
Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správa o činnosti 
a hospodárení 
za rok 2016 

 

 

Predkladá : PhDr. Katarína Kosová 
generálna riaditeľka 

 

 

 

 

Miesto konania verejného odpočtu: Veľká zasadačka PU SR, Cesta na Červený most 6, 
Bratislava 

Termín konania verejného odpočtu: 26.4.2017 o 10.30 hodine 

Správa o činnosti a hospodárení je zverejnená na internetovej adrese MK SR: 

http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/verejne-odpocty/verejne-odpocty-2016-

314.html 

 



2 

 

Bratislava, február 2017 

 

               
  

1. Identifikácia organizácie 3 - 4 

2. Zhodnotenie činnosti organizácie za rok 2016 5 - 8 

3. Kontrakt organizácie so zriaďovateľom  a jeho plnenie za rok 2016 9-77 

4. Rozpočet organizácie 78 -94 

5. Prostriedky Európskej únie a na spolufinancovanie 94 -94 

6. Personálne otázky 94 - 96 

7. Záver 96 -  97 

8.  Prílohu tvoria tabuľky č. 1 až 14  

 

 

  



3 

 

1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 

Názov: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
Sídlo:  Cesta na Červený most 6, 814 06  Bratislava 
Rezort: Ministerstvo kultúry SR 
Forma hospodárenia: rozpočtová  organizácia 
 
Generálny riaditeľ: PhDr. Katarína Kosová 
Členovia vedenia: Mgr. Slavomír Katkin – vedúci úseku výkonu štátnej správy 

a odborných činností 
Ing. Juraj Liszkay – ekonomicko-prevádzkový námestník 
JUDr. Dagmar Kovalovská – vedúca osobného úradu 

 
Poradné orgány: 

Riaditeľská rada 
Operatívna porada 
Vedecká rada   
Odborno-metodická komisia 
Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu 
Reštaurátorská komisia 

 

Zákonom NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov a Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 1. apríla 2002 číslo: 
MK  572/2002-1 o vydaní zriaďovacej listiny Pamiatkového úradu Slovenskej republiky  bol 
zriadený od 1. 4. 2002 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a krajské pamiatkové úrady. 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Pamiatkový úrad SR je právnickou osobou a je  špecializovaným orgánom štátnej 
správy na ochranu pamiatkového fondu. Pamiatkový úrad SR vykonáva štátnu správu s 
celoslovenskou pôsobnosťou v rozsahu § 10 pamiatkového zákona. Sídlom Pamiatkového 
úradu je Bratislava, jeho pôsobnosťou je územie Slovenskej republiky.  

Pamiatkový úrad SR je štátna rozpočtová organizácia napojená finančnými vzťahmi 
na rozpočet rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len“ MK 
SR“), ktorá na základe Splnomocnenia č.MK-1345/2004-1 riadi a zabezpečuje financovanie a 
vecné prostriedky krajským pamiatkovým úradom ako aj oblastným reštaurátorským 
ateliérom. Pamiatkový úrad SR je zamestnávateľom aj tých zamestnancov, ktorí pracujú 
v krajských pamiatkových úradoch a oblastných reštaurátorských ateliéroch.  

Krajské pamiatkové úrady 

Krajské pamiatkové úrady sú preddavkovými organizáciami Pamiatkového úradu 
Slovenskej republiky bez právnej subjektivity. Vykonávajú štátnu správu na úseku ochrany  
pamiatkového fondu v rozsahu § 11 pamiatkového fondu vo svojom územnom obvode, 
ktorým je územný obvod kraja.  

Krajské pamiatkové úrady (ďalej len „KPÚ“) konajú a rozhodujú v 
administratívnoprávnych veciach samostatne. Sídlami jednotlivých KPÚ sú: Banská Bystrica, 
Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín,  Trnava a Žilina. Jednotlivé úrady majú zriadené 
svoje pracoviská. 
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Oblastné reštaurátorské ateliéry 

      Oblastné reštaurátorské ateliéry (ďalej len „ORA“) sú preddavkovými organizáciami 
Pamiatkového úradu SR (ďalej len „PÚ SR“) bez právnej subjektivity, zabezpečujú výskumné 
a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na ohrozených kultúrnych pamiatkach. 
Sídlami jednotlivých oblastných reštaurátorských ateliérov sú: Bratislava a Levoča. 

Telefón: 02/20 464 111 

Fax: 02/54 77 58 44 

e-mail: podatelna.pusr@pamiatky.gov.sk 

adresa internetovej stránky organizácie: www.pamiatky.sk 
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2. ZHODNOTENIE  ČINNOSTI ORGANIZÁCIE ZA ROK 2016. 

V roku 2016 vykonával PÚ SR a jednotlivé KPÚ svoje základné úlohy v zmysle 
pamiatkového zákona a v zmysle Plánu hlavných úloh PÚ SR na rok 2016, ktorý bol 
schválený sekciou kultúrneho dedičstva MK SR. Následne bol PHÚ rozpracovaný pre 
jednotlivé úseky a odbory PÚ SR, ako aj pre krajské pamiatkové úrady a ich pracoviská.  

Verejný odpočet činnosti PÚ SR za rok 2015, spojený s prezentáciou Výročnej správy PÚ SR 
za r. 2015, sa uskutočnil 31. marca 2016 v zasadačke úradu.  

Prioritou v činnosti od začiatku roka bol výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového 
fondu v zmysle platných zákonov. Pokračovala realizácia dlhodobých úloh PÚ SR, najmä 
Revízia ÚZPF SR a príprava Súpisu NKP SR, ako aj revízia pamiatkových území. PÚ SR 
aktívne pracoval na realizácii dlhodobého projektu Digitálny pamiatkový fond v rámci 
Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2: Rozvoj pamäťových 
a fondových inštitúcii a obnova ich národnej infraštruktúry. V priebehu sledovaného obdobia 
PÚ SR pokračuje v realizácii projektu Pro Monumenta - prevencia formou údržby. 

Ťažisko prác v roku 2016 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej správy 
na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle pamiatkového zákona, vydávaním 
rozhodnutí, záväzných stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým 
požiadavkám oprávnených osôb. V sledovanom období vydal PÚ SR celkovo 4919 
rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu štátnej správy, 11470 záväzných stanovísk, 10703 
vyjadrení a stanovísk.  

V rámci plnenia PHÚ na rok 2016 naďalej zostala ťažiskovou úlohou revízia ÚZPF SR. 
V roku 2016 bola spracovaná revízia 232 nehnuteľných NKP a 321 hnuteľných NKP.  
Uskutočnené boli aj kroky k príprave jednotlivých monografii sídiel a okresov v rámci 
nového Súpisu NKP SR - prioritne sídlo Levoča  (tlač publikácie december 2016), ale aj 
okresy Trenčín, Hlohovec, Nitra a sídlo Košice.  

Dôležitou úlohou PÚ SR v roku 2016 je revízia pamiatkových území, zameraná v tejto etape 
najmä na realizáciu výsledkov revízie pamiatkových zón, vypracovanie návrhov a začatie 
konaní o vyhlásení ochranných pásiem nehnuteľných NKP a vytypovaných pamiatkových 
území, ako aj spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území. Zásady ochrany 
pamiatkových území pre pamiatkové rezervácie a zóny, spracované v roku 2015 a v roku 
2016, boli postupne pripomienkované a následne schválené OMK PÚ SR. Všetky zásady sú 
zverejňované na webovej stránke úradu www.pamiatky.sk. 

OŠIS pracoval na spracovaní návrhov na vyhlásenie vecí za NKP, viedol správne konania 
o vyhlásení vecí za NKP, o zmene a o zrušení vyhlásenia veci za NKP (celkovo 173 
správnych konaní). Spracovával a vkladal výsledky revízie ÚZPF SR do databáz SQL (336 
NhNKP/577 PO, 207 HNKP/458 PP), vypracovával štatistické údaje o NKP. Veľa času 
venovali zamestnanci odboru sprístupňovaniu informácií o NKP odbornej i laickej verejnosti 
prostredníctvom internetovej stránky www.pamiatky.sk, ale aj prostredníctvom elektronickej 
a klasickej korešpondencie a osobných konzultácií. ODGD riešil digitalizačné a prezentačné 
projekty na národnej a medzinárodnej úrovni (najmä OPIS 2).  

Svetové kultúrne dedičstvo bolo predmetom letnej školy Manažment svetového dedičstva 
UNESCO vo Vyšehradských krajinách, ktorá sa uskutočnila v dňoch 27. júna – 3. júla 2016 
v Krakove a v Pannonhalme, v rámci práce Riadiacej skupiny pre kultúrne dedičstvo krajín 
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V4 – zastúpenej PÚ SR, Ministerstvom kultúry ČR a Národným centrom pre manažment 
kultúrneho dedičstva Gyulu Forstera v  Budapešti.  

V oblasti ochrany lokalít Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, konkrétne v oblasti 
prípravy nominačných projektov na ďalšie slovenské lokality, sa PÚ SR zameral najmä na 
prípravu nominačného projektu Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku. V rámci 
Operačného programu Stredná Európa 2007 – 2013, do ktorého sú zapojené viaceré štáty 
Európskej únie, PÚ SR spracoval projekt Danube Limes – UNESCO World Heritage.  

PÚ SR pokračoval na základe dohody s NPÚ Praha z marca 2011 v prácach  na príprave 
nominačného projektu svetového kultúrneho dedičstva Pamiatky Veľkej Moravy, ktorý bol 
31. januára 2013 odovzdaný v sídle UNESCO v Paríži a ktorý bol po dohode s Ministerstvom 
kultúry ČR stiahnutý z prerokovania v r.2014. V spolupráci s českými partnermi (Masarykovo 
múzeum v Hodoníne, Archeologický ústav AV ČR v Brne, Juhomoravský kraj) a partnermi 
za slovenskú stranu (Obec Kopčany, Záhorské múzeum v Skalici, Trnavský samosprávny 
kraj) bola pod spoločným názvom Pamiatky Veľkej Moravy spracovaná nominácia na 
udelenie značky Európske dedičstvo pre lokality Slovanské hradisko v Mikulčiciach a Kostol 
sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. PÚ SR koordinoval prípravu slovenskej časti 
nominácie a podieľal sa na definovaní symbolickej európskej hodnoty lokality. Nominácia 
úspešne absolvovala 1. fázu posudzovania na národnej úrovni a bola odporučená do výberu na 
európskej úrovni, ktorý sa uskutoční v priebehu roka 2017.   

Súčasťou PÚ SR je špecializovaný verejný archív, ktorého poslaním je všestranná 
starostlivosť o archívne dokumenty, ich zhromažďovanie, preberanie od pôvodcov, 
evidovanie, bezpečné uschovanie a ochrana, odborné spracovanie a sprístupňovanie. Toto 
poslanie sa premieta do jednotlivých odborných činností, z ktorých niektoré boli aj súčasťou 
plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 2016.  

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. apríl) sa 23. apríla 
2016 po deviatykrát uskutočnilo v priestoroch NKP Červený Kláštor - Kláštor kartuziánov 
slávnostné odovzdávanie Ceny Alžbety Güntherovej - Mayerovej za celoživotné dielo 
a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Cena bola 
v roku 2016 udelená Mgr. S. Paulusovej a Ing. V. Kohútovi, doc. PhDr. L. Mlynkovi  in 
memoriam. 

PÚ SR pokračoval v spolupráci s Archeologickým ústavom Akademie věd Českej republiky 
Praha na realizácii projektu Korpus predrománskej architektúry v Európe, v rámci ktorého sa 
uskutočnil archeologický výskum NKP Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom 
a archeologický výskum NKP Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Vedecko-
výskumný projekt „Korpus európskej architektúry do roku 1000“ bol včlenený od 1. 
novembra 2010 ako divízia do projektu Európskej únie „Cradles of European Culture 2010 – 
2015“ (CEC). V rámci projektu Pamiatkový úrad SR pripravil ako hlavný organizátor výstavu 
Odkaz Karola Veľkého, ktorá sa konala v mesiacoch jún až október 2016 na Bratislavskom 
hrade. Výstavu dopĺňal vzdelávací program, ktorý bol zameraný na rozvoj vnímania pestrosti 
vlastnej histórie a poznania oborov, ktoré prinášajú do učebníc základné dejepisné dáta. 

