § 37 ods. 2 pamiatkového  zákona za účelom záchrany archeologických nálezov 
a nálezísk predpokladaných v zemi na ploche uvažovanej stavby „......................“, na pozemkoch parc. č. ....... 
katastrálnom území ................ 

 
Krajský pamiatkový úrad ............... podľa § 36 ods. 1 a § 39 ods. 3 pamiatkového zákona a Vyhlášky 
Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení  
neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“ ) 
 

určuje nasledujúce podmienky vykonávania výskumu: 
 

a) druh výskumu:  pamiatkový – archeologický. 
miesto vykonávaného výskumu: výskum bude prebiehať v polohe navrhovanej stavby „...................“ 
na pozemkoch parc. č. .............. katastrálnom území .................. 

 
b) spôsob a rozsah vykonávania výskumu: Archeologický výskum bude realizovaný v dvoch etapách: 

 Prvá etapa výskumu bude začatá pred vydaním stavebného povoleni a formou sondážneho 
odkryvu, ktorý môže byť uskutočnený strojným odstránením ornice. Rozsah a poloha sondáže 
budú v teréne konkrétne určené za účasti zástupcu KPÚ ................ na vstupnej komisii výskumu.  

 V polohách zachytených archeologických nál ezov bude nasledovať ich plošný ručný odkryv tak,  
aby boli zdokumentované v celosti objekty nachádzajúce sa v trasách navrhovaných stavebných 
objektov. 

 Druhá etapa výskumu bude prebiehať v priebehu samotných stavebných prác formou sledovania 
všetkých zemných prác v polohách, ktoré neboli skúmané plošným odkryvom počas prvej etapy 
výskumu. V prípade zachytenia archeologických objektov bude nasledovať ich ručný odkryv 
v celosti. 

 
 Pri zabezp ečení archeologického výskumu je stavebník povinný: 
 

a) podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum, 
b) podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou 

osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou uzatvorí pred začatím výskumu podľa 
§ 39 ods. 1 pamiatkového zákona dohodu, o čom písomne upovedomia Krajský pamiatkový úrad 
...................., 

c) doručiť kópiu tohto rozhodnutia po nadobudnutí právoplatnosti oprávnenej osobe, ktorá bude 
vykonávať archeologický výskum, 

d) odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou 
podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a 10 vyhlášky Krajskému pamiatkovému úradu 
................a Archeologickému ústavu SAV v Nitre, 
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e) v prípade, ak po realizácii sondáže nebudú nadväzovať stavebné práce, bude vyhotovená dokumentáci a 
zvlášť pre I. a II. etapu výskumu, 

f) lehotu na odovzdanie výskumnej  dokumentáci e podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona určil Krajský 
pamiatkový úrad ........................ na 120 dní od skončenia terénnej časti výskumu, 

g) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického 
výskumu je k dispozícii na príslušných krajských pamiatkových úradoch a Pamiatkovom úrade SR. 

 
Pri vykonávaní archeologického výskumu je oprávnená osoba povinná: 
 

a) oznámiť začatie výskumu do 5 dní Krajskému pamiatkovému úradu ......................., 
b) postupovať v súlade s platnými medzinárodnými dohodami a vedeckými poznatkami, 
c) vykonať opatrenia proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu nálezov z výskumu, 
d) nezačať výskum skôr, ak nie je zabezpečená následná ochrana nálezov,  
e) postupovať pri výskume t ak, aby boli plošne zdokumentované archeologické objekty s doložením 

zistených skutočností v nálezových listoch, kvalitnej fotografickej dokumentácii a kresebnej  
dokumentácii pozostávajúcej z výškopisného a polohopisného zamerania sond so zachytenými  
objektmi a kresebných profilov objektov, 

f) zvolať vstupnú, priebežnú, resp. záverečnú odbornú komisiu za účasti zástupcov Krajského 
pamiatkového úradu ......................., 

g) spracovať výskumnú dokumentáciu, ktorá bude obsahovať náležitosti vyhlášky, 
h) držať a chrániť hnuteľné archeologické nál ezy v zmysle § 39 ods. 10 pamiatkového zákona, až do 

prevodu vlastníckeho práva alebo správy, podľa § 40 ods. 8 a 9 pamiatkového zákona. 
 

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať Krajský pamiatkový úrad 
.................... 

V zmysle § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie po uplynutí troch rokov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti stráca platnosť, ak v tejto lehote nebol vykonaný úkon, na ktorý sa vzťahuje. 
 

