PAMIATKOVÝ ÚRAD SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava

PU-08/306-1/1311GR
Bratislava 2. 1. 2008

DODATOK
číslo 14
Generálny riaditeľ Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Pamiatkový
úrad“ po prerokovaní so Závodným výborom základnej organizácie Slovenského odborového
zväzu kultúry a spoločenských organizácií dopĺňa a mení Organizačný poriadok
Pamiatkového úradu, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 9. 2002 takto:
1. Ruším Dodatok č. 4, vydaný dňa 28. 4. 2004 a Dodatok č. 9 vydaný dňa 17. 1. 2005
k Organizačnému poriadku Pamiatkového úradu SR.
2. V Organizačnom poriadku Pamiatkového úradu SR ruším:
(str. 4, 24, 25, 26)
referát dokumentácie odvolacieho konania
referát preskúmavania rozhodnutí úradov v odvolacom konaní
referát odvolacieho konania
referát vyhodnocovania vybavených odvolaní proti rozhodnutiam úradov.
3. V Organizačnom poriadku Pamiatkového úradu SR mením:
(str. 4, 27, 28)
2.3.2. oddelenie ústredného zoznamu pamiatkového fondu
2.3.3. oddelenie automatizovaných informačných systémov
na:
2.3.2. referát ústredného zoznamu pamiatkového fondu
2.3.3. referát automatizovaných informačných systémov
4. Organizačný poriadok Pamiatkového úradu SR dopĺňam nasledovne:
2.1. ODBOR PAMIATKOVÝCH ÚZEMÍ, ARCHEOLÓGIE A SVETOVÉHO
DEDIČSTVA
Odbor zabezpečuje výkon štátnej správy pamiatkového úradu v prvom stupni,
zabezpečuje odborno-metodické, koncepčné a koordinačné činnosti súvisiace s ochranou,
obnovou, prezentáciou a využitím pamiatkových území, archeologických nálezov, nálezísk,
lokalít a pamiatok, historickej zelene, vrátane lokalít zapísaných v Zozname svetového
kultúrneho dedičstva. Odbor spolupracuje na riešení a rozpracovávaní rozborov stavu a
vývoja ochrany príslušnej časti pamiatkového fondu, koncepciách a dlhodobých výhľadoch
jej smerovania a na iných základných otázkach ochrany uvedenej časti pamiatkového fondu.
Metodicky usmerňuje odbornú činnosť úradov, koordinuje celoslovenské výskumné,
metodické a dokumentačné úlohy, vypracúva podklady a návrhy všeobecne záväzných
právnych predpisov a opatrení na realizáciu cieľov ochrany uvedenej časti pamiatkového
fondu.
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Odbor v oblasti výkonu štátnej správy najmä :
a) pripravuje rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum,
b) pripravuje rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma,
c) pripravuje rozhodnutia o povinnosti vlastníka strpieť vykonanie výskumu a
podmienkach, za ktorých ho možno vykonať, o primeranej náhrade preukázanej
majetkovej ujmy, poskytnutí nálezného a primeraných finančných náhrad,
d) podieľa sa na vykonávaní štátneho dohľadu nad dodržiavaním ustanovení
pamiatkového zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho
vykonanie, ďalej na dohľade nad dodržiavaním vydaných právoplatných rozhodnutí
a v rozsahu svojej pôsobnosti pripravuje podklady pre vydávanie rozhodnutí na
odstránenie nedostatkov
e) eviduje zoznam oprávnených osôb a znalcov
Ďalej odbor:
a) rieši a koordinuje odborné a výskumné úlohy a rozpracúva teóriu a metodológiu
ochrany pamiatkového fondu,
b) podieľa sa na zisťovaní stavu pamiatkového fondu a podmienok jeho ochrany,
c) podieľa sa na sledovaní dodržiavania podmienok ochrany pamiatkového fondu v
súlade s vedeckými poznatkami a medzinárodnými zmluvami,
d) spolupracuje pri vypracovávaní návrhov na vyhlásenie pamiatkovej ochrany, jej
zmenu a zrušenie,
e) spolupracuje s ostatnými odbormi pri vypracúvaní podkladov pre koncepcie a
stratégie ochrany pamiatkového fondu, pri vypracúvaní podkladov pre koncepčné
návrhy a odporúčania na riešenie zásadných otázok záchrany, obnovy, využitia
a prezentácie pamiatkového fondu,
f) podieľa sa na spolupráci s Pamiatkovou inšpekciou ministerstva (ďalej len
„pamiatková inšpekcia“), s Archeologickou radou, s Pamiatkovou radou ako
odborným poradným a iniciatívnym poradným orgánom ministerstva a s Komisiou
pre overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti,
g) podieľa sa na dokumentačnej, vzdelávacej, výchovnej, edičnej a propagačnej
činnosti úradu,
h) spolupracuje s odbornými organizáciami a vedeckými inštitúciami,
i) podieľa sa na spolupráci s medzinárodnými organizáciami a partnerskými
inštitúciami v zahraničí, na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy pamiatok
a pamiatkových území,
j) podieľa sa na spolupráci s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na
záchranu, využívanie a prezentáciu pamiatkového fondu,
k) spolupracuje s inými odbormi a úsekmi pamiatkového úradu a poskytuje odbornú
metodickú pomoc úradom.
Organizačná štruktúra odboru :
2.1.0.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.