Dňa 9. júna 2016 zorganizoval PÚ SR - OPVŠS metodický deň na tému skúseností PÚ SR  a 
KPÚ  z výkonu štátnej správy.  

PÚ SR v spolupráci s Národním památkovým ústavem Praha pripravil spoločnú odbornú  
konferenciu, ktorá sa uskutočnila v mesiaci október 2016 v Kukse ( Česká republika).  
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V rámci tretieho roku implementácie projektu Pro Monumenta – prevencia údržbou, odbor 
preventívnej údržby pamiatok PÚ SR uskutočnil 90 inšpekčných prehliadok, vypracoval 58 
Technických správ o kultúrnej pamiatke a vykonal množstvo rozmanitých zásahov na 96-tich 
nehnuteľnostiach.  

Vo februári 2016 sa uskutočnil trojdenný workshop s pozvaným zahraničným expertom na 
tému: Základné princípy uchovávania a vytvárania mikroklímy pamiatok: rôzne druhy 
mikroklímy podľa konštrukčného a materiálového druhu pamiatok, historické a súčasné 
riešenia vetrania a vykurovania objektov, spôsoby úprav a udržania vhodnej mikroklímy v 
pamiatkach.  

Bolo zorganizované dve podujatia -  Deň Pro Monumenta - ako popularizačné semináre pre 
správcov a vlastníkov nehnuteľných KP o tom ako sa dobre starať o nehnuteľné pamiatky a to 
v Prešove (apríl) a Nitre (máj) a sprístupnené na stiahnutie dve príručky pre vlastníka/správcu: 
Príručka pre údržbu meštianskej architektúry a Príručka pre údržbu nezastrešených a 
torzálnych stavieb. 

PÚ SR zabezpečil plnenie všetkých úloh z PHÚ na rok 2016. 

Okrem plánovaných úloh a úloh vyplývajúcich z hlavného predmetu činnosti organizácie boli 
vykonané i niektoré práce nad rámec plánovanej činnosti:  

Rada Európy – účasť na príprave Stratégie  21 pre kultúrne dedičstvo Európy : 
Z poverenia  Ministerstva kultúry SR sa  GR PÚ SR PhDr. K. Kosová zúčastnila   zasadnutí 
Rozšírenej pracovnej skupiny odborníkov z ochrany kultúrneho dedičstva pri Výbore pre 
kultúru, dedičstvo a krajinu Rady Európy, ktorá bola poverená rozpracovaním Stratégie pre 
európske kultúrne dedičstvo  pre 21. storočie, ktoré je chápané ako kľúčový faktor pri 
formovaní spoločnej európskej identity. Požadovaná stratégia je materiálom, ku ktorému sa 
zaviazala konferencia ministrov kultúry krajín EU formulovať pre nasledujúce obdobie a je 
obsahove naplnením  tzv. Deklarácie z Namur  (23. - 24. apríl 2015). Pracovná skupina sa 
zamerala na rozpracovanie  troch základných pilierov – sociálny (dedičstvo a občianska 
spoločnosť), rozvojový (dedičstvo a ekonomika a trvalo udržateľný rozvoj) a znalostný  
(dedičstvo a vzdelanie, výskum, povedomie) ako ich Deklarácia z Namur formulovala, 
pričom v rámci jednotlivých pilierov boli formulované samostatné témy, smerujúce k 
všeobecnému skvalitneniu oblasti kultúrneho dedičstva a najmä aktivizácie občianskej 
spoločnosti. Najmä k porozumeniu jeho hodnôt a aktívnemu využívaniu tohto nástroja 
k zabezpečeniu pokojného života v demokratickej spoločnosti , rešpektujúc oblasť ľudských 
práv, náboženskú znášanlivosť, spoločenskú rovnosť ako aj podporu rozmanitosti v Európe. 
Následne ku každému pilieru boli formulované i konkrétne aktivity za jednotlivé krajiny, 
ktoré už dnes napĺňajú tieto strategické ciele, resp. môžu byť inšpiračným zdrojom pre ostatné 
krajiny. Navrhnutá stratégia bude predložená na rokovaní Výboru pre kultúru Rady Európy 
a následne  predložená na schválenie na konferencii ministrov kultúry EU na Cypre v roku 
2017. 

European Heritage Heads  Forum ( EHHF ) 2016 – Bern, Švajčiarsko: 
PhDr. K. Kosová sa zúčastnila pravidelného každoročného  11.zasadnutia neformálneho fóra 
riaditeľov pamiatkových inštitúcií EU a tretích krajín -  European Heritage Heads  Forum  
/EHHF 2016/, ktoré sa konalo v dňoch 18. - 21. mája 2016 v Berne, Švajčiarsko.  

Program zasadnutia bol predovšetkým zameraný na aktuálne kultúrno-politické dianie 
a otázky s ním súvisiace na úrovni európskej kultúrnej politiky ako aj z pohľadu celosvetovo 
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pôsobiacich organizácií  ako UNESCO, ICOMOS, ICCROM, Blue Shields, Rada Európy, 
Európska komisia. Za UNESCO  informovala o aktuálnom dianí riaditeľka WHC – Centra 
svetového dedičstva  M. Rossler, najmä o aktivitách zameraných na ochranu kultúrneho 
dedičstva v krajinách zmietaných vojnovými konfliktami, najmä Sýria, Mali. Zdôraznila  
potrebu všeobecnej podpory pre kampaň vedenú GR UNESCO pani I. Bokovou  
#Unite4Heritage. Problematiku všeobecného ohrozenia kultúrneho dedičstva a potrebu 
preventívnej prípravy zdôraznil P. Fox, zástupca organizácie Blue Shields - poradného orgánu 
medzivládneho výboru Haagskej konvencie. Nezastupiteľnú rolu zohráva v procese ochrany 
kultúrneho dedičstva v celom svete významná vzdelávacia organizácia ICCROM, ktorej 
riaditeľ  Stefano de Caro prezentoval aktuálne aktivity inštitúcie a možnosti  internacionálnej 
podpory, najmä projekt E-RIHS – európsky výskumný projekt  pre kultúrne dedičstvo, 
zameraný na výskum, interpretáciu, ochranu, dokumentáciu a riadenie. Z hľadiska pôsobenia 
fóra bola významná prezentácia zástupcu Rady Európy Gianluca Silvestrini s prezentáciou 
jednak Stratégie 21 pre európske kultúrne dedičstvo ako obsahové naplnenie tzv. Deklarácie 
z Namur, prípravu projektu ECHY 2018 – rok európskeho kultúrneho dedičstva, ktorý pre rok 
2018 iniciovalo Nemecko, aktuálneho statusu projektu európskych kultúrnych politík 
HEREIN ako i rozšírenia a aktívneho pôsobenia na formovanie občianskej spoločnosti 
prostredníctvom Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Na fóre boli odprezentované  aj 
výročné správy oboch subštruktúr fóra a to EHLF /právnické fórum/ a Economic Taskforce 
/ekonomické fórum/.  

V rámci dlhodobej participácie na aktivitách medzinárodných platforiem European Heritage 
Heads Forum a European Heritage Network (HEREIN) sa Referát SKD podieľal na 
spracovaní štatistických údajov pre európsky prieskum Význam architektonického dedičstva 
pri tvorbe hrubej pridanej hodnoty a vytváraní pracovných miest (marec 2016) a 
spolupracoval na návrhu Stratégie pre kultúrne dedičstvo v Európe pre 21. storočie 
(pripomienkovanie návrhu a spracovanie príkladov dobrej praxe zo SR v oblasti 
spoločenského, ekonomického a výchovného potenciálu kultúrneho dedičstva – jún 2016). 
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3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIA ĎOVATEĽOM A JEHO PLNENIE  

Vyhodnotenie Kontraktov Pamiatkového úradu SR: 
A. Špecifická činnosť 
B. Zabezpečenie centrálnej evidencie a informačných systémov 
C. Kultúrne aktivity 
D. Archívna činnosť 
E. Reštaurovanie  
F. Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy 
G. Digitalizácia pamiatkového fondu 
H. Správa a prevádzka 

 
A.  Kontrakt : Špecifická činnosť 

Úlohy: 
1) Vydávanie rozhodnutí v prvom a druhom stupni výkonu štátnej správy, záväzných 

stanovísk, stanovísk a vyjadrení v oblasti ochrany pamiatkového fondu. (PHÚ 2016/ 
úloha A.1.)  

2) Príprava podkladov a správne konania vo veci  vyhlasovania  objektov a predmetov  za 
národnú kultúrnu pamiatku, zmenu a zrušenie vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky,  
podľa stanoveného plánu a aktuálnej potreby. ( PHÚ 2016/ úloha A.2. ) 

3) Vypracovávanie návrhov na ochranné pásma a správne konania vo veci vyhlásenia 
ochranných pásiem: 
• ochranné pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok podľa 

harmonogramu, 
• ochranné pásma  nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok podľa akútnej 

potreby, 
• ochranné pásma pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón vo vzťahu 

k definitívne upraveným hraniciam. ( PHÚ 2016/ úloha A.5. ) 
4) Vydávanie vyjadrení k dočasnému vývozu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 

z územia Slovenskej republiky do zahraničia, overovanie zhody a posúdenia celkového 
stavu po ich vrátení. ( PHÚ 2016/ úloha A.6. ) 

5) Spracovanie správ o stave zachovania jedinečných hodnôt území svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. ( PHÚ 2016/ úloha C.1. ) 

6) Monitoring stavu drevnej hmoty objektov lokality svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO Drevené  chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka. ( PHÚ 2016/ úloha 
C.2. ) 

7) Aktualizácia nominačného projektu do Zoznamu svetového dedičstva „Dunajský Limes 
na Slovensku“. ( PHÚ 2016/ úloha C.6. ) 

8) Hodnotenie spôsobilosti organizácie na vykonávanie výskumu a vývoja. ( PHÚ 2016/ 
úloha E.2. ) 

9) Metodický deň Odboru preskúmavania výkonu štátnej správy PÚ SR a KPÚ. (PHÚ 
2016/ H. 2.)    

 
Plnenie: 

1) Vydávanie rozhodnutí v prvom a druhom stupni výkonu štátnej správy, záväzných 
stanovísk, stanovísk a vyjadrení v oblasti ochrany pamiatkového fondu. ( PHÚ 2016/ 
úloha A.1. ).  
 

Ťažisko prác PÚ SR sa v roku 2016 sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej 
správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle pamiatkového zákona, vydávaním 
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rozhodnutí, záväzných stanovísk,  vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám 
oprávnených osôb. V sledovanom období vydal PÚ SR vrátane KPÚ celkovo 4919 
rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu štátnej správy, 11470 záväzných stanovísk, 10703 
vyjadrení a stanovísk. PÚ SR v rámci odvolacích konaní vydal 82 rozhodnutí a 16 
záväzných stanovísk.  

 
Tab. výkon štátnej správy v roku 2016: 
 
 Rozhodnutia v 1. a 2. 

stupni 
Záväzné stanoviská Stanoviská, odborné 

vyjadrenia 
Spolu 

PÚ SR Bratislava 251 16 563 830 
KPÚ Bratislava 828 1475 986 3289 
KPÚ Trnava 503 546 1834 2883 
KPÚ Trenčín 312 2070 899 3281 
KPÚ Nitra 401 2221 1067 3689 
KPÚ Žilina 376 958 1096 2430 
KPÚ B. Bystrica 738 1230 1800 3768 
KPÚ Prešov 915 1810 581 3306 
KPÚ Košice 595 1144 1877 3616 

SPOLU 4919 11470 10703 27092 

 
2) Príprava podkladov a správne konania vo veci vyhlasovania  objektov a predmetov  za 

národnú kultúrnu pamiatku, zmenu a zrušenie vyhlásenia národnej kultúrnej 
pamiatky,  podľa stanoveného plánu a aktuálnej potreby. (PHÚ 2016/ úloha A.2.) 
 

