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Pozvánka na pracovný seminár „Monitoring svetového kultúrneho dedičstva“

V nadväznosti na plán hlavných úloh Pamiatkového úradu SR na rok 2009 PHÚ
9b/2008 si Vás dovoľujeme pozvať na pracovný seminár
Monitoring lokalít svetového kultúrneho dedičstva,
ktorý sa bude konať
4. - 5. novembra 2009
v Apartmánoch Sidorovo, Družstevná 7407, Biely Potok, Ružomberok
Predbežný program:
Streda 4.11. 2009
11. 30 hod. – registrácia
13.00 – 18.30 hod.
- Systém monitoringu, aktualizácia a úlohy na najbližšie obdobie – Ing. arch. Ľubica
Pinčíková, PÚ SR Bratislava
- Prezentácie monitoringu svetového dedičstva (stavu zachovania pamiatkových hodnôt
v jednotlivých lokalitách svetového kultúrneho dedičstva) s dôrazom na problémy pri ich
ochrane a potenciálne ohrozenia s návrhom opatrení na ich odstránenie v súvislosti s ďalším
postupom ochrany pamiatkového fondu
- za každú lokalitu osobitne:
–
–

Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia – KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica
Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia – KPÚ Prešov, KPÚ Košice
Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec – KPÚ Žilina, pracovisko Ružomberok
Historické jadro mesta Bardejov a židovské suburbium - KPÚ Prešov
Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka - KPÚ Banská Bystrica, KPÚ Žilina, KPÚ Prešov, KPÚ Košice.

Telefón: + 421 - 2 / 2046 4340
Fax:+ 421 - 2 / 5477 5844

IČO: 31755194
E-mail: lubica.pincikova@pamiatky.gov.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000068998/8180

- Monitoring svetového dedičstva ako súčasť GIS PF SR –Ing. arch. Ľubica Pinčíková,
Mgr. Lýdia Kravjanská
- Manažment plány jednotlivých lokalít, zhodnotenie aktuálneho stavu a návrh opatrení na
zlepšenie
- za každú lokalitu osobitne – zamestnanci poverení monitoringom SKD
- prezentácia nových MP lokalít – spracovatelia (bude aktualizované)
- Monitoring lokalít svetového kultúrneho dedičstva v Českej republike so zameraním na
lokalitu SKD Památková rezervace Holašovice - PhDr. Václav Váňa
- Monitoring Kutnej Hory – Ing. arch. Jiří Mrázek, prípadne aj iní kompetentní pracovníci za
monitoring lokalít ČR z Národního památkového ústavu - bude aktualizované
- Obnova drevenej architektúry z pohľadu realizátora obnovy – Jozef Harčár
Štvrtok 5.11.2009
8.30 – 13.00 hod.
- Zásady ochrany lokality SKD - Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec
a ich aplikácia v praxi – PhDr. Zuzana Liptayová
- Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec – pod drobnohľadom účastníkov
seminára – PhDr. Zuzana Liptayová, Ing. arch. Ľubica Pinčíková a Mgr. Anna Tuhárska
- Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec - klady a zápory - návrhy opatrení
– Ing. arch. Ľubica Pinčíková a Mgr. Anna Tuhárska a účastníci seminára
13.00 hod.
- Záver seminára
Odporúčaná dĺžka jednotlivých príspevkov je 30 minút.
K dispozícii je notebook a dataprojektor.
Viac o ubytovaní je na: http://www.apartmanysidorovo.sk/
GPS: 49.023000, 19.291600 , +49° 1' 22.80", +19° 17' 29.76"
Svoju účasť a požiadavky na stravu a ubytovanie nahláste e-mailom na adresu:
lubica.pincikova@pamiatky.gov.sk alebo anna.tuharska@pamiatky.gov.sk ,
prípadne telefonicky do 28.10.2009.
Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť!

S pozdravom

PhDr. Katarína Kosová
generálna riaditeľka