vedúci odboru
referát pamiatkových území
referát archeológie
referát svetového dedičstva

2.1.0. Vedúci odboru
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1.

riadi, organizuje, kontroluje a zodpovedá vedúcemu úseku za :

a) výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu vo veciach zverených
zákonom pamiatkovému úradu v prvom stupni,
b) odborno-metodickú činnosť odboru v oblasti ochrany pamiatkového fondu,
c) zabezpečovanie koordinácie a vyhodnocovania teoretických, metodologických
a celoplošných výskumných úloh pamiatkového úradu,
d) plnenie plánu hlavných úloh odboru,
2. predkladá návrhy rozvoja pamiatkového úradu v odborno-metodickom zameraní,
3. podieľa sa na zabezpečovaní odbornej spolupráce s orgánmi štátnej správy a samosprávy,
inštitúciami, vrátane zahraničných,
4. určuje svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje počas jeho neprítomnosti vo vymedzenom
rozsahu.
2.1.1. Referát pamiatkových území
Referát spracováva a koordinuje základné koncepčné úlohy ochrany pamiatkových
území a historickej zelene v spolupráci s ostatnými subjektmi, ktoré sa podieľajú na ich
ochrane, zachovaní a užívaní, systematicky doplňuje a prehlbuje poznanie o týchto súčastiach
pamiatkového fondu. Pripravuje podklady pre výkon štátnej správy s celoslovenskou
pôsobnosťou.
Referát vykonáva činnosti v nasledovných oblastiach:
a) pamiatkové územia
b) historická zeleň
Referát najmä :
a) pripravuje rozhodnutia v prvom stupni v správnom konaní vo veciach zverených
pamiatkovému úradu pamiatkovým zákonom na úseku ochrany, historickej zelene a
pamiatkových území. V tej súvislosti:
 pripravuje rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma historickej zelene
a pamiatkových území,
b) podieľa sa na kontrole výkonu štátnej správy, uskutočňovanom úradmi na úseku
ochrany pamiatkového fondu,
c) podieľa sa na sledovaní dodržiavania podmienok ochrany pamiatkových území
a historickej zelene, vykonáva štátny dohľad nad dodržiavaním platných právnych
predpisov na ochranu pamiatkového fondu a vydaných právoplatných rozhodnutí,
vydáva rozhodnutia na odstránenie nedostatkov, zisťuje stav príslušnej časti
pamiatkového fondu a podmienky jeho ochrany,
d) poskytuje odbornú a metodickú pomoc úradom pri záchrane, obnove, využívaní
a prezentácii pamiatkových území a historickej zelene a pri evidovaní miestnych
pamätihodností obcí,
e) spolupracuje pri vypracovaní podkladov pre rozhodnutia ministerstva vo veci
návrhov na vyhlásenie veci za nehnuteľnú kultúrnu pamiatku v oblasti historickej
zelene, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia,
f) spolupracuje pri vypracovaní podkladov pre rozhodnutia vlády na vyhlásenie
pamiatkových rezervácií, pre rozhodnutia ministerstva na vyhlásenie pamiatkových
zón,
g) podieľa sa na spolupráci s Pamiatkovou radou a s pamiatkovou inšpekciou,
h) spolupracuje s odborom štátneho informačného systému pri vedení registrov
nehnuteľných kultúrnych pamiatok a pamiatkových rezervácií a zón, ako aj pri
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i)
j)