V roku 2016 bolo PÚ SR - OŠIS vedených 173 správnych konaní vo veci vyhlásenia, zmeny 
a zrušenia vyhlásenia veci za národnú kultúrnu pamiatku. V rámci týchto správnych konaní 
bolo pripravených 460 odborných materiálov a procesných podkladových dokladov.   

Rozhodnutia o vyhlásení NKP :                                                                   138  
Rozhodnutia o zmene vyhlásenia NKP (zúženie objektovej skladby) :           1 
Rozhodnutia o zrušení NKP:                                                                          19 

• Celkový počet rozhodnutí :                                                               158  
• Stanoviská, vyjadrenia :                                                                      24 
• Potvrdenia, oznámenia a výpisy z ÚZPF:                                        1840 

Rozhodnutie o vyhlásení za NKP a rozšírenie objektovej skladby NKP - § 15 pamiatkového 
zákona:  

• Bratislava, Búdková 2, dom mládeže s areálom 
• Poprad-Kvetnica, vila č. súp. 433 
• Poprad-Kvetnica, stavba polyfunkčná č. súp. 2455 
• Chminianska Nová Ves, kaštieľ a park 
• Vieska nad Žitavou, sochy s podstavcom 
• Banská Štiavnica, Kammerhofská 11, dom meštiansky 
• Modra, sirotinec a úprava sadovnícka 
• Turčianske Teplice, ul. SNP 509, škola s areálom 
• Tatranská Lomnica, stanica železničná 
• Vyšné Ružbachy, dom kúpeľný 
• Vyšné Ružbachy, altánok 
• Topoľčianky, Cintorínska 14, vila 
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• Pukanec, kostol 
• Hraň, okr. Trebišov, kaštieľ 
• Poprad-Kvetnica, vila Ráth 
• Žilina, Ul. Kálov, vila č. súp. 358 
• Trnava, Strelecká 1, pavilón a záhrada 
• Svätý Jur, Synagóga  
• Stará Turá, Kostol r. k. Nanebovzatia Panny Márie  
• Hlohovec, m. č. Šulekovo, Most cestný  
• Hnilčík, časť Roztoky, Domy banícke súbor (4 domy)  
• Ivančiná, časť Dvorec, Mlyn vodný s areálom  
• Močenok, časť Gorazdov, Sýpka  
• Spišské Podhradie, časť Pažica, Kaplnka r. k. sv. Františka Xaverského  
• Podhradie, Kostol r. k. sv. Margity panny a mučenice  
• Prenčov, dom ľudový  
• Likavka, Mlyn vodný  
• Rožňavské Bystré, Kostol ev. a. v.  
• Mlynica, Kostol ev. a. v. a zvonica  
• Nitrianske Pravno, Kaplnka r. k. sv. Jána Nepomuckého  
• Horné Vestenice, Fara r. k.  
• Vysočany, Kostol r. k. a cintorín príkostolný  
• Žlkovce, Socha na pilieri (Immaculata)  
• Beluj, Dom ľudový  
• Patince, Kostol r. k. sv. Vendelína  
• Chotín, Kostol ref. a múr ohradný  
• Pezinok, Holubyho 23, dom meštiansky  
• Banská Štiavnica, Zvonica 
• Bratislava- Ružinov, Kostol 
• Trnava, Cintorín zaniknutý 
• Trnava, Socha na podstavci 
• Veľký Šariš, Kúria 
• Závada, Kostol s areálom 
• Nitra, Pomník so súsoším 
• Prešov- Solivar, Kríž s korpusom 
• Tomášov, Kostol a cintorín príkostolný 
• Nižná Boca, Kostol 
• Nitrianske Pravno, Božia muka 
• Nitrianske Pravno, Božia muka 
• Levoča, ev.a.v. kostol - truhlica cechová medikováčov z r. 1640 
• Levoča, ev.a.v. kostol - truhlica cechová mäsiarov z r. 1699 
• Levoča, ev.a.v. kostol - truhlica cechová obuvníkov z r. 1781 
• Levoča, ev.a.v. kostol - truhlica cechová súkeníkov a tkáčov z r. 1817 
• Červ. Kláštor, r.k.kost. sv. Antona - dvere gotické 2-krídl., 14. stor. 
• Červ. Kláštor, r.k.kost. sv. Antona - dvere got. 1-krídl., 15./16. stor . 
• Červ. Kláštor, r.k.kost. sv. Antona - dvere barokové s got. kovaním 
• Červ. Kláštor, r.k.kost. sv. Antona - dvere barokové s maľbou, 18. st. 
• Bratislava, Prim. palác - oltár hl. sv. Ladislava z 80. r. 18. stor. 
• Bratislava, Prim. palác - oltár bočný sv. Michala z 80. r. 18. stor. 
• Bratislava, Prim. palác - oltár bočný sv. Jozefa z 80. r. 18. stor. 
• Bratislava, Prim. palác - súsošie voľné Kalvárie z 2. pol. 17. stor. 
• Bratislava, Prim. palác - relikviár sv. Kríža drevený z r. 1779 



12 

 

• Bratislava, Prim. palác - lavice kostolné - súprava 2ks z 19. stor. 
• B.Štiavnica, Kalvária - reliéf Piety barokový z polovice 18. stor. 
• B.Štiavnica, Kalvária - reliéf Krista s matkou barokový z pol. 18.stor.   
• B.Štiavnica, Kalvária - reliéf Ukrižovania barokový z pol. 18. stor. 
• Hodruša-Hámre, r.k.kos.sv.Mikuláša-krstiteľnica kam.gotika 15. st. 
• Plaveč, r.k.kostol sv. Margity Ant. - zvon barokový z r. 1713 
• Plaveč, r.k.kostol sv. Margity Ant. - zvon barokový z r. 1770 
• Komárno, r.k.kost.sv.Ondreja - obraz záv. Svätá rodina, okolo 1760 
• Bernolákovo, r.k.kost. sv. Štefana Kr. - krstiteľnica rom., 13. stor. 
• Komárno, r.k.kos.sv.Ondreja - oltár boč. Čiernej Madony, 18. a 19.st. 
• Komárno, r.k.kost.sv.Ondreja - oltár hl. sv. Ondreja, 1855-1860 
• Bratislava, Prim. palác - organ 4-regist. klasicistický pozitív, 1781 
• Spišská Belá, r.k. kostol sv. Antona Pust. - kalich barokový z 18. st. 
• Spiš.Belá, r.k.kost.sv. Antona Pust. - cibórium barokové z 1. pol.18. st. 
• Spiš.Belá, r.k.kost.sv. Antona Pust. - relikviár sv. Valentína,  pol. 18. st. 
• Spiš.Belá, r.k.k.sv. Antona Pus.- relikviár sv. Filipa Neri, koniec 18. st. 
• Spiš.Belá, r.k.k.sv. Antona Pus. - sanktuárium a dvierka, renes., 1541 
• H.Vestenice, r.k.kost. sv. Petra a Pavla - krstiteľnica mramor., 1767   
• Nedožery-Brezany, r.k. kost. sv.Heleny - sanktuárium gotické, 15. st. 
• Spiš.Belá, r.k.kost.sv. Ant.P. - obraz záv. Adorácia rokoko, 2. pol. 18. st. 
• Spiš.Belá, r.k.kost.sv. Ant.P. - obraz záv. sv. Agáta rokoko, 2. pol. 18. st. 
• Spiš.Belá, r.k.kots.sv. Ant.P. - obraz záv. sv. Anton Pust., 2. pol. 18. stor. 
• Spiš.Belá, r.k.kost.sv. Ant.P. - obraz záv. sv. Rodiny, barok, 2. pol. 18. st. 
• Spiš.Belá, r.k.kost.sv. Ant.P. - obraz záv. PM Sedembolestná, barok, 18. stor. 
• Prievidza r.k.kost.sv. Bartolom. - obraz sv. František Borgia z r. 1728 
• Prievidza r.k.kost.sv. Bartolomeja - navikula baroková z r. 1732 
• Bratislava, r.k. kost. klarisiek - oltár hl. sv. Kríža z r. 1750-60 
• Bratislava, r.k. kost. klarisiek - oltár bočný Zvestovania z r. 1750-60 
• Bratislava, r.k. kost. klarisiek - oltár bočný sv. Kláry z r. 1750-60 
• Bratislava, r.k. kost. klarisiek - kazateľnica rokoková z r. 1761   
• Bratislava, r.k. kost. klarisiek - socha PM, kamenná,gotická, pol.14.st.  
• Bratislava, r.k. kost. klarisiek - socha svätice, kam., got., pol. 14. stor.   
• Bratislava, r.k. kost. klarisiek - socha kľač. kráľa, kam., pol. 14. stor. 
• Bratislava, r.k. kost. klarisiek - socha kráľa Baltazára, kam., 14. stor. 
• Prievidza, r.k. kostol piaristov - kríž s korpusom renesančný zo 17. st. 
• Prievidza, r.k. kostol piaristov - sväteničky 2ks, mramor,barok z r.1749 
• Prievidza, r.k. kostol piaristov - sväteničky 2ks, mramor,barok z r.1749 
• Merašice, r.k. kost.sv. Martina - krstiteľnica ranogotická, zač. 14. stor. 
• Abrahámovce, r.k.kost. sv. Šimona a Júdu - monštrancia z 2. pol. 18. st. 
• Abrahámovce, r.k.kost. sv. Šim. a Júdu - socha Ressurexit, 2. pol. 18. st. 
• Slovenská Ves, r.k. kostol Oč. PM - monštrancia baroková, 1. pol. 18. st. 
• Výborná, r.k. kostol sv. Uršule - dvere drevené, neskorogot., zač. 16. st. 
• H. Vestenice, r.k. kost. sv. Petra a Pavla - kalich renesančný z r. 1564 
• H. Vestenice, r.k. kost. sv. Petra a Pavla - cibórium barok., z r. 1778 
• H. Vestenice, r.k. kost. sv. Petra a Pavla - svätenička z 3. štvrtiny 18. st. 
• H. Vestenice, r.k. kost. sv. Petra a Pavla - sväteničky-2ks, ok. 1767 
• H. Vestenice, r.k. kost. sv. Petra a Pavla - socha PM, historizmus, 19. st. 
• Sulín, gr.k. kotol sv. Michala arch. - zvon od A. Schmitza z r. 1837 
• Kežmarok, r.k.kos.sv. Kríža - epitaf ranobarok, dielňa P.Grossa st., 17.st. 
• Vysoká, r.k. kost. sv. Bartolomeja - socha Ukrižovaného klasic., 19. stor. 
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• Štiav. Bane, r.k. kost. sv. Jozefa - monštrancia a puzdro, Szilasy, r. 1769 
• Štiav. Bane, r.k. kost. sv. Jozefa - kalich rokok., dielňa Szilasy, r. 1765 
• Topoľčianky, kaštieľ - obraz záv. - posmrt. portrét Alžbety Rákoczi, 1663 
• Most pri Bratislave, r.k.kostol, oltár hlavný Božského srdca Ježišovho 
• Most pri Bratislave, r.k.kostol, zvon 
• Most pri Bratislave, r.k. fara, obraz závesný Sv. Hyacinta Maresottiová 
• Most pri Bratislave, r.k. fara, obraz závesný Sv. Anton Paduánsky 
• Most pri Bratislave, r.k. fara, obraz závesný Sv. Klára 
• Most pri Bratislave, r.k. fara, obraz závesný Božské Srdce Ježišovo 
• Most pri Bratislave, r.k. fara, obraz závesný Posledná večera 
• Most pri Bratislave, r.k. fara, obraz závesný Pieta 
• Most pri Bratislave, r.k. fara, obraz závesný Sv. Alžbeta Uhorská 
• Most pri Bratislave, r.k. fara, obraz závesný Sv. Agneša 