Odôvodnenie 
 
Vo výrokovej časti rozhodnutia sú stanovené zároveň ďalšie podmienky vo veci zabezpečenia, vykonávania 
výskumu až po odovzdanie výskumnej dokumentácie, ktoré vyplývajú z príslušných ustanovení pamiatkového 
zákona a vyhlášky. 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 
 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu sa môže účastník konania v súlade s ustanovením § 53 a §  54 zákona č. 71/1967 Zb.  
o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 
15 dní odo dňa jeho doručenia.  

 

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom. 

 
 
 
 
 
 

.................................................... 
riaditeľ/riaditeľka 

krajského pamiatkového úradu . 
 
 
Rozhodnutie sa doručuje: 
1. vlastník/stavebník 
2. stavebný úrad 

Na vedomie: 
3. Krajský pamiatkový úrad ........... – na založenie do spisu.  
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PRÍLOHA 3 
 
 

 

Krajský pamiatkový úrad 

 
Číslo: ............................................ 
Vybavuje: ..................................... 
V ....................... dňa dd. mm. rrrr 
 
 

Krajský pamiatkový úrad ..................., ako príslušný orgán štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu 
podľa § 3 písm. c) a § 9 ods. 5 a v súlade § 41 ods. 4 zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“ ) na základe žiadosti vlastníka, investora, 
splnomocnenca – ....................... o vyjadrenie k stavbe „.................“ na pozemkoch parc. č. .............. 
v katastrálnom ú zemí obce ................ doručenej dňa .............. vydáva podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona 
nasledujúce 

 
záväzn é stanovisko. 

 
K predmetnej stavbe „...............“ na pozemkoch parc. č. ........... v katastrálnom území ............. Krajský 
pamiatkový úrad ................ určuje tieto podmienky: 
 
1. Termín začatia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou  požadujeme písomne ohlásiť 

najmenej s týždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu ................ vzhľadom k tomu, že nie 
je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmanej archeologickej lokality. 

2. Podľa § 40 ods. 2  a 3  pamiatkového zákona a §  127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v prípade zistenia, resp.  
narušenia archeologických nál ezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie 
prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu ................ Nález sa musí ponechať bez zmeny 
až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom .................... alebo ním poverenou odborne spôsobilou 
osobou. Do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom ................... je nálezca povinný vykonať všetky 
nevyhnutné opatreni a na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu 
a odcudzeniu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s Krajským pamiatkovým úradom 
......................... Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových 
súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu. 

3. Krajský pamiatkový úrad ................. vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby počas 
výkopových prác na predmetnej stavbe. Ak počas obhliadky dôjde k zisteniu archeologických nálezov alebo 
nálezových situácií, určí  podľa § 127 ods. 1 a 2 st avebného zákona príslušný stavebný úrad po dohode 
s Krajským pamiatkovým úradom .................podmienky zabezpečenia archeologických nálezov.  

 
Krajský pamiatkový úrad ................ toto záväzn é stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených  

pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Toto záväzn é stanovisko 
nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy. 

V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona 
po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na 
ktorý je určené. 
 

Vyjadrenia alebo stanoviská iných organizácií v obl asti archeológie, bez ohľadu na i ch označenie, ktoré 
nie sú v súlade s obsahom tohto záväzného stanoviska sú neprípustné. 
 

 
riaditeľ/riaditeľka 

Krajského pamiatkového úradu ........... 
Doručuje sa:  

1. Vlastník/stavebník/investor 
2. Stavebný úrad 

Na vedomie:  
1. spis  



35 

PRÍLOHA 4 
 
 

P rojekt  a rozpočet  arch eologického výskumu 
Obsah 

 
1. Základné údaje o zadaní výskumu 

1.1. Predmet výskumu podľa rozhodnutia KPÚ 
1.2. Cieľ výskumu podľa rozhodnutia KPÚ 

 
2. Základné údaje o archeologickom nálezisku 

1. Obec:  
2. Katastrálne územie:  
3. Okres:  
4. Kraj:  
5. Parcelné číslo:  
6. Vlastník : 
7. Druh náleziska:  
8. Číslo ÚZPF SR: 

 
3. Metóda a organizácia výskumu  

 
4. Dokumentácia výskumu  

Bude vyhotovená v zmysle vyhlášky č. 253/2010 MK SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 
 

5. Uloženie nálezov 
Nálezy z archeologického výskumu budú uložené v zmysle príslušných ustanovení pamiatkového zákona,  
zákona o múzeách a galériách a súvisiacich vykonávacích predpisov. 