k)
l)

m)
n)

o)

p)
q)

r)

s)
t)

vyznačovaní v príslušnom registri, či sa kultúrna pamiatka nachádza v pamiatkovom
území a či má príslušná súčasť pamiatkového fondu vyhlásené ochranné pásmo,
podieľa sa na riešení odborných a výskumných úloh a spolupracuje pri rozpracovaní
teórie a metodológie ochrany pamiatkového fondu,
spolupracuje na vypracovávaní metodických materiálov na usmernenie činnosti
ochrany pamiatkových území a historickej zelene, spolupracuje na výskumnej
a prieskumnej činnosti, terénnych súpisoch a výskumoch a ich výsledky uplatňuje pri
rozhodnutiach,
podieľa sa na dokumentačnej, vzdelávacej, výchovnej, edičnej a propagačnej
činnosti,
podieľa sa na príprave podkladov pre odborné posudky o absolvovaní odbornej praxe
pre žiadateľov o udelenie osvedčenia na osobitnú odbornú spôsobilosť, ako aj
podkladov ku stanoviskám pamiatkového úradu pre ministerstvo o nevydaní, alebo
odňatí osvedčenia na vykonávanie výskumov fyzickej osobe s osobitnou odbornou
spôsobilosťou, ktorá je zamestnancom pamiatkového úradu a pripravuje rozhodnutia,
alebo rozhoduje vo veciach ochrany a obnovy pamiatkového fondu,
podieľa sa na vypracovávaní podkladov pre stanoviská pamiatkového úradu
k výsledkom pamiatkových výskumov
podieľa sa na realizácii výskumných prác ako účelovej pomoci štátu na ohrozených
kultúrnych pamiatkach, vrátane vedeckého spracovávania a publikovania ich
výsledkov,
podieľa sa na sledovaní dodržiavania podmienok ochrany pamiatkového fondu v
súlade s vedeckými poznatkami a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská
republika viazaná,
spolupracuje pri napĺňaní geografického informačného systému pamiatkového fondu
Slovenskej republiky,
podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok
a pamiatkových území a na spolupráci s medzinárodnými organizáciami
a partnerskými inštitúciami v zahraničí,
podieľa sa na spolupráci s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na
záchranu, využívanie a prezentáciu pamiatkového fondu, s odbornými organizáciami
a vedeckými inštitúciami (SAV, vysokými školami) pri uplatňovaní jednotlivých
ustanovení pamiatkového zákona,
podieľa sa na spolupráci s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri uplatňovaní
jednotlivých ustanovení pamiatkového zákona, ako aj medzinárodných zmlúv,
spolupracuje s ostatnými úsekmi, odbormi a oddeleniami pamiatkového úradu.