Rozšírenie objektovej skladby: 
• Chtelnica, park a múry ohradné č. ÚZPF 881/1-7 
• Turčianska Štiavnička, park č. ÚZPF 631/1-11 
• Streda nad Bodrogom, kaštieľ a park č. ÚZPF 42/1-2 
• Žehra, kostol r. k. sv. Ducha č. ÚZPF 827/1 – múr ohradný s kaplnkou 
• Bernolákovo, kostol r. k. č. ÚZPF 386/1  brána, múr ohradný a cintorín prík. 
• Kšinná, kostol r. k. sv. Kozmu a Damiána č. ÚZPF 200/1  cintorín prík.  
• Kostolná Ves, kostol r. k. Narodenia P. Márie č. ÚZPF 842/1  cintorín prík. 
• Trnava, Kalvária č. ÚZPF 1139/1-22 
• Hamuliakovo, Kostol a cintorín príkostolný č. ÚZPF 404/1-2 
• Plavnica, Kostol a zvonica č. ÚZPF 10101/1-2 
• Poprad- Matejovce, Kostol, múr ohradný, cintorín príkost. č. ÚZPF 908/1-4 
• Špania Dolina,Kostol, múr ohradný, cint. príkos., schodisko č. ÚZPF 82/1-9 

Rozhodnutie o zmene vyhlásenia - § 20 pamiatkového zákona (zúženie objektovej skladby 
NKP):  

• Chtelnica, plastiky č. ÚZPF 881/7 
Rozhodnutie o zrušení vyhlásenia - § 20 pamiatkového zákona:  

• Martin, Thurzova 15, vila pam. Č. ÚZPF 2090/1 
• Hruštín, dom ľudový č. ÚZPF 1552/1 
• Hriňová (časť KrivecII.), dom ľ. č. ÚZPF 1887/1 
• Ždiar, dvor roľnícky č. 242, č. ÚZPF 3721/1-2 
• Veľké Revištia, kúria č. ÚZPF 10288/1 
• Podolínec, T. Vansovej 1, dom mešt. č. ÚZPF 3991/1,  
• Podolínec,  Mariánske nám. 26, dom mešt. č. ÚZPF 933/1 
• Banská Štiavnica, Dolná Resla 3,  ÚZPF 11325/1 
• Cabaj-Čápor, mohyla č. ÚZPF 1399/1 
• Prešov, Slovenská 9, dom meštiansky č. ÚZPF 3311/1    
• Zlatník, Sýpka (2006/1)  
• Zvolenská Slatina, Dom ľudový (1103/1)  
• Brhlovce, Dom ľudový s hospodárskou časťou (10181/1)  
• Rudňany, Ubytovňa banícka (11196/1)  
• Žbince, Dvor roľnícky (10298/1-2)  
• Mníšek nad Hnilcom, Mlyn vodný (4445/1)  
• Krivá, Dom ľudový (č. ÚZPF 3098/1) 
• Veľký Meder, Miesto pamätné (č. ÚZPF 70/1) 
• Slovenská Ves, r.k. kost. Oč. PM - lavica patronátna z r. 1800,  č. 2276/1 
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Stav pamiatkového fondu v databázach centrálnej evidencie Ústredného zoznamu  

Národné kultúrne pamiatky NKP PO/PP 
Hnuteľné NKP 15 043 34 478  
Vyhlásené hnuteľné NKP v r. 2016 101 176 
Zrušené vyhlásenie hnuteľných NKP v r. 2016 3 3 

  
 

  
Nehnuteľné NKP 9918 16 383 
Vyhlásené nehnuteľné NKP v r. 2016 31 72 
Zrušené vyhlásenie nehnuteľnej NKP v r. 2016 5 9 

  
Stavebno-technický stav nehnuteľných NKP   PO 

Dobrý   4 880 
Vyhovujúci   6 183 
Narušený   3 291 
Dezolátny   921 
V obnove   717 
Iné   286 
  

Vlastnícka forma nehnuteľných NKP   PO 
Štát   1 536 
Samospráva obcí   4 340 
Cirkvi   4 265 
Právnické osoby   1 191 
Fyzické osoby   4 618 
Iné vlastnícke formy (nadácie, družstvá, ...)   309 
Nevysporiadané vlastnícke vzťahy   124 
  

Pamiatkové rezervácie 28 
Mestské pamiatkové rezervácie (MPR) 17 
Pamiatkové rezervácie technického dedičstva (PRTD) 1 
Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry (PRĽA) 10 
  

Pamiatkové zóny 81 
  

 
3) Vypracovávanie návrhov na ochranné pásma a správne konania vo veci vyhlásenia 

ochranných pásiem: 
•••• ochranné pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok podľa 

harmonogramu, 
•••• ochranné pásma  nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok podľa akútnej 

potreby, 
•••• ochranné pásma pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón vo vzťahu 

k definitívne upraveným hraniciam. (PHÚ 2016/ úloha A.5. ) 

PÚ SR - ONKP: počet návrhov 7 
• ochranné pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok podľa harmonogramu: 

- hrad Kapušany  
- Mohyla M. R. Štefánika na Bradle - návrh na zmenu vyhlásenia OP (pred 

dokončením) 
- Kamenica hrad – prepracovanie návrhu 
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• ochranné pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok podľa akútnej potreby: 
- Liptovský Hrádok  - Hrad a kaštieľ 

• ochranné pásma pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón vo vzťahu k definitívne 
upraveným hraniciam.(PHÚ 2016/ úloha A.5.) 
- Banská Bystrica PR – aktualizácia a prepracovanie návrhu, príprava pokračovania 

správneho konania 
- Modra PZ -  prepracovanie návrhu 
- Ružomberok PZ - nový prepracovaný návrh, prerokovanie na úrovni primátora 

mesta, príprava pokračovania správneho konania  
 

4) Vydávanie vyjadrení k dočasnému vývozu nehnuteľných národných kultúrnych 
pamiatok z územia Slovenskej republiky do zahraničia, overovanie zhody a posúdenia 
celkového stavu po ich vrátení. ( PHÚ 2016/ úloha A.6. ) 

KPÚ Bratislava:     
Za hodnotené obdobie boli doručené na KPÚ 4 žiadosti týkajúce sa vývozu NKP do 
zahraničia : 

• PR Bratislava, Františkánske námestie, NKP: Kostol Zvestovania Panne Márii, 
františkánsky (číslo v ÚZPF: 24/2), HNKP: KALICH – pozlátené striebro, 
neskorogotický, z prelomu 15. a 16. storočia (číslo v ÚZPF: 886/1), dočasný vývoz   do 
zahraničia za účelom výstavy; 

• PR Bratislava, Františkánske námestie, NKP: Kostol Zvestovania Panne Márii, 
františkánsky (číslo v ÚZPF: 886/1), HNKP: KALICH  S ERBOM – pozlátené striebro, 
ranorenesančný, zo začiatku 16. storočia (číslo v ÚZPF: 219/1), dočasný vývoz do 
zahraničia za účelom výstavy; 

• PR Bratislava, Rudnayovo nám. 1, NKP: Katedrála (Dóm) sv. Martina (číslo v ÚZPF: 
198/1), HNKP: KALICH – pozlátené striebro, neskorogotický, z konca 15. storočia 
(číslo v ÚZPF: 213/1), dočasný vývoz do zahraničia za účelom výstavy; 

• PR Bratislava, Rudnayovo nám. 1, NKP: Katedrála (Dóm) sv. Martina (číslo v ÚZPF: 
198/1), HNKP: Monštrancia – pozlátené striebro (číslo v ÚZPF: 11805/1), dočasný 
vývoz z územia SR. 

KPÚ Nitra: 
• Topoľčianky, obraz závesný, č. ÚZPF 12414/1; 
• Kalich, č. ÚZPF 71/1- zač. 16. storočia,  Pravoslávna cirkevná obec Komárno; 
• Kadidelnica, č. ÚZPF 72/1 - okolo 1500, Pravoslávna cirkevná obec Komárno; 
• Kalich, č. ÚZPF 2622/1 - 1. pol. 16. storočia,  R. k. cirkev, Biskupstvo Nitra; 
• Kalich, č. ÚZPF 2621/1 – prelom 15./16. storočia,  R. k. cirkev, Biskupstvo Nitra.  

KPÚ Trenčín: 
Vyjadrenie k vývozu : výstava Poklady gotiky zo Slovenska, Palazzo del Quirinalo, Rím 29. 
september 2016 – 13. november 2016: 

• Prievidza – monštrancia, ÚZ PF 808/1, 
• Bojnice – monštrancia, ÚZ PF 709/1, 
• Bojnice – kalich, ÚZ PF 708/1. 

KPÚ Banská Bystrica: 
• 3 hNKP - reliéfy z Kalvárie v Banskej Štiavnici – výstava Taliansko;  
• 2 hNKP/3 PP – kalich, monštrancia, puzdro – J. Siláši, R.k. kostol Št. Bane. 
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KPÚ Žilina: 
V roku 2016 KPÚ Žilina nevydal ani jedno vyjadrenie k dočasnému vývozu nehnuteľnej NKP 
do zahraničia. 

KPÚ Prešov: 
Výstava Tesori gotici dalla Slovacchia (Poklady gotiky zo Slovenska) realizovaná v objekte 
Palazzo del Quirinala, sídlo prezidenta Talianskej republiky, Piazza del Quirinale, Rím, 
Talianska republika v termíne 29. september - 30. november 2016: 

• Levoča, rímskokatolícky Kostol sv. Jakuba st. (Bazilika minor sv. Jakuba), Obraz 
oltárny tabuľový Klaňanie sa troch kráľov z Oltára bočného Vianočnej predely, č. 
ÚZPF 4206/1 – vyjadrenie k dočasnému vývozu; 

• Lipany, rímskokatolícky Kostol sv. Martina, obraz oltárny tabuľový Kristus sa lúči 
s matkou, č. ÚZPF 2994/9; obraz oltárny tabuľový Ecce Homo, č. ÚZPF 2994/10; obraz 
oltárny tabuľový Kristus pred Kaifášom, č. ÚZPF 2994/11; obraz oltárny tabuľový 
Snímanie z kríža, č. ÚZPF 2994/12 – vyjadrenie k dočasnému vývozu; 

• Prešov, rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša, socha voľná – Vir Dolorum, č. ÚZPF 
2711/1 – vyjadrenie k dočasnému vývozu; 

• Levoča, Kostol rím. kat. sv. Jakuba st. (Bazilika minor sv. Jakuba), Oltár bočný 
Narodenia Pána, sochy č. ÚZPF 4211/2-8 – vyjadrenie k dočasnému vývozu; 

• Levoča, Kostol rím. kat. sv. Jakuba st. (Bazilika minor sv. Jakuba), Oltár bočný sv. 
Jánov, súsošie Oplakávanie Krista, č. ÚZPF 4207/2 – vyjadrenie k dočasnému vývozu; 

• Spišské Podhradie, Kostol rím. kat. narodenia Panny Márie, oltár bočný Panny Márie, 
socha 4527/1, obrazy tabuľové 4527/3-10 – vyjadrenie k dočasnému vývozu; 

• Spišské Podhradie- Spišská Kapitula, Kostol rím. kat. sv. Martina bisk., kalich č. ÚZPF 
4567/1 – vyjadrenie k dočasnému vývozu; 

• Spišské Podhradie- Spišská Kapitula, Kostol rím. kat. sv. Martina bisk., kalich č. ÚZPF 
10230/1– vyjadrenie k dočasnému vývozu; 

• Spišské Podhradie- Spišská Kapitula, Kostol rím. kat. sv. Martina bisk., kalich č. ÚZPF 
10231/1 – vyjadrenie k dočasnému vývozu; 

• Spišská Belá, Kostol rím. kat. sv. Antona Pustovníka, kalich č. ÚZPF 2293/1 – 
vyjadrenie k dočasnému vývozu; 

• Spišská Belá, Kostol rím. kat. sv. Antona Pustovníka, pacifikál č. ÚZPF 2295/1 – 
vyjadrenie k dočasnému vývozu; 

• Poprad - Veľká, Kostol rím. kat. sv. Jána Evanjelistu, kalich č. ÚZPF 1741/1 – 
vyjadrenie k dočasnému vývozu; 

• Poprad - Veľká, Kostol rím. kat. sv. Jána Evanjelistu, monštrancia č. ÚZPF 1743/1 – 
vyjadrenie k dočasnému vývozu; 

Výstava Barok medzi Bratislavou a Krakovom realizovanú v objekte Muzeum Narodowe 
Kraków, Al. 3 Maja 1, Pl – 30-062 Krakow, Poľsko v termíne 10. február – 14. máj 2017: 

• Kežmarok, Kostol rím. kat. sv. Kríža, socha paramentára svätica č. ÚZPF 1976/4 – 
vyjadrenie k dočasnému vývozu; 

• Kežmarok, Kostol rím. kat. sv. Kríža, socha paramentára svätica č. ÚZPF 1976/6 – 
vyjadrenie k dočasnému vývozu; 

• Kežmarok, Kostol rím. kat. sv. Kríža, epitaf rodiny Günther č. ÚZPF 1952/1-9 – 
vyjadrenie k dočasnému vývozu; 

• Kežmarok, Kostol rím. kat. sv. Kríža, epitaf č. ÚZPF 12415/1-5 – vyjadrenie 
k dočasnému vývozu; 

• Sabinov, rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa, Monštrancia, pozlátené striebro 
č. ÚZPF 10362/1 – vyjadrenie k dočasnému vývozu. 
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KPÚ Košice: 
V roku 2016 bolo dočasne vyvezených 5 HNKP (výstava v Ríme, Taliansko), po ukončení 
výstavy boli vrátené späť a overená zhoda.  