 
6. Časový harmonogram 
 
7. Odhad ceny archeologických prác 

Kalkulácia je spracovaná na základe internej smernice Pamiatkového úradu SR Bratislava č. PÚ-2006/15-
23/3361/Bar zo dňa 30.03.2006. 

7.1. Terénny archeologický výskum  
mzdy kopáčov, mzda archeológa, cestovné náklady, spotrebný materiál a náradie, meračské práce,  
statické zabezpečenie a iné 

 
7.2. Vypracovanie výskumnej dokumentácie a spracovanie nálezov 

mzda archeológa, služby (reštaurovanie, grafické práce), spotrebný materiál s iné 
 
8. Personálne obsadenie výskumu 
 
Pamiatkový úrad SR je oprávnenou právnickou osobou na vykonávanie archeologického výskumu č. MK-
3566/2002-400 zo dňa 10.6.2002. Realizovať výskum budú zamestnanci  Pamiatkového úradu SR. Vedúcim 
výskumu bude ......................, držiteľ osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti a spoluriešiteľom výskumu 
bude/ú ....................... ktorý/í bude/ú vykonávať odborné a technické práce spojené s vedením výskumu 
a vypracovaním výskumnej dokumentácie. Na kopáčske práce spojené s výskumom budú potrební približne xxx 
kopáči a technik výskumu, ktorý bude zabezpečovať priebežnú evidenciu a spracovanie hnuteľných nálezov. 
 
 
Vypracoval: 
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PRÍLOHA 5 
 
 

 

Krajský pamiatkový úrad 

 
 
Číslo: ............................................ 
Vybavuje: ..................................... 
V ....................... dňa dd. mm. rrrr 
 
 
Krajský pamiatkový úrad ................. podľa § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“ ) ako vecne príslušný a podľa § 9 ods. 5  
pamiatkového zákona miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu a v zmysle §  40 
ods. 3 pamiatkového zákona s poukazom na § 11 ods. 2 písm. d) pamiatkového zákona vydáva 
 
 

p o v e r e n i e 
 

na obhliadku archeologického nálezu  
a na vyzdvihnutie alebo premiestnenie archeologického nálezu  

 
 
pre držiteľa osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie archeologického výskumu:  
.............................................., číslo osvedčenia: ................... 
 
zamestnávateľ (oprávnená osoba): ................................................. 
 
Toto poverenie sa vzťahuje na územný obvod: ................................................ kraj / okres 
 
Doba platnosti: ................................. 
 
 
Podmienky: 

1. Poverená osoba je oprávnená vykonať obhliadku archeologického nálezu v zmysle § 40 ods. 3 zákona, 
2. o vykonanej obhliadke archeologického nálezu je poverená osoba povinná bezodkladne, najneskôr na 

druhý pracovný deň po nájdení archeologického nál ezu, informovať Krajský pamiatkový úrad 
................, ktorý toto poverenie vydal, 

3. vo výnimočných prípadoch, najmä ak hrozí nezvratné poškodenie, znehodnotenie, zničenie al ebo 
odcudzenie archeologického nálezu, je poverená osoba oprávnená vyzdvihnúť a premiestniť 
archeologický nález z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí metódami archeologického výskumu 
v zmysle § 40 ods. 3 zákona. Priebeh a výsledky vyzdvihnutia a premiestnenia archeologického nálezu 
poverená osoba spracuje vo výskumnej dokumentácii podľa § 39 ods. 8 pamiatkového zákona 
a príslušných ustanovení vyhlášky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 

4. o vyzdvihnutí a premiestnení archeologického nálezu podľa bodu 3) je poverená osoba povinná 
bezodkladne, najneskôr na druhý pracovný deň po vyzdvihnutí a premiestnení archeologického nál ezu,  
informovať krajský pamiatkový úrad, ktorý toto poverenie vydal, 

5. výnimočnosť prípadu podľa bodu 3) a 4) je oprávnená osoba povinná krajskému pamiatkovému úradu 
odôvodniť, a to najneskôr v deň jeho informovania. V prípade, že sa krajský pamiatkový úrad 
nestotožní s odôvodnením naliehavosti, postúpi vyjadrenie oprávnenej osoby na Pamiatkový úrad SR. 
Ak sa s odôvodnením nestotožní ani Pamiatkový úrad SR, považuje sa vyzdvihnutie a premiestnenie 
archeologického nálezu za vykonané v rozpore s týmto poverením. 