2.1.2 referát archeológie
a) pripravuje rozhodnutia v prvom stupni v správnom konaní vo veciach zverených
pamiatkovému úradu pamiatkovým zákonom na úseku ochrany archeologických
nálezov a nálezísk. V tej súvislosti:
 pripravuje rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum a navrhuje
ministerstvu oprávnenú osobu na jeho vykonanie,
 pripravuje rozhodnutia pamiatkového úradu o povinnosti vlastníka strpieť
vykonanie výskumu a o podmienkach, za ktorých možno archeologický
výskum vykonať,
 pripravuje rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma pamiatok archeológie,
b) pripravuje rozhodnutia o premiestnení pamiatok archeológie,
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c) vedie evidenciu archeologických a záchranných archeologických výskumov
v Slovenskej republike, pripravuje v tejto súvislosti podklady pre Archeologickú
radu, zhromažďuje hlásenia právnických osôb oprávnených vykonávať archeologické
výskumy o ich aktivitách na území, na ktorom sa uplatňuje záujem ochrany
pamiatkového fondu,
d) spolupracuje pri príprave podkladov pre rozhodnutia o poskytnutí nálezného
nálezcovi,
e) spolupracuje s AU SAV pri vytváraní Centrálnej evidencie archeologických nálezísk,
f) poskytuje topografické údaje archeologických nálezísk ako podklad do územného
priemetu ochrany kultúrnych hodnôt území,
g) spolupracuje s Archeologickou radou,
h) spolupracuje pri vypracovaní podkladov pre rozhodnutia vlády na vyhlásenie
pamiatkových rezervácií na území archeologických nálezísk, pre rozhodnutia
ministerstva na vyhlásenie pamiatkových zón na území archeologických nálezísk.
2.1.3.referát svetového dedičstva
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)

j)