PÚ SR – OŠIS:  
V rámci úlohy realizoval konzultačnú, poradenskú a metodickú činnosť pre pracovníkov 
krajských pamiatkových úradov, ktoré v tejto veci konajú. Zároveň vykonával príslušné 
záznamy k dočasne vyvezeným a vráteným  národným kultúrnym pamiatkam v evidencii 
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu. 
 

5) Spracovanie správ o stave zachovania jedinečných hodnôt území svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. ( PHÚ 2016/ úloha C.1. ) 
 

• Spracovanie správ za každú lokalitu osobitne 
Pravidelný dvojročný cyklus monitoringu svetového kultúrneho dedičstva pokračoval v roku 
2016 realizáciou monitoringu území svetového kultúrneho dedičstva pre posúdenie stavu 
zachovania jedinečnej svetovej hodnoty, autenticity a integrity a uplatnenie účinných 
nástrojov pri ochrane piatich lokalít SKD: Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, 
Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia, Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, 
Historické jadro mesta Bardejov a Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka.  
Spracovanie monitoringu za každú lokalitu SKD osobitne realizovali územne príslušné 
krajské pamiatkové úrady prostredníctvom priebežnej dokumentácie stavu zachovania lokalít 
a vyhodnocovania zmien vybraných faktorov ovplyvňujúcich ich jedinečnú svetovú hodnotu 
na základe informácií získaných v súčinnosti so zainteresovanými inštitúciami verejnej správy 
a samosprávy podieľajúcimi sa na ochrane a prezentácii lokalít SKD. Všetky správy boli k 31. 
októbru 2016 odovzdané Referátu SKD, ktorý spracoval súhrnné zhodnotenie monitoringu 
s indikáciou problémových oblastí vyžadujúcich riešenie na národnej úrovni i ďalších 
špecifických problémových oblastí a potrieb pre jednotlivé lokality SKD. Závery, ktoré 
vyplynuli z monitoringu území SKD, boli zaslané Ministerstvu kultúry SR. 

Závery: Jedinečné svetové hodnoty všetkých lokalít svetového kultúrneho dedičstva boli v 
roku 2016 zachované, ale existujú viaceré ohrozenia, ktoré je potrebné riešiť. Stav zachovania 
území SKD možno hodnotiť ako uspokojivý a postupne sa zlepšujúci aj vďaka štátnym 
dotačným schémam, určeným prioritne pre lokality SKD. Mnohé ohrozenia lokalít sa 
postupne darí odstraňovať, stále však existuje viacero oblastí, v ktorých sa prejavuje 
negatívny vplyv na územie lokalít. Mnohé indikované problémy a nedostatky sú dlhodobého 
charakteru a boli uvedené v záveroch monitoringu území v roku 2015 a aj v periodických 
správach o stave zachovania lokalít, ktoré Slovenská republika predložila do Centra 
svetového dedičstva v roku 2014.  
 
Na  zabezpečenie ochrany SKD významne vplývajú hlavne rozvojové tlaky  (napr. tlak na 
výstavbu rekreačných chát v okolí vodných nádrží nachádzajúcich sa v Štiavnických vrchoch, 
výstavba obchodného centra v dotyku s Pamiatkovou rezerváciou Bardejov, a i.). 
Neadekvátne je zabezpečená ochrana kultúrnej krajiny.  Nedostatočná je kooperácia všetkých 
rezortov pri ochrane území SKD (napr. zastavenie nežiaducej ťažby v kameňolome 
v Dreveníku – Spišské Podhradie; výstavba diaľnic a pripojení – napr. v území SKD Spišský 
hrad a pamiatky okolia; doriešenie režimu ochrany technických pamiatok vo vlastníctve 
Rudných baní, š.p. – ich zavedenie v katastri; pomoc pri ochrane majetku a ľudí, a i.). 
Komplikácie pri zabezpečení ochrany hodnôt lokalít spôsobujú prípady nerešpektovania 
rozhodnutí krajského pamiatkového úradu zo strany samospráv a príslušných stavebných 
úradov. Predpokladom prijatia účinných opatrení je súčinnosť všetkých kompetentných 
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orgánov verejnej správy, vrátane riadiacich skupín lokalít. Samostatným problémom v 
konaniach o náprave zlého stavu kultúrnych pamiatok a pri ich praktickej realizácii je 
opakujúca sa zmena vlastníkov objektov, ako aj dlhodobo nevysporiadané vlastnícke vzťahy 
(napr. vleklé dedičské konania, nezavedený list vlastníctva, ...). Obdobne komplikované 
konanie o náprave je v prípade technických pamiatok vo vlastníctve firiem v likvidácii, ktoré 
nedisponujú finančnými prostriedkami a pokus o predaj týchto pamiatok bol zatiaľ neúspešný. 
Je potrebné posilniť aj nástroje na odstraňovanie a zamedzovanie nelegálnej výstavby a 
hromadenia odpadu. Je potrebné zlepšiť postavenie manažment plánov a ich účinnosť, zlepšiť 
implementáciu existujúcich zákonov o ochrane lokalít svetového dedičstva (Banská Štiavnica, 
Bardejov) a iniciovať prijatie obdobných zákonov pre všetky lokality. Je potrebné vyvinúť 
úsilie na zmenu legislatívy v procese verejného obstarávania so zohľadnením špecifík 
pamiatkovej obnovy, keď cena nemôže byť jediným a rozhodujúcim ukazovateľom, ale dôraz 
musí byť kladený na odbornosť a kvalitu.  

• Aktualizácia monitoringu za rok 2015 pre potreby dotačného systému MK SR  
Pre potreby dotačného programu MK SR Obnovme si svoj dom bola k 5. februáru 2016 
spracovaná aktualizácia monitoringu stavebno-technického stavu pre všetky NKP v lokalitách 
SKD, ktorých vlastníci požiadali o poskytnutie dotácie v rámci výzvy na rok 2016. 
Aktualizácia sa podrobne venovala objektom v narušenom a dezolátnom stave a jej výsledky 
boli použité ako podklad pri rozhodovaní komisie pre podprogram 1.2 Obnova kultúrnych 
pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
 

• Spracovanie akčného plánu na elimináciu negatívnych vplyvov  
Akčný plánu na elimináciu negatívnych vplyvov indikovaných v II. cykle periodických 
správach o stave zachovania lokalít SKD bol prerokovaný na oboch stretnutiach 
spracovateľov monitoringu a obsahuje výber problémových oblastí a nedostatkov dlhodobého 
charakteru, ktoré je potrebné riešiť na národnej úrovni. Jeho súčasťou sú aj úlohy pre 
jednotlivé lokality SKD, ktoré vyplynuli z periodických správ o stave zachovania lokalít, 
ktoré Slovenská republika predložila do Centra svetového dedičstva v polroku 2014. Tieto 
boli zaslané na MK SR.   

• Stručná bibliografia kľúčových publikácií o lokalitách svetového dedičstva  
Odborom osobitného archívu PÚ SR bola spracovaná výberová bibliografia kľúčových 
publikácií o lokalitách svetového kultúrneho dedičstva na Slovensku za obdobie 1. októbra 
2015 - 1. októbra 2016. 

- Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia: 8 bibliografických záznamov 
- Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia: 7 bibliografických záznamov 
- Historické jadro mesta Bardejov : 2 bibliografické záznamy 
- Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka: 1 bibliografický záznam 

 
• Odvolacie konania týkajúce sa SKD – prehľad konaní za obdobie 1. október 2015 

až 1. október 2016 
Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia: 

- Horná ružová 8 - konanie o náprave 
- Horná ružová 23 – novostavba v PR 
- Kammerhofská 15 – obnova NKP 

Historické jadro mesta Bardejov : 
- Hviezdoslavova 6 – pokuta 25 000,- € 
- Hotel pod bránou – pokuta 3 000,- € 
- Františkánov 1 – pokuta 3 000,- € 
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Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka: 
- Hronsek - zámer reštaurovať okenné krídla a vitrážne výplne okien 

Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia 
- Dlhá 6 – fotovoltaické panely 
- Nám. Majstra Pavla 18 – zámer obnovy 

Súdne konania: 
- Banská Štiavnica – Horná ružová 8 – konanie o náprave – Krajský súd v Banskej 

Bystrici 
Z konaní vedených v roku 2016 vyplýva, že je potrebné pozornosť sústrediť na preventívnu 
činnosť a viac využívať konanie o náprave.  Nenechať/neumožniť aby vlastník zrealizoval 
nevhodné úpravy, ale naopak aktívne zasahovať počas realizácie a konať v súlade so 
zákonom. 

• Vyhodnotenie stavu ochrany v lokalitách SKD a ich ochranných pásmach 
V lokalitách SKD boli v roku 2016 vyhlásené 2 NKP v Banskej Štiavnici a 1 NKP v nej bola 
zrušená. V Žehre a Levoči boli dovyhlasované 2 PO. 
Celkové počty  k 1. októbru 2016 sú: 

- Vlkolínec                          36 NKP/  84 PO 
- Banská Štiavnica              310      / 408 
- Spišská hrad + Levoča     424     /  555 
- Bardejov                            108    /  137 
- Drevené kostoly                  8     /    15 

 
• Digitalizácia NKP v lokalitách SKD 

V rámci udržateľnosti projektu OPIS 2 -Digitalizácia pamiatkového fondu ODGD za uplynulé 
obdobie digitálne dokumentovalo pamiatku v lokalite UNESCO - SKD: Artikulárny kostol 
ev.a.v. v Kežmarku – exteriér a interiér kostola.  
Digitalizované objekty SKD z projektu Digitálny pamiatkový fond z rokov 2012 – 2015 boli 
v roku 2016 spracované a pripravené na prezentáciu prostredníctvom webu Slovakiana.sk, 
ktorý spravuje Národné osvetové centrum. 

• Zhodnotenie plnenia úloh monitoringu v uplynulom roku a návrh opatrení  
v súvislosti s ďalším postupom ochrany pamiatkového fondu v lokalitách SKD 

Závery monitoringu zhrňujúce problémové oblasti vyžadujúce si riešenie na národnej úrovni i 
špecifické problémové oblasti a potreby pre jednotlivé lokality SKD, ktoré vyplynuli z 
monitoringu území SKD boli zaslané Ministerstvu kultúry SR v decembri 2016. 