6. poverená osoba nie je na základe tohto poverenia oprávnená vykonať archeologický výskum, 
7. poverená osoba nemá nárok na úhradu nákladov, spojených s jej činnosťou v rámci tohto poverenia, 
8. na nakladanie s nálezmi sa vzťahuje § 40 ods. 5 a nasl. pamiatkového zákona, 
9. na vydanie poverenia sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v znení neskorších predpisov, 
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10. v prípade skončenia pracovného pomeru u oprávnenej osoby sa platnosť poverenia končí dňom zániku 
pracovného pomeru, 

11. poverenie krajský pamiatkový úrad, ktorý poverenie vydal, v prípade porušenia niektorej z podmienok 
písomne zruší, 

12. na vydanie povereni a nie je právny nárok, 
13. ustanovenia §§ 42 a 43 zákona nie sú týmto poverením dotknuté 

 
 

Odôvodnenie 
 
...................................................................................................... 
 
 
 

Poučenie 
Toto poverenie nemá charakter rozhodnutia v správnom konaní. 
 

 
 
 
 
 

riaditeľ/riaditeľka 
Krajského pamiatkového úradu .......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doručí sa.  

1. Oprávnená osoba 
 

Na vedomie:  
1. Krajský pamiatkový úrad ......................, spis 
2. Pamiatkový úrad SR  
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PRÍLOHA 6 
 

PODNET NA VYHLÁSENIE NEHNUTEĽNEJ VECI ZA NÁRODNÚ KULTÚRNU PAMIATKU 

1. NÁZOV VECI : Uvádza sa unifikovaný názov podľa terminologického slovníka 
1.1. Bližšie určenie: 
1.2. Zaužívaný názov:  
1.3. Objektová skladba: Uvádza sa unifikovaný názov objektov podľa terminologického slovníka a príslušná parcela 
- ak ide o návrh na rozšírenie objektovej skladby už vyhlásenej NKP, treba uviesť aj číslo ÚZPF 
2. IDENTIFIKAČNÝ A ADRESNÝ ÚDAJ: 
2.1. Mesto/obec,  
2.2. Okres, kraj: 
2.3. Katastrálne územie  
2.4. Časť obce : 
2.5. Ulica/námestie :  
2.6. Orientačné číslo :  
2.7. Súpisné číslo: 
2.8. Stará adresa: 
2.9. Staré číslo: 
2.10. Určenie adresy popisom:  
2.11. Parcelné čísla: 
2.12. Súčasť pamiat kového územia  : Vec sa nachádza v pam. rezervácii, v PZ, v ochrannom pásme inej NKP, v lokalite zap ísanej v  

Zozname svetového dedičstva 
3. VLASTNÍK: 
3.1. Meno fyzickej osoby alebo celý názov právnic kej osoby  
3.2. Adresa vlastníka  
3.3. Správca, užívateľ - adresa (ak nie sú totožní s vlastníkom) 
4. CHARAKTERISTIKA VECI:  
4.1. Popis veci: 
4.1.1. Situovanie: Stručný topografický popis veci jej situovanie veci v rámci existujúcej urbanistickej štruktúry, vo vzťahu k urč. 
urbanistickému celku. Vyjadriť v ktorej časti sídla sa vec nachádza - podľa svetových strán a najmä voči historickej časti sídla (napr. na 
západnom okraji historického jadra), v ktorej časti presne definovaného bloku, vymedzeného ulicami..., či v radovej zástavbe, a pod. 
4.1.2. Stavebno-historický vývoj veci: stručné, ale jednoznačné datovanie celej sústavy  
Uviesť historické udalosti a významné osobnosti, ktoré s vecou súvisia, pri archeologickom nálezisku uviesť jednotlivé etapy osídlenia 
4.1.3. Stavebno-historický popis veci: určenie slohového zaradenia sústavy, dispozičný a typologický druh, základnú pôdorysnú osnovu, 
priestorovú skladbu sústavy - rozloženie objektov v areáli, stručný popis archeologického náleziska je ho rozpoznateľná  objektová skladba, 
uviesť stručne  čo bolo skúmané a čo je neskúmané.  
5. STAV VECI: Stručná charakteristika aktuálneho stavebno-technického stavu veci, stupeň jej ohrozenia. 
6. ODÔVODNENIE PODNETU: 
Stručné odôvodnenie podnetu na základe najvýznamnejších pamiatkových hodnôt: 
Dôkaz – doklad (foto, kresba, letecký snímok a pod.) a jeho okomentovanie 
7. LITERATÚRA: 
Uviesť len základnú literatúru, z ktorej bolo pr i spracovaní podnetu vychádzané, samozrejme s uvedením kompletného bibliografického 
údaju. 
8 DOKUMENTÁCIA 
Uviesť ak je to nutné aj  základné použité dokumentácie (archívne a dokumentačné pramene, výskumné správy, reštaurátorskú 
dokumentáciu, materiály metodického charakteru - zámery, zásady, materiály zo súkromných archívov občanov, uvádzať aj zdroj ústneho 
prameňa, z ktorej bolo pri  spracovaní podnetu vychádza)é, samozrejme s uvedením kompletného bibliografického údaju., s názvom archívu  
a signatúrou.  
9. FOTODOKUMENTÁCIA 
Nemusí byť, ale ak je, obsahuje: Popis priloženej fotodokumentácie, uviesť meno autora, pracovisko, č. neg., miesto jeho uloženia. 
10. MENO SPRACOVATEĽA/OV A DÁTUM SPRACOVANIA: 
11. PRÍLOHOVÁ ČASŤ: 
11. 1. Fotodokumentácia 
Fotodokumentácia potrebná pre identifikáciu objektov, celkové pohľady na navrhovanú KP, diaľkové pohľady. 
Ďalej výtvarné historické zobrazenia, historickú fotodokumentáciu. 
11.2. Grafická príloha: 
13.2.1. Historická katastrálna mapa so zobrazením vyznačením objektov navrhovanej veci 
13.2.2. Pôdorys - celkový pôdorys s vyznačením situovania jednotlivých objektov navrhovanej veci, prípadne schematický náčrt 
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PRÍLOHA 7 
 