spracováva koncepciu monitoringu Svetového kultúrneho dedičstva (ďalej len
“svetové dedičstvo“) ako záväzný celoštátny metodický podklad, preveruje a
vyhodnocuje stav pamiatkového fondu, ktorý je súčasťou lokalít zapísaných na
Zoznam svetového dedičstva a podmienky uplatňovania jeho ochrany, v súlade
s vedeckými poznatkami a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská
republika viazaná,
spracováva monitoring lokalít Svetového kultúrneho dedičstva a podklady pre
periodickú správu pre Centrum svetového dedičstva
podieľa sa na sledovaní dodržiavania podmienok ochrany pamiatkového fondu v
súlade s vedeckými poznatkami a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská
republika viazaná,
vykonáva štátnu správu v 1. stupni vyplývajúcu zo zákona pre Pamiatkový úrad SR
pre lokality svetového kultúrneho dedičstva,
podieľa sa na napĺňaní geografického informačného systému pamiatkového fondu
Slovenskej republiky,
koordinuje monitoring svetového dedičstva zabezpečovaný úradmi,
vyjadruje sa k podnetom na návrh na svetové dedičstvo, predkladá podnety na
návrhy na zapísanie do zoznamu svetového dedičstva na ministerstvo za podmienok
ustanovených v medzinárodnej zmluve,
poskytuje odbornú a metodickú pomoc úradom, pri záchrane, obnove, využívaní
a prezentácii pamiatkového fondu v súlade s Dohovorom o ochrane svetového
dedičstva,
spolupracuje s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu
pamiatkového fondu lokalít svetového dedičstva, jeho využívanie a prezentáciu,
spolupracuje s inými úsekmi pamiatkového úradu,
spolupracuje s vysokými školami, odbornými organizáciami a vedeckými
inštitúciami a občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu,
využívanie a prezentáciu pamiatkového fondu, v oblasti medzinárodnej spolupráce
i výchovnej a vzdelávacej činnosti.
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2.2.ODBOR NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK
Odbor zabezpečuje výkon štátnej správy pamiatkového úradu v prvom stupni,
zabezpečuje odborno-metodické, koncepčné a koordinačné činnosti súvisiace s ochranou,
obnovou, prezentáciou a využitím národných kultúrnych pamiatok. Odbor spolupracuje na
riešení a rozpracovávaní rozborov stavu a vývoja ochrany príslušnej časti pamiatkového
fondu, koncepciách a dlhodobých výhľadoch jej smerovania a na iných základných otázkach
ochrany uvedenej časti pamiatkového fondu. Metodicky usmerňuje odbornú činnosť úradov,
koordinuje celoslovenské výskumné, metodické a dokumentačné úlohy, vypracúva podklady
a návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení na realizáciu cieľov ochrany
uvedenej časti pamiatkového fondu.
Odbor v oblasti výkonu štátnej správy najmä :
a) pripravuje rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum,
b) pripravuje rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma,
c) pripravuje rozhodnutia vo veci premiestnenia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky
a odborné podklady pre rozhodnutia ministerstva o dočasnom vývoze hnuteľnej
kultúrnej pamiatky, po navrátení overuje ich stav a zhodu,
d) pripravuje rozhodnutia o povinnosti vlastníka strpieť vykonanie výskumu a
podmienkach, za ktorých ho možno vykonať, o primeranej náhrade preukázanej
majetkovej ujmy, poskytnutí nálezného a primeraných finančných náhrad,
e) podieľa sa na vykonávaní štátneho dohľadu nad dodržiavaním ustanovení
pamiatkového zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho
vykonanie, ďalej na dohľade nad dodržiavaním vydaných právoplatných rozhodnutí
a v rozsahu svojej pôsobnosti pripravuje podklady pre vydávanie rozhodnutí na
odstránenie nedostatkov
Ďalej odbor:
a) rieši a koordinuje odborné a výskumné úlohy a rozpracúva teóriu a metodológiu
ochrany pamiatkového fondu,
b) podieľa sa na zisťovaní stavu pamiatkového fondu a podmienok jeho ochrany,
c) podieľa sa na sledovaní dodržiavania podmienok ochrany pamiatkového fondu v
súlade s vedeckými poznatkami a medzinárodnými zmluvami,
d) spolupracuje pri vypracovávaní návrhov na vyhlásenie pamiatkovej ochrany, jej
zmenu a zrušenie,
e) spolupracuje s ostatnými odbormi pri vypracúvaní podkladov pre koncepcie a
stratégie ochrany pamiatkového fondu, pri vypracúvaní podkladov pre koncepčné
návrhy a odporúčania na riešenie zásadných otázok záchrany, obnovy, využitia
a prezentácie pamiatkového fondu,
f) podieľa sa na spolupráci s Pamiatkovou inšpekciou ministerstva (ďalej len
„pamiatková inšpekcia“), s Archeologickou radou, s Pamiatkovou radou ako
odborným poradným a iniciatívnym poradným orgánom ministerstva a s Komisiou
pre overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti,
g) podieľa sa na dokumentačnej, vzdelávacej, výchovnej, edičnej a propagačnej
činnosti úradu,
h) spolupracuje s odbornými organizáciami a vedeckými inštitúciami,
i) podieľa sa na spolupráci s medzinárodnými organizáciami a partnerskými
inštitúciami v zahraničí, na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy pamiatok
a pamiatkových území,
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j)
k)

podieľa sa na spolupráci s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na
záchranu, využívanie a prezentáciu pamiatkového fondu,
spolupracuje s inými odbormi a úsekmi pamiatkového úradu a poskytuje odbornú
metodickú pomoc úradom.

Organizačná štruktúra odboru :
2.2.0. vedúci odboru
2.2.1. referát architektonických pamiatok
2.2.2. referát výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok
2.2.0. Vedúci odboru
1.

riadi, organizuje, kontroluje a zodpovedá vedúcemu úseku za :

a) výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu vo veciach zverených
zákonom pamiatkovému úradu v prvom stupni,
b) odborno-metodickú činnosť odboru v oblasti ochrany pamiatkového fondu,
c) zabezpečovanie koordinácie a vyhodnocovania teoretických, metodologických
a celoplošných výskumných úloh pamiatkového úradu,
d) plnenie plánu hlavných úloh odboru,
2. predkladá návrhy rozvoja pamiatkového úradu v odborno-metodickom zameraní,
3. podieľa sa na zabezpečovaní odbornej spolupráce s orgánmi štátnej správy a samosprávy,
inštitúciami, vrátane zahraničných,
4. určuje svojho zástupcu, ktorý ho zastupuje počas jeho neprítomnosti vo vymedzenom
rozsahu.
2.2.1. Referát architektonických pamiatok
Referát rieši a koordinuje základné koncepčné úlohy ochrany nehnuteľných
kultúrnych pamiatok v spolupráci s ostatnými subjektami, ktoré sa podieľajú na ich ochrane,
zachovaní a užívaní, systematicky doplňuje a prehlbuje poznanie o tejto súčasti
pamiatkového fondu podľa zaradení do príslušných oblastí. Pripravuje podklady pre výkon
štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou).
Referát vykonáva činnosti v nasledovných oblastiach pamiatkového fondu:
a) mestská profánna architektúra
b) sakrálna architektúra
c) ľudová architektúra
d) kaštiele a kúrie
e) hrady a fortifikácie
f) technické pamiatky
g) pamiatky histórie a sepulkrálne objekty
Referát najmä :
a) pripravuje rozhodnutia v prvom stupni v správnom konaní vo veciach zverených
pamiatkovému úradu pamiatkovým zákonom na úseku ochrany nehnuteľných
kultúrnych pamiatok. V tejto súvislosti:
 pripravuje rozhodnutia vo veci premiestnenia nehnuteľných kultúrnych pamiatok
alebo ich častí,
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pripravuje rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum, navrhuje
ministerstvu oprávnenú osobu na vykonanie takéhoto záchranného výskumu,
 pripravuje rozhodnutia o povinnosti vlastníka strpieť vykonanie výskumu
a podmienkach, za ktorých možno výskum vykonať,
 pripravuje rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma nehnuteľných národných
kultúrnych pamiatok
 podieľa sa na kontrole výkonu štátnej správy, uskutočňovanom úradmi na úseku
ochrany pamiatkového fondu,
b) podieľa sa na sledovaní dodržiavania podmienok ochrany nehnuteľných kultúrnych
pamiatok, vykonáva štátny dohľad nad dodržiavaním platných právnych predpisov
na ochranu pamiatkového fondu a vydaných právoplatných rozhodnutí, vydáva
rozhodnutia na odstránenie nedostatkov, zisťuje stav príslušnej časti pamiatkového
fondu a podmienky jeho ochrany,
c) poskytuje odbornú a metodickú pomoc úradom pri záchrane, obnove, využívaní
a prezentácii nehnuteľných kultúrnych pamiatok a pri evidovaní miestnych
pamätihodností obcí,
d) spolupracuje pri vypracovaní podkladov pre rozhodnutia ministerstva vo veci návrhov
na vyhlásenie veci za nehnuteľnú kultúrnu pamiatku, zmenu vyhlásenia a zrušenie
vyhlásenia,
e) podieľa sa na spolupráci s Pamiatkovou radou a s pamiatkovou inšpekciou,
f) spolupracuje s odborom štátneho informačného systému pri vedení registrov
nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ako aj pri vyznačovaní v príslušnom registri, či sa
kultúrna pamiatka nachádza v pamiatkovom území a či má vyhlásené ochranné
pásmo,
g) podieľa sa na riešení odborných a výskumných úloh a spolupracuje pri rozpracovaní
teórie a metodológie ochrany pamiatkového fondu,
h) spolupracuje na vypracovávaní metodických materiálov na usmernenie činnosti
ochrany nehnuteľných kultúrnych pamiatok a spolupracuje na výskumnej
a prieskumnej činnosti, terénnych súpisoch a výskumoch, ich výsledky uplatňuje pri
rozhodnutiach,
i) podieľa sa na dokumentačnej, vzdelávacej, výchovnej, edičnej a propagačnej činnosti
úradu,
j) podieľa sa na príprave podkladov pre odborné posudky o absolvovaní odbornej praxe
pre žiadateľov o udelenie osvedčenia na osobitnú odbornú spôsobilosť, ako aj
podkladov ku stanoviskám pamiatkového úradu pre ministerstvo o nevydaní, alebo
odňatí osvedčenia na vykonávanie výskumov fyzickej osobe s osobitnou odbornou
spôsobilosťou, ktorá je zamestnancom pamiatkového úradu a pripravuje rozhodnutia,
alebo rozhoduje vo veciach ochrany a obnovy pamiatkového fondu,
k) podieľa sa na vypracovávaní podkladov pre stanoviská pamiatkového úradu
k výsledkom pamiatkových výskumov
l) podieľa sa na realizácii výskumných prác ako účelovej pomoci štátu na ohrozených
kultúrnych pamiatkach, vrátane vedeckého spracovávania a publikovania ich
výsledkov,
m) podieľa sa na sledovaní dodržiavania podmienok ochrany pamiatkového fondu v
súlade s vedeckými poznatkami a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská
republika viazaná,
n) podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a na
spolupráci s medzinárodnými organizáciami a partnerskými inštitúciami v zahraničí,
o) podieľa sa na spolupráci s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na
záchranu, využívanie a prezentáciu pamiatkového fondu s odbornými organizáciami a
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vedeckými inštitúciami (SAV, vysokými školami) pri uplatňovaní jednotlivých
ustanovení pamiatkového zákona,
p) podieľa sa na spolupráci s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri uplatňovaní
jednotlivých ustanovení pamiatkového zákona, ako aj medzinárodných zmlúv,
q) spolupracuje s ostatnými úsekmi, odbormi a oddeleniami pamiatkového úradu.
2.2.2. Referát výtvarných a umelecko- remeselných pamiatok
Referát rieši a koordinuje základné koncepčné úlohy ochrany kultúrnych pamiatok
výtvarného umenia a umeleckých remesiel v spolupráci s ostatnými subjektami, ktoré sa
podieľajú na ich ochrane, zachovaní a užívaní, systematicky doplňuje a prehlbuje poznanie o
tejto súčasti pamiatkového fondu. Pripravuje podklady pre výkon štátnej správy
s celoslovenskou pôsobnosťou na úseku ochrany výtvarných a umelecko-remeselných súčastí
architektúry, kultúrnych pamiatok výtvarného umenia a umeleckého remesla.
Referát vykonáva činnosti v nasledovných oblastiach pamiatkového fondu :
a) výtvarných a umelecko-remeselných súčastí architektúry
b) pamiatok výtvarného umenia
c) pamiatok umeleckého remesla
Referát vykonáva činnosti podľa § 10 ods.1, 2 v oblasti ochrany výtvarných a umeleckoremeselných súčastí architektúry, nehnuteľných a hnuteľných kultúrnych pamiatok
výtvarného umenia a umeleckého remesla, najmä :
a)