 
6) Monitoring stavu drevnej hmoty objektov lokality svetového kultúrneho dedičstva 

UNESCO Drevené  chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka. (PHÚ 2016/ úloha 
C.2. ) 

 
Terénnu časť monitoringu realizovalo CHTO PÚ SR v máji 2016, kedy sa uskutočnilo 
meranie indikátorov monitoringu – relatívnej vzdušnej vlhkosti v interiéri drevených chrámov 
a relatívnej vlhkosti drevnej hmoty. Súčasne bol sledovaný stav drevnej hmoty v interiéri a 
exteriéri objektov ako aj aktivita drevokazných organizmov. Následne prebehlo 
vyhodnocovanie získaných údajov, na základe ktorých CHTO v spolupráci s ORA Bratislava 
pripravilo hodnotiacu správu a odporúčania na zlepšenie stavu zachovania drevených 
chrámov. Správa bola poskytnutá vlastníkom a správcom chrámov, prezentovaná na  
zasadnutí Riadiacej skupiny lokality svetového dedičstva „Drevené chrámy v slovenskej časti 
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Karpatského oblúka“, ktorá sa konala dňa 11. októbra 2016 v Ruskej Bystrej a je uverejnená 
na webe PÚ SR, pozri: 
http://www.pamiatky.sk/Content/Data/File/unesco/Drev-kost-monit-2016.pdf 

Monitoring klimatických podmienok v interiéri NKP Kostol sv. Jakuba v Levoči  
(PHÚ 2016/ úloha C.3.) 

Pre zabezpečenie odvlhčenia obvodových stien Baziliky sv. Jakuba bol zhotovený vysušovací 
kanál, ktorý je delený na šesť úsekov s núteným prúdením vzduchu zabezpečeným šiestimi 
potrubnými ventilátormi. Podmienky pre prevádzku príslušných ventilátorov sú nastavené na 
základe hodnôt vonkajšej teploty a vlhkosti, vlhkosti v priestore kostola a vlhkosti vo 
vysušovacích kanáloch. Denná kontrola prevádzkového stavu systému merania a regulácie, 
priebežná optimalizácia aplikačného programového vybavenia riadiaceho systému, 
aktualizácia programového vybavenia, upozornenie na poruchové stavy riadiaceho systému, 
profylaktická prehliadka riadiaceho systému a snímačov teploty/relatívnej vlhkosti vzduchu, 
kalibrácia snímačov teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu je zabezpečená so spoločnosťou 
Ing. Peter Chalupecký – SystemHouse. Hodnoty vonkajších a vnútorných teplôt ako aj 
relatívnej vlhkosti vzduchu sú zaznamenávané paralelne aj mestom Levoča. Odvlhčenie 
základov Baziliky sv. Jakuba napomohlo aj  zlepšeniu klímy v interiéri kostola. Konkrétne 
vyhodnotenie miery zlepšenia bude možné po spracovaní údajov merania v interiéri kostola. 
Mesto Levoča prisľúbilo zabezpečiť skoré spracovanie údajov a následne informovať PÚ SR. 
Vo vzťahu k zachovaniu diela Majstra Pavla v kostole a predchádzaniu jeho poškodenia je 
nutné sledovať a na základe meraní adekvátne regulovať klímu v jeho interiéri. 

 
7) Aktualizácia nominačného projektu do Zoznamu svetového dedičstva „Dunajský 

Limes na Slovensku“. ( PHÚ 2016/ úloha C.6. ) 
 

V roku 2016 sa uskutočnili pracovné stretnutia k príprave nominačného projektu 
navrhovaného rozšírenia Hraníc Rímskej ríše o časti ležiace na území SR. Rokovania PÚ SR 
sa uskutočnili s Maďarskom, Rakúskom a Bavorskom (2. február 2016, Budapešť), osobitne 
s Maďarskom (15. december 2016, Bratislava) a s členmi tzv. Bratislavskej skupiny 
(Edinburg, 26. – 27. január 2016) a stretnutie zástupcov všetkých štátov Európy 
pripravujúcich nominačný projekt a zástupcu ICOMOS – Susan Denyer (Sofia, 14. – 15. 
november 2016) ku koordinácii vzájomného postupu, k otázkam týkajúcim sa spracovania 
tematickej štúdie a nominačnej stratégie Hraníc Rímskej ríše (FRE) a k manažmentu na 
medzinárodnej úrovni. Tematická štúdia poskytla návrh možného rozdelenia hraníc na viaceré 
úseky podľa bývalých rímskych provincií a bude východiskom pre prípravu nominačnej 
stratégie ďalšieho rozšírenia FRE. PÚ SR, Referát SKD,  poskytol spracovateľom tematickej 
štúdie informácie o častiach hraníc Rímskej ríše na Slovensku a pripomienkoval 
spracovateľmi poskytnuté materiály, hlavné otázky konzultoval s  Dr. J. Rajtárom (AÚ  SAV) 
a Dr. J. Schmidtovou (Múzeum Mesta Bratislavy), ktorí v minulosti spolupracovali na 
príprave nominačného projektu. Tematická štúdia a nominačná stratégia Hraníc Rímskej ríše 
bude predložená na rokovanie Výboru svetového dedičstva v roku 2017. 

 
8) Hodnotenie spôsobilosti organizácie na vykonávanie výskumu a vývoja. ( PHÚ 2016/ 

úloha E.2. ) 

Z dôvodu uplynutia lehoty platnosti osvedčenia PÚ SR o spôsobilosti na vykonávanie 
výskumnej a vývojovej činnosti, ktoré oprávňuje inštitúciu uchádzať sa o grantovú podporu 
na riešenie vedeckovýskumných projektov, bola spracovaná žiadosť o opätovné udelenie 
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osvedčenia obsahujúca vyhodnotenie vedeckej a výskumnej činnosti PÚ SR za roky 2009 až 
2015 (publikačná činnosť, organizácia odborných podujatí, riešenie výskumných projektov, 
medzinárodná spolupráca, vytváranie odborných personálnych a technologických kapacít 
inštitúcie, atď.). Žiadosť bola k 03. júnu 2016 predložená Ministerstvu školstva, vedy a 
výskumu SR, ktoré jej vyhovelo v plnom rozsahu a dňa 20. júna 2016 vydalo pre PÚ SR 
osvedčenie č. 2016-16920/26345:2-26 C0 o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj s 
platnosťou na 6 rokov od jeho vydania.  

Zber dát pre medziročný výkaz výskumno-vývojového potenciálu organizácie bol spracovaný 
k 30. septembru 2016 a prostredníctvom on-line formuláru poskytnutý Ministerstvu školstva, 
vedy a výskumu SR. 

Pre potreby Štatistického úradu SR, pracovisko v Žiline, bol spracovaný „VV 6-01 - Ročný 
výkaz o výskume a vývoji – Rok 2015“, výkaz bol odoslaný 2. marca 2016. 

 
9) Metodický deň Odboru preskúmavania výkonu štátnej správy PÚ SR a KPÚ. (PHÚ 

2016/ H. 2.)    
 

PÚ SR - OPVŠS na základe vedených odvolacích konaní každoročne eviduje problémy, ktoré 
sa týkajú činnosti krajských pamiatkových úradov. Cieľom ich metodického usmerňovania je 
zlepšiť prácu v rozhodovacej oblasti na úseku ochrany pamiatkového fondu. 

Dňa 9. júna 2016 pripravil OPVŠS ďalšie jednodňové pracovné stretnutie so zástupcami 
všetkých krajských pamiatkových úradov a Pamiatkového úradu SR, ktoré sa konalo na pôde 
Pamiatkového úradu SR. V snahe odstrániť zistené a opakujúce sa problémy boli vybrané 
okruhy problémov spracované OPVŠS do výstupu, s ktorým boli zástupcovia krajských 
pamiatkových úradov oboznámení na stretnutí. Taktiež boli zodpovedané otázky zaslané 
krajskými pamiatkovými úradmi. Bohatá diskusia počas celého pracovného dňa bola 
výsledkom veľkého záujmu prítomných o vysvetlenie si problémov a zjednotenie postupov. 
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B/ Kontrakt : Zabezpečenie centrálnej evidencie  a informačných systémov 
 
Úlohy: 

1) Revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu – odovzdávanie vypracovaných  
aktualizačných listov podľa schváleného vecného a časového harmonogramu. Kontrola, 
evidencia a archivovanie aktualizačných listov národných kultúrnych pamiatok. ( PHÚ 
2016/ úloha B.1. ) 

2) Spracovanie podkladov na vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia objektov 
a predmetov za národnú kultúrnu pamiatku na základe podnetov  z Revízie Ústredného 
zoznamu pamiatkového fondu a Revízie pamiatkových území, prípravy Súpisu 
národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky a na základe aktuálnych podnetov. 
( PHÚ 2016/ úloha B.2. ) 

3) Príprava digitálnych mapových podkladov vyhlásených pamiatkových zón, 
pamiatkových rezervácií a ich ochranných pásiem pre zverejnenie na webovej stránke 
Pamiatkového úradu SR. ( PHÚ 2016/ úloha B.3. ) 

4) Vytvorenie a správa elektronického archívu a databázy pamiatkových území 
a ochranných pásiem. ( PHÚ 2016/ úloha B.6. ) 

5) Budovanie AIS OP a tvorba údajov v registroch ÚZPF: 
• zavedenie právoplatných rozhodnutí o vyhlásení a o zmene vyhlásenia 

pamiatkových území a ich ochranných pásiem do registra, 
• dopĺňanie a aktualizácia údajov na základe podkladov PÚ SR, výstupov z Revízie 

ÚZPF, podnetov a materiálov z externého prostredia, 
• správa databáz ÚZPF a sprístupňovanie vybraných údajov o pamiatkovom fonde 

verejnosti, 
• spracovanie štatistického zisťovania KULT 1 – 01, 
• vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 

2015. (PHÚ 2016/ úlohy B.4, B.8., B.9. ) 

Plnenie: 
1) Revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu – odovzdávanie vypracovaných  

aktualizačných listov podľa schváleného vecného a časového harmonogramu. 
Kontrola, evidencia a archivovanie aktualizačných listov národných kultúrnych 
pamiatok. ( PHÚ 2016/ úloha B.1. ) 
 

Základný výskum pamiatkového fondu a revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu je 
od roku 2000 nosnou úlohou PÚ SR. Jej harmonogram je postavený na postupnom 
spracovávaní aktualizačných listov jednotlivých nehnuteľných aj hnuteľných NKP 
s aktualizáciou údajov z katastra, opisom stavu, vyhotovením fotodokumentácie, podrobným 
rozpisom objektovej skladby, dôkladným poznaním a špecifikáciou pamiatkových hodnôt 
NKP v rámci jedného okresu a kraja. Na riešení tejto úlohy sa podieľajú všetky KPÚ so 
svojimi pracoviskami a všetky odbory Úseku výkonu štátnej správy a odborných činností PÚ 
SR.  
V  roku 2016 bola spracovaná revízia 232 nehnuteľných NKP a 321 hnuteľných NKP. 
Súčasne sa spracováva aktualizácia revízie pamiatok po ukončenej obnove a opravy 
aktualizačných listov. Nižšie plnenie plánu je odôvodnené sústredením kapacít odborných 
pracovníkov na dopracovanie Zásad pamiatkových území a ovplyvnené zvyšujúcou sa 
kvantitou agendy výkonu štátnej správy, značným rozsahom a zložitosťou jej spracovania 
a ďalšími odbornými činnosťami v rámci výkonu štátnej správy, čo je zrejmé z čísel 
uvedených v úlohe PHÚ/A.1. 
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V záujme urýchlenia Revíze ÚZPF spracovávajú pracovníci ONKP a PÚ a OŠIS revíziu NKP 
Bratislavského a Trnavského kraja a pracovníci tých KPÚ, ktoré už ukončili spracovanie 
revízie - KPÚ Trenčín revíziu hnutelných NKP Banskobystrického kraja a  PÚ SR uzavrel na 
realizáciu úlohy dohody o vykonaní práce s externými spolupracovníkmi.  
Revízia v okrese Senec pokračovala v roku 2016 okrem spracovania aktualizačných listov 
NKP aj exteriérovou ohliadkou, fotodokumentáciou a aktualizáciou malej sakrálnej 
architektúry a objektov ľudovej architektúry dokumentovaných pri celoslovenskej plošnej 
revízii ľudového staviteľstva v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Celkovo bolo 
ohliadnutých a zdokumentovaných  215 objektov v 24 obciach okresu, z ktorých výber 
pamiatkovo najhodnotnejších bol následne predložený na rokovanie  Komisie na 
posudzovanie pamiatkového fondu. Komisia odsúhlasila 51 objektov ľudovej architektúry s 
výraznými znakmi pamiatkovej hodnoty na ďalší proces interiérovej ohliadky, prípravy 
a spracovania podkladov na vyhlásenie za národné kultúrne pamiatky.  