 

V Bratislave, ........................ 
PÚ-........................................ 

 
 

Dohoda o vykonaní práce 
 

 
Zamestnávat eľ:  Pamiatkový úrad SR, zastúpený generálnou riaditeľkou PhDr. K. Kosovou 
 
so sídlom v:   814 06 Bratislava, Cesta na Červený most č. 6 
 
a pán (pani):       narod.:       stav:  
zamestnanie: -      štátna príslušnosť: 
trvalý pobyt:  
ev. číslo obč. preukazu:      rodné číslo  
uzavierajú podľa § 226  nasl. Zákonníka práce /ZP/ túto 
 
 
 

dohodu  o vykonaní práce: 
 
 

1. Zamestnanec sa zaväzuje vykonávať tieto práce:  Kopáčske a technické práce súvisiace 
a archeologickým  výskumom  

2. Dojednaný rozsah  pracovného času:   
3. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú od – do:  
4. Zamestnanec bude vykonávať práce osobne 
5. Za vykonanú prácu zamestnávat eľ poskytne zamestnancovi odmenu:   
6. Odmena za vykonanú prácu je splatná vo výplatných termínoch určených u zamestnávateľa pre výplaty 

mzdy na účet č.  
7. Iná dohoda o splatnosti odmeny:            ––––                                     
7.    Zamestnanec sa zaväzuje vykonávať práce svedomite, riadne a hospodárne podľa dojednaných  

podmienok a v súlade s predpismi vzťahujúcimi sa na ich výkon, najmä s predpismi na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

8. Zamestnávat eľ sa zaväzuje zamestnancovi vytvoriť pracovné podmienky zabezpečujúce riadne 
a bezpečné vykonávanie práce. 

9. Zamestnávat eľ oboznámil zamestnanca s predpismi vzťahujúcimi sa na vykonávanie jeho práce, najmä 
s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravi a. 

10. Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu rovnako ako zamestnanec v pracovnom pomere,  
a to aj vtedy, keď ju spôsobili jeho rodinní príslušníci, ktorí mu pri práci pomáhali. Zamestnávateľ 
zodpovedá zamestnancovi za škodu rovnako ako zamestnancom v pracovnom pomere, rodinným 
príslušníkom zodpovedá podľa Občianskeho zákonníka.  
Ďalšie dojednané podmienky:  –- 

12.   Za uzatvorenie dohody, prevzatie prác podľa prílohy a vypracovanie návrhu na vyplateni e odmeny 
zodpovedá  ........................... 

 
 
 
 
 
 
         PhDr. Katarína   K o s o v á 

generálna riaditeľka 
 
 
 
podpis zamestnanca       pečiatka a podpis zamestnávateľa 
  



40 

PRÍLOHA 8 

 