b)
c)

d)
e)

pripravuje rozhodnutia v prvom stupni v správnom konaní vo veciach zverených
pamiatkovému úradu pamiatkovým zákonom na úseku ochrany kultúrnych pamiatok
výtvarného umenia a umeleckých remesiel. V tej súvislosti:
 pripravuje rozhodnutia o premiestnení výtvarných a umelecko-remeselných
súčastí nehnuteľných kultúrnych pamiatok,
 pripravuje rozhodnutia o premiestnení nehnuteľných kultúrnych pamiatok
výtvarnej alebo umelecko-remeselnej povahy,
 prijíma žiadosti o povolenie na dočasný vývoz hnuteľných kultúrnych
pamiatok alebo ich súčastí z územia Slovenskej republiky a pripravuje
vyjadrenia v tejto veci ako podklad pre ministerstvo, overuje zhodu a stav
dočasne vyvezených kultúrnych pamiatok po ich navrátení,
 pripravuje rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma výtvarných
nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok
podieľa sa na kontrole výkonu štátnej správy, uskutočňovanom úradmi na úseku
ochrany pamiatkového fondu,
podieľa sa na sledovaní dodržiavania podmienok ochrany kultúrnych pamiatok,
vykonáva štátny dohľad nad dodržiavaním platných právnych predpisov na ochranu
pamiatkového fondu a vydaných právoplatných rozhodnutí, vydáva rozhodnutia na
odstránenie nedostatkov, zisťuje stav príslušnej časti pamiatkového fondu
a podmienky jeho ochrany,
poskytuje odbornú a metodickú pomoc úradom pri záchrane, obnove, využívaní
a prezentácii kultúrnych pamiatok a pri evidovaní miestnych pamätihodností obcí,
spolupracuje pri vypracovaní podkladov pre rozhodnutia ministerstva vo veci
návrhov na vyhlásenie veci za kultúrnu pamiatku, zmenu vyhlásenia a zrušenie
vyhlásenia
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f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)

m)
n)

o)

p)

q)
r)

s)
t)
u)

podieľa sa na riešení odborných a výskumných úloh a spolupracuje na rozpracúvaní
teórie a metodológie ochrany príslušnej časti pamiatkového fondu,
podieľa sa na spolupráci s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri uplatňovaní
jednotlivých ustanovení pamiatkového zákona, ako aj medzinárodných zmlúv,
spolupracuje s odborom štátneho informačného systému pri vedení registrov
hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok,
podieľa sa na vypracúvaní metodických materiálov na usmernenie činnosti ochrany
kultúrnych pamiatok výtvarného umenia a umeleckých remesiel, spolupracuje na
výskumnej a prieskumnej činnosti, terénnych súpisoch a výskumoch a ich výsledky
uplatňuje pri rozhodnutiach a pri výkone štátnej správy,
spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja teórie a metodológie reštaurovania,
spolupracuje pri príprave podkladov pre rozhodnutia o poskytnutí nálezného
nálezcovi,
podieľa sa na príprave podkladov pre odborné posudky o absolvovaní odbornej
praxe pre žiadateľov o udelenie osvedčenia na osobitnú odbornú spôsobilosť, ako aj
podkladov ku stanoviskám pamiatkového úradu pre ministerstvo o nevydaní, alebo
odňatí osvedčenia na vykonávanie výskumov fyzickej osobe s osobitnou odbornou
spôsobilosťou, ktorá je zamestnancom pamiatkového úradu a pripravuje
rozhodnutia, alebo rozhoduje vo veciach ochrany a obnovy pamiatkového fondu,
podieľa sa na vypracovávaní podkladov pre stanoviská pamiatkového úradu
k výsledkom pamiatkových výskumov
podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy príslušnej časti
pamiatkového
fondu
a spolupracuje
s medzinárodnými
organizáciami
a partnerskými inštitúciami v zahraničí,
prostredníctvom osôb s osobitnou odbornou spôsobilosťou sa podieľa na realizácii
výskumných prác ako účelovej pomoci štátu na ohrozených kultúrnych pamiatkach,
vrátane vedeckého spracovávania a publikovania ich výsledkov,
podieľa sa na sledovaní dodržiavania podmienok ochrany pamiatkového fondu v
súlade s vedeckými poznatkami a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská
republika viazaná,
podieľa sa na napĺňaní geografického informačného systému pamiatkového fondu
Slovenskej republiky,
podieľa sa na spolupráci s občianskymi združeniami a nadáciami na ochranu
pamiatkového fondu, s odbornými organizáciami a vedeckými inštitúciami (SAV,
vysokými školami) pri uplatňovaní jednotlivých ustanovení pamiatkového zákona,
podieľa sa na dokumentačnej, vzdelávacej, výchovnej, edičnej a propagačnej
činnosti,
podieľa sa na spolupráci s pamiatkovou inšpekciou a s Pamiatkovou radou,
spolupracuje s ostatnými úsekmi, odbormi a oddeleniami pamiatkového úradu.

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2008.

PhDr. Katarína Kosová
generálna riaditeľka
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