 
2) Spracovanie podkladov na vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia 

objektov a predmetov za národnú kultúrnu pamiatku na základe podnetov  z Revízie 
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a Revízie pamiatkových území, prípravy 
Súpisu národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky a na základe 
aktuálnych podnetov. ( PHÚ 2016/ úloha B.2. ) 
 

Cieľom tejto časti úlohy je plnenie ustanovení pamiatkového zákona uvedených v § 15 ods. 1 
a 2, § 20 a § 22. 
 
Harmonogram je postavený na spracovávaní návrhov na vyhlásenie hnuteľných 
a nehnuteľných vecí za NKP tak ako vyplynú z Revízie ÚZPF, prípravy Súpisu národných 
kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky, analýzy hodnôt industriálnej architektúry a na 
základe aktuálnych podnetov. 
 
Metodika úlohy: identifikácia navrhovaných vecí, dopĺňanie vecných podkladov, získavanie 
informácií a podkladov k navrhovaným veciam z Katastra nehnuteľností, sústreďovanie, 
analýza a syntéza poznatkov; fyzická obhliadka a vyhodnotenie veci v teréne, 
fotodokumentácia a grafická dokumentácia, predloženie materiálov na rokovanie Komisie pre 
posudzovanie pamiatkového fondu, komplexné spracovanie podkladu v zmysle metodiky, 
správne konanie vyhlásenia veci za NKP, spracovanie rozhodnutia PÚ SR. Po nadobudnutí 
právoplatnosti vyhlásenia veci za NKP vkladanie textov a obrazových príloh do registra 
hnuteľných a nehnuteľných NKP.  
Hlavný riešitelia: OŠIS, KPÚ, ONKP, ÚVŠS.  
 
KPÚ a jednotlivé odbory PÚ SR spracovali v roku 2016: 
PÚ SR - ONKP: 
Podklady na vyhlásenie, zrušenie vyhlásenia alebo zmenu vyhlásenia NKP:  
NHNKP –   23 NKP (Demandice kostol a cintorín príkostolný; Šámot  a Lelovce – cintoríny 
príkostolné, Trnava – špitál, Trnava – cintorín, Piešťany – kostol ruina, Sedliacka Dubová – 
kostol ruina, Nezbudská Lúčka, Starý hrad, Partizánske  - 6 výrobných hál, Vyšné Ružbachy 
– býv. kúpeľný dom a altánok, Svit - Výpravná budova železničnej stanice, Blatnica 2 domy 
ľudové, Drábsko-  dom ľudový, zrušenie, Pernek, Gajary, Studienka - r.kat.kostoly) 
spracovávanie návrhov (podkladov) na vyhlásenie, zmenu alebo zrušenie NKP: HNKP -  30 
NKP  / 68 PP (hnuteľnosti okresy Dunajská Streda, Malacky)   
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PÚ SR - OŠIS:    
39 spracovaných a doplnených podkladov  

• Nehnuteľné  4 NKP /   9 PO 
• Hnuteľné    16 NKP / 30 PO 

 
PÚ SR - OAG: 

• príprava podkladov na vyhlásenie vybraných archeologických lokalít v  Trnavskom a 
Trenčianskom kraji za národnú kultúrnu pamiatku (12 lokalít);  

• príprava podkladov na geodetické zameranie vybraných archeologických lokalít už 
vyhlásených za národné kultúrne pamiatky v Trenčianskom a Trnavskom kraji (11 
lokalít); 

 
KPÚ Bratislava: 
V pôsobnosti KPÚ Bratislava bolo za hodnotené obdobie podaných do Komisie pre 
posudzovanie pamiatkového fondu PÚ SR 9 podnetov, resp. podkladov: 
Vyhlásenie za NKP: 

• Svätý Jur, Synagóga  
• Modra, Sirotinec  
• Bratislava, Žilinská10-14, bytový dom  
• Bratislava, Železničiarska 8, rodinný dom  
• Bratislava, ul.29.augusta, Budova Soc.poisťovne  
• Pezinok - Grinava, Myslenická 103, Hoddossyovská kúria  

 
KPÚ Trnava: 
Podnety  na vyhlásenie za nehnuteľné NKP: 

• Šaštín-Stráže – synagóga 
• Šaštín Stráže - renesančná pevnosť 
• Šaštín-Stráže, kaplnka so sochou,  sv. Ján Nepumucký 
• Trnava - Kamenný most pri Kalvárii 
• Bučany - Oblúkový most  
• Kátlovce - Dom ľudový  
• Horné Orešany – socha sv. Jána Nepomuckého 
• Červeník – súsošie na stĺpe 
• Kátlovce – kalvária 
• Cífer – malý kaštieľ, Zelina 
• Piešťany, Námestie SNP 3, mestský úrad  
• Piešťany, námestie SNP 8, administratívny objekt (bývalý okresný úrad  
• Piešťany, Námestie SNP 9, gymnázium (pôvodne meštianska škola  
• Senica, sokolovňa 
• Rakovice, teheľňa 
• Skalica, vinohradnícky dom – Farská búda 

Návrhy na vyhlásenie za nehnuteľné NKP 
• Trnava, Strelecká ulica 1, záhradný pavilón  
• Kátlovce - Dom ľudový  

Návrhy na vyhlásenie za hnuteľné NKP 
• Merašice – krstiteľnica 

Podnety na zmenu vyhlásenia nehnuteľnej NKP 
• Janíky – archeologická lokalita, podnet na rozšírenie objektovej skladby 
• Leopoldov – pevnosť,  podnet na rozšírenie objektovej skladby, vonkajší obvod 

opevnenia 
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KPÚ Nitra: 
Návrhy a podnety  na vyhlásenie -  celkový počet  35: 

• Volkovce (okres Zlaté Moravce), r. k. kostol: kalich;   
• Volkovce (okres Zlaté Moravce), r. k. kostol: monštrancia;  
• Topoľčianky (okres Zlaté Moravce), kaštieľ: Stoličky-súprava 4 ks;   
• Topoľčianky (okres Zlaté Moravce), kaštieľ: Stoličky-súprava 17 ks;   
• Komárno, Kostol sv. Ondreja, Hlavný oltár prístenný baldachýnový sv. Ondreja,    
• Komárno, Kostol sv. Ondreja, Oltár bočný prístenný Čiernej Madony,  
• Komárno, Kostol sv. Ondreja, Obraz závesný Svätej Rodiny,   
• Komárno, Kostol sv. Ondreja, Kríž oltárny,   
• Komárno, Kostol sv. Ondreja, Kríže oltárne – súprava 2ks,  
• Komárno, Kostol sv. Ondreja, Svietniky oltárne – súprava 6 ks,  
• Komárno, Kostol sv. Ondreja, Svietniky oltárne – súprava 4 ks,   
• Komárno, Kostol sv. Ondreja, Svietniky oltárne – súprava 18 ks,  
• Komárno, Kostol sv. Ondreja, Obraz závesný  Juraj zabíja draka (podnet),   
• Močenok – Gorazdov, sýpka biskupská (podnet),   
• Močenok – Gorazdov, sýpka biskupská,   
• Zlaté Moravce, cintorín,   
• Zlaté Moravce, kláštor tešiteľov (podnet),   
• Nitra, pomník padlým v I. svetovej vojne so súsoším (podnet),   
• Nitra, pomník  pomník  padlým v I. svetovej vojne so súsoším,   
• Topoľčianky, vila Šeyblovcov (podnet),   
• Topoľčianky, vila Šeyblovcov,  
• Pukanec, evanjelický kostol,   
• Pukanec,  evanjelický kostol - záhrada,  
• Chotín, kostol reformovanej kresťanskej cirkvi,  
• Iža, r. k. Kostol sv. Michala,  
• Kolárovo, r. k. Kostol Nanebovzatia Panny Márie,  
• Nová Stráž, r. k. Kostol Povýšenia sv. Kríža,  
• Patince, r. k. Kostol sv. Vendelína,  
• Zemianska Olča, kostol reformovanej kresťanskej cirkvi,  
• Zlatná na Ostrove, kostol reformovanej kresťanskej cirkvi,  
• Moča, kostol reformovanej kresťanskej cirkvi,  
• Vila, Zlaté Moravce, Bernolákova 563,  
• Vila, Zlaté Moravce, Štefániková 18,  
• Dom rodinný, Zlaté Moravce, Bernolákova 2015,  
• Dom rodinný, Zlaté Moravce, Bernolákova 556,    

Návrh na zrušenie vyhlásenia - celkový počet  -  1 
• Sľažany (okres Zlaté Moravce), r. k. kostol: Sväteničky - súprava, č. ÚZPF 2566/1-2.  

 
KPÚ Trenčín: 
Podklad na rozšírenie objektovej skladby NKP: 

• Klátova Nová ves, m.č. Sádok, r.k. kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov o: 2) múr 
ohradový, 3) AG lokalita – cintorín príkostolný, 4) karner – zaniknutý 

• Hradište, r.k. kostol sv. Barnabáša o: 2) múr ohradový, 3) AG lokalita – cintorín 
príkostolný 

• Handlová, m.č. Nová Lehota – r.k. kostol sv. Mikuláša o: 2) AG lokalita – cintorín 
príkostolný 

• Poruba, r.k. kostol sv. Mikuláša biskupa o:2) múr ohradový 



26 

 

Podklady: 
• Nitrianske Pravno – Božie muky (2) 
• Nitrianske Pravno, Solka – kaplnka sv. Jána Nepomuckého 
• Šišov – r.k. kostol Povýšenia sv. Kríža 
• Prievidza, r.k. kostol sv. Bartolomeja – obraz závesný sv. František Borgia 
• Prievidza, r.k. kostol sv. Bartolomeja – navikula 
• Horné Vestenice, r.k. kostol sv. Petra a Pavla – kalich 
• Horné Vestenice, r.k. kostol sv. Petra a Pavla – cibórium 
• Horné Vestenice, r.k. kostol sv. Petra a Pavla –  soška Panny Márie 
• Horné Vestenice, r.k. kostol sv. Petra a Pavla – sväteničky 2 ks 
• Horné Vestenice, r.k. kostol sv. Petra a Pavla – svätenička 
• Zemianske Kostoľany, r.k. kostol sv. Jána Krstiteľa – krstiteľnica baroková 
• Zemianske Kostoľany, r.k. kostol sv. Jána Krstiteľa – monštrancia rokoková 
• Zemianske Kostoľany, r.k. kostol sv. Jána Krstiteľa – kríž s korpusom Ukrižovaného 
• Prievidza, piaristický kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie – 

pacifikál 
• Prievidza, piaristický kostol Najsvätejšej Trojice a Nanebovzatia Panny Márie –  obraz 

Panny Márie patrónky Zbožných škôl 
• Malá Hradná – r.k. kostol sv. Vavrinca 
• Podhradie – r.k. kostol sv. Margity 
• Vysočany – r.k. kostol  
• Horovce – mauzóleum rod. Vietoris 
• Horovce – kríž na podstavci – prícestný 
• Podhradie – r.k. kostol sv. Margity 
• Horné Vestenice – stará fara 
• Bojnice – Sídlisko jaskynné (Prepoštská jaskyňa) 
• Stará Turá - Kalvária 

Podnety: 
• Bojnice – prepoštská jaskyňa, archeologická lokalita, sídlisko jaskynné 
• Chynorany – r.k. kostol Nanebovstúpenia Panny Márie s areálom 
• Podlužany – ev.a.v. kostol 
• Podlužany – r.k. kostol sv. Imricha 
• Bukovec – ev.a.v. kostol 
• Čavoj  - r.k. kostol sv. Doroty 
• Bystričany – hradisko a hrádok, parc.č. 1352,1387/1 – arch. lokalita 
• Myjava, m.č. Turá Lúka – ev.a.v. kostol 
• Bukovec – ev.a.v. kostol  
• Chynorany – most kamenný 
• Slatina nad Bebravou – r.k. kostol sv. Alžbety Uhorskej 
• Šišov – r.k. kostol Povýšenia sv. Kríža 
• Bošany – prícestná kaplnka 
• Bošany – r.k. kostol sv. Martina 
• Krásno – prícestné Božie muky 
• Myjava, m.č. Turá Lúka – r.k. kostol sv. Jána Nepomuckého 

Podnet na zrušenie vyhlásenia NKP: 
• Dom pamätný (Sokolovňa) v Trenčíne (ÚZ PF 1336/1-2). 

 
KPÚ Banská Bystrica: 
Podklady na vyhlásenie veci za NKP (§ 15, ods. 2) 
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• Banský Studenec, banské jarky vodných nádrží Veľká a Malá Kolpašská – podnet na 
vyhlásenie 1 NKP/3PO  

• Banská Štiavnica, Kalvária: drevený polychromovaný  reliéf „Stretnutie Krista s Pannou 
Máriou“, Banská Štiavnica, Kalvária: drevený polychromovaný  reliéf „Panna Mária 
pod krížom“,   

• Banská Štiavnica, Kalvária: drevený polychromovaný  reliéf „Pieta“,   
• Banská Štiavnica, Kammerhofska 11  dom meštiansky – spracovanie návrhu za NKP  
• Prenčov, dom č.60 – spracovanie návrhu na vyhlasenie objektu za NKP  
• Banská Štiavnica, Údolná 1 – spracovanie podnetu do komisie a následne spracovanie 

návrhu za NKP   
• Hostice, park pri kúrii, podnet na vyhlásenie NKP   
• Beluj, parc.č. EKN 170/ 1 – spracovanie podnetu do komisie a následne spracovanie 

návrhu za NKP  
Podklady na zmenu vyhlásenia veci za NKP (§ 20, ods. 3) 

• 601-55/3 Jakub, cintorín príkostolný 
• 601-55/4 Jakub, sv. Ján Nepomucký 
• 601-55/x náhrobník Martin Krisstof 1856 
• 601-55/x Ukrižovaný, koniec 19. storočia 
• 601-36/5 Čerín, cintorín príkostolný 
• 601-70/2 Poniky, cintorín príkostolný 
• 601-70/3 Poniky, zvonica 
• 601-70/4 Poniky, múr hradbový 
• 601-x/1 Čerín, zvon Littman 1836 

Podklady na zrušenie vyhlásenia veci za NKP (§ 20, ods. 3) 
• Banská Štiavnica, Dolná Resla 3 – „dom meštiansky, solitér“, ÚZPF č. 11325/1,   
• Zvolenská Slatina, dom ľudový  
• Kremnica, Kollárova 25/553 -  drevenica.    

 
KPÚ Žilina: 
Návrhy a podklady na vyhlásenie nehnuteľnej veci za NKP, resp. rozšírenie objektovej 
skladby alebo pamiatkového územia, resp. zrušenie NKP alebo pamiatkového územia 

• Turčianske Teplice, kúpele a park – preklad portálu zo zaniknutej kúpeľnej budovy 
kamenica (renesančný r. 1592)  

• Hruštín, dom ľudový č. 354 (ÚZPF 1552/1) – hodnotenie aktuálneho stavu a stanovisko 
k podnetu na zrušenie vyhlásenia NKP  

• Turčianske Teplice, pedagogická škola a areál, Pedagogická a sociálna akadémia, Ul. 
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice  

• posúdenie Návrhu na vyhlásenie pamiatkovej zóny Martin – Malá hora, predložené PÚ 
SR  

• Likavka, vodný mlyn - návrh na vyhlásenie veci za NKP, vypracovanie podkladov – 
terénny list, fotodokumentácia a grafické prílohy   

• Žilina, Steinerova vila - návrh na vyhlásenie nehnuteľnej veci za NKP  
• Rajecké Teplice, Kúpalisko Laura - návrh na vyhlásenie nehnuteľnej veci za NKP  
• Korňa, dom ľudový – dvojdom č. ÚZPF 2946/1 – odborné stanovisko k návrhu na 

zrušenie  
• Kláštor Pod Znievom, obrazy závesné - cyklus Krížová cesta – rozšírenie objektovej 

skladby hnuteľnej NKP č. ÚZPF 2256/1-6  
• Ďanová, zvon - návrh na vyhlásenie hnuteľnej veci za NKP  
• Trstená, kláštor františkánov (kostol a konvent) - návrh na vyhlásenie nehnuteľnej veci 

za NKP.  
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KPÚ Prešov: 
Podklady na vyhlásenie veci za NKP - nehnuteľné (§ 15, ods. 2): 

• Veľký Šariš, Hlavná 7 - Kúria;    
• Prešov, k. ú. Solivar, soľnobanský cintorín – Kríž s korpusom;  
• Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica, Železničná  stanica a reštaurácia č. 120,   
• Olejníkov – dom ľudový  
• Matysová – gr. kat. fara 
• Mlynica – Ev. a. v. Kostol a Zvonica;  
• Vysoké Tatry-Starý Smokovec – Zastávka TEŽ Nový Smokovec;  
• Vysoké Tatry-Štrbské Pleso – Zastávka TEŽ Popradské Pleso; 

Podklady na vyhlásenie veci za NKP - hnuteľné (§ 15, ods. 2): 
• Spišská Belá, Kostol rím. kat. sv. Antona Pustovníka -  

- Sanktuárium a dvierka 
- Relikviár sv. Valentín 
- Relikviár sv. Filip Neri 
- Kalich pozlátené striebro 
- Cibórium pozlátené striebro 
- Obraz závesný sv. Agáta 
- Obraz závesný Adorácia 
- Obraz závesný sv. Anton Pustovník 
- Obraz závesný Panna Mária Sedembolestná 
- Obraz závesný sv. Rodina 

• Červený Kláštor, Kostol rím. kat. sv. Antona Pustovníka -  
- Dvere jednokrídlové drevené s kovaním 
- Dvere jednokrídlové drevené oplátované 
- Dvere dvojkrídlové drevené s kovaním 
- Dvere jednokrídlové drevené 

• Kučín (okr. Bardejov), Kostol rím. kat. Obetovania Pána -   
- Monštrancia 

• Sulín, Kostol gr. kat. sv. Michala archanjela -   
- Zvon   

• Abrahámovce, Kostol rím. kat. sv. Šimona a Júda,   
- Monštrancia pozlátené striebro 
- Socha voľná Zmŕtvychvstalý Kristus 

• Spišská Belá- Strážky, Kostol rím. kat. sv. Anny,  
- Dvere jednokrídlové drevené 

• Kežmarok, Kostol rím. kat. sv. Kríža,  
- Epitaf drevený s reliéfmi a sochami 

• Slovenská Ves, rím. kat. Kostol Očisťovania Panny Márie –  
- Monštrancia 

• Výborná, rím. kat. Kostol sv. Uršule 
- Gotické dvere do sakristie 

Podklady na zmenu vyhlásenia veci za NKP (§ 20, ods. 3): 
• Levoča, Hviezdoslavova 17 – pivovar, rozšírenie objektovej skladby 

Návrh na rozšírenie objektovej skladby: 
• Vranov nad Topľou, Kláštor Pavlínov, č. ÚZPF 105/1-3: 

- Náhrobok II, 105/4,  
- Kríž, 105/5,  
- Kláštorná záhrada 105/3,  
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• Sedliská – Podčičva, Hrobka, č. ÚZPF 4746/1: 
- Múr obvodový, 4746/2,  
- Kríž, 4746/3,  

• Vranov nad Topľou, m. č. Čemerné, k. ú. Čemerné, Gr. – kat. chrám Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky, č. ÚZPF 68/1: 

- Múr ohradný, 68/2,  
• Rafajovce, Gr. – kat. Narodenia presvätej Bohorodičky, č. ÚZPF 11004/1: 

- Cintorín prikostolný, 11004/2,  
• Vranov nad Topľou, Čemerné, Kostol rím. kat. sv. Anny a Joachyma, č. ÚZPF 67/1: 

- Archeologická lokalita, 67/2,  
• Kamenná Poruba, Kostol gr. – kat. Zoslania Ducha Svätého, č. ÚZPF 74/1:  

- Cintorín prikostolný, archeologická lokalita, 74/2,  
• Juskova Voľa, Kostol gr. – kat. sv. Cyrila a Metoda, č. ÚZPF 73/1:  

- Cintorín prikostolný, archeologická lokalita, 73/2,  
• Vechec, Kostol rím. - kat. sv. Jána Nepomuckého, č. ÚZPF 4751/1:  

- Cintorín prikostolný, archeologická lokalita, 4751/2,  
• Vranov nad Topľou, Pomník so sochou č. ÚZPF 4366/1-2: 

- Podstavec, 4366/1,  
- Socha, 4366/2. 

KPÚ Košice:  
spolu 2 návrhy na vyhlásenie, 2 návrhy na zrušenie, 3 návrhy na rozšírenie objektovej 
skladby:  

• Rudňany, banícka ubytovňa - podklady k výmazu z ÚZPF 11196/1 
• Hraň, kaštieľ opevnený, č. ÚZPF 12031/1, návrh na vyhlásenie veci za NKP 
• Streda nad Bodrogom, kaštieľ a park, č. ÚZPF 42/1-6, rozšírenie objektovej skladby 

NKP 
• Žbince, usadlosť roľnícka, č. ÚZPF 10292/1-2, návrh na zrušenie vyhlásenia veci za 

NKP 
• Zmena zápisu NKP – Rožňava - Kalvária č. ÚZPF 10129/1-7, rozšírenie objektovej 

skladby na 1-16 
• Streda nad Bodrogom, kaštieľ a park, č. ÚZPF 42/1-6, rozšírenie objektovej skladby 

NKP 
• Rožňavské Bystré, ev. a. v. kostol, návrh na vyhlásenie. 

 
3) Príprava digitálnych mapových podkladov vyhlásených pamiatkových zón, 

pamiatkových rezervácií a ich ochranných pásiem pre zverejnenie na webovej stránke 
Pamiatkového úradu SR. ( PHÚ 2016/ úloha B.3. ) 

Pripravené mapy na web, ktoré prešli procesom implementácie: 22 ks.  
 

4) Vytvorenie a správa elektronického archívu a databázy pamiatkových území 
a ochranných pásiem. ( PHÚ 2016/ úloha B.6. ) 

 
Databáza sa napĺňa priebežne. Naďalej prebieha vkladanie a dopĺňanie údajov a informácií 
o jednotlivých územiach. Pred vložením sú podklady dohľadané, overené, urobený je výber 
relevantných materiálov (správne textové dokumenty, správne mapy s vymedzením územia 
a pod.), v prípade potreby sa podklady upravujú, resp. zaobstarávajú. Vloženiu mapových 
podkladov predchádza implementácia vyhlásených hraníc  pamiatkových území alebo 
ochranných pásiem  do aktuálnych katastrálnych máp, t.j. do podrobnej vektorovej mapy vo 
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formáte DGN. Podľa dostupnosti materiálov a technických možností sa priraďujú a budú 
priraďovať aj ďalšie súvisiace materiály. 
 

5) Budovanie AIS OