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„Monitoring a manažment svetového kultúrneho

V nadväznosti na plán hlavných úloh Pamiatkového úradu SR na rok 2010 PHÚ 9/2010, Svetové kultúrne dedičstvo (SKD) – pokračovanie v ďalšej etape 2-ročného cyklu monitoringu lokalít
zapísaných na Zoznam svetového dedičstva, ktorá zahŕňa aj prípravu nominačného projektu „Limes
Romanus – rímske pamiatky na Slovensku“ - projekt „Dunajský limes – svetové dedičstvo UNESCO“
číslo 1CE079P4, spracovávaného v rámci Programu teritoriálnej spolupráce 2007-2013, Stredná
Európa, si Vás dovoľujeme pozvať na pracovné stretnutie spracovateľov monitoringu lokalít svetového kultúrneho dedičstva /UNESCO/, ktorý sa bude konať
12. - 14. októbra 2010 od 13:30 hod.
v Banskej Štiavnici
miesto konania bude spresnené koncom septembra

Predbežný program:

Monitoring svetového kultúrneho dedičstva
-

zabezpečenie adekvátneho riadenia lokalít SKD – Pavol Ižvolt, riaditeľ Odboru ochrany
pamiatok MK SR
informácia o podpore lokalít SKD z grantového systému MK SR – A. Prokešová, OOP,
MKSR

-

monitoring svetového kultúrneho dedičstva SR – Ľ. Pinčíková

-

informácia o Letnej škole Manažment SKD krajín V4 + budúci rok - plán - Ľ. Pinčíková

-

Návrh systému monitoringu „ Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku“ - projekt
„Dunajský limes – svetové dedičstvo UNESCO“ - Ľ. Pinčíková

-

Poznatky Pamiatkovej inšpekcie MK SR k aktuálnym problémom lokalít svetového kultúrneho dedičstva – Pamiatková inšpekcia MK SR
Príprava podkladov pre uverejnenie lokalít SKD vo Vestníku vlády SR – PÚ SR, MK SR

-
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-

Spracovanie správ o stave zachovania pamiatkových hodnôt území svetového kultúrneho dedičstva - predstavenie správ, riešenie problémov pri monitoringu, riešenie problémov pri zabezpečovaní ochrany SKD, účinnosť ochrany prostredníctvom ochranných pásiem, aktuálny
stav realizácie návrhu opatrení monitoringu SKD z roku 2009, problémy v lokalitách, návrhy
na riešenie – každý spracovateľ monitoringu pripraví a bude prezentovať samostatnú správu,
osobitne prosíme o vzájomnú spoluprácu spracovateľov pri lokalite „Drevené chrámy
v slovenskej časti Karpatského oblúka“, (pozn. termín na predloženie správ na PÚ SR je nezmenený – 30.10.2010).
- za každú lokalitu osobitne:
o Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia – KPÚ Banská Bystrica
 Diskutovanie osobitných problémov bude spojené s obhliadkou na mieste
o Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia – KPÚ Prešov, KPÚ Košice
o Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec – KPÚ Žilina
o Historické jadro mesta Bardejov - KPÚ Prešov
o Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka – KPÚ Prešov KPÚ Košice, KPÚ Banská Bystrica, KPÚ Žilina
- Diskusia

Manažment plány svetového kultúrneho dedičstva
- Manažment plány lokalít svetového kultúrneho dedičstva vo svete, princípy a ciele spracovania - G. Solar (ICOMOS expert, Izrael)
o zabezpečenie riadenia jednotlivých lokalít SKD, zhodnotenie aktuálneho stavu KPÚ a PÚ SR
o existujúce manažment plány:
 Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia – Ľ. Paučulová
 Diskusia k pripravovanej aktualizácii manažment plánu
 Spišský hrad a pamiatky okolia – J. Kilián (ICOMOS expert, AI NOVA)
 Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia – M. Janovská
 Diskusia
 Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec – Z. Hudeková
 Historické jadro mesta Bardejov – MsÚ mesta Bardejov, KPÚ Prešov
 Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka – M. Dudáš
(ICOMOS expert), P. Vološčuk, I. Bujnová, L. Farkaš, P. Hriň
 Diskusia
o pripravované manažment plány k nominačnému projektu:
 „Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku“ – M. Janovská, Ľ.
Pinčíková
 „Limes Romanus - Rippa Pannonica v Maďarsku“ – KÖH Budapešť
 Diskusia k návrhu štruktúry oboch manažment plánov
 Diskusia k zabezpečeniu spoločného riadenia
S pozdravom
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