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DODATOK 

číslo 1 

 

 

 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 Organizačný poriadok Pamiatkového úradu, 

ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 9. 2002, nasledovne: 

 

Strana 4,  1.1.8. Podateľňa 

Bod sa mení na:  

1.1.8. Správa registratúry, správa záznamov a podateľňa 

 

Strana 5, II. Organizačná štruktúra úradov 

Z textu sa vypúšťa: ............... s pracoviskom v Bojniciach .... 

 

Strana 7,  1.1.8. Podateľňa 

Bod sa mení na: 

1.1.8. Správa registratúry, správa záznamov a podateľňa 

 

Strana 9, 1.1.7. Referát edično-propagačných činností 

Bod sa dopĺňa o: 

f) aktualizuje informácie o úrade na internetovej stránke, 

g) riadi sponzorské aktivity k projektom úradu a zabezpečuje ich publikáciu. 

 

Strana 9,  1.1.8 Správa registratúry, správa záznamov a podateľňa 

Text sa mení na: 

 Správca registratúry pamiatkového úradu organizuje manipuláciu so záznamami 

pamiatkového úradu a úradov – prijímanie, triedenie, evidovanie, obeh, tvorbu, 

vybavovanie, odosielanie, ukladanie a ochranu záznamov a ich pravidelné vyraďovanie. 

Vedie registratúrne stredisko pamiatkového úradu a dozerá na činnosť zamestnancov na 

jednotlivých úsekoch registratúrneho strediska, ako aj registratúrnych stredísk na 

úradoch. 

 Správca záznamov je poverený vedením registratúrneho denníka pamiatkového 

úradu. 

 Podateľňa zabezpečuje prijímanie, triedenie, evidovanie, doručovanie a odosielanie 

zásielok doručených pamiatkovému úradu, ako aj záznamov vzniknutých z činnosti 

pamiatkového úradu. 

 

Strana 40 (činnosť úradu) sa dopĺňa o písmeno: 

i) odborní pracovníci úradu vypomáhajú vo forme odbornej výpomoci v územnej 

pôsobnosti iného úradu. 
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Strana 41, bod 5. Riaditeľ 

Text sa dopĺňa o: 

V čase neprítomnosti zastupuje riaditeľa úradu v plnom rozsahu jeho zástupca. 

 

Strana 49, I. Poradné orgány pamiatkového úradu 

3. Vedecká rada 

Text sa mení na: 

Členmi vedeckej rady sú významné osobnosti a odborníci z oblasti ochrany PF 

a príbuzných disciplín. Vedecká rada sa zaoberá predovšetkým: 

- riešením zásadných odborno-metodických, teoretických a metodologických otázok 

ochrany pamiatkového fondu, 

- posudzovaním významných vedecko-výskumných úloh, medzinárodných projektov, 

koncepčných a teoretických materiálov pamiatkového úradu, zameraných na 

riešenie zásadných otázok záchrany, obnovy využitia a prezentácie PF, 

- posúdením odborno-metodických materiálov pamiatkového úradu zásadného 

významu. 

 

 

Strana 50, Dopĺňa sa o:    

6. Odborno-metodická komisia (ďalej len „OMK“) 

           Riadnymi členmi OMK sú podľa tohoto organizačného poriadku odborní 

zamestnanci PÚ SR a externí odborníci z oblasti ochrany pamiatkového fondu. 

OMK sa zaoberá: 

- prešetrovaním rozporov voči vyjadreniam krajských pamiatkových komisií, 

- posudzovaním a hodnotením problematických prípadov ochrany pamiatkového 

fondu z hľadiska odborno-metodického, 

- riešením závažných odborno-metodických otázok, 

- posudzovaním zásadných odborno-metodických materiálov a smerníc, 

- vypracovávaním odborných podkladov pre posudky pamiatkového úradu 

k žiadostiam fyzických osôb o udelenie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti 

v zmysle § 35, ods. 6 zákona č. 49/2002 Z. z.  

- vypracovávaním odborných podkladov pre posudky pamiatkového úradu na 

pamiatkové výskumy v zmysle vyhlášky MK SR č. 16/2003, ktorou sa vykonáva 

zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.  

 

Závery OMK slúžia ako podklad pre odborné činnosti pamiatkového úradu a úradov a pre 

výkon I. a II. stupňa štátnej správy na úseku pamiatkového fondu. 

 

 

 

 

Bratislava 24. 3. 2003  

 

 

                                                                                                PhDr. Katarína Kosová 

                                                                                                   generálna riaditeľka 

  

 

 

 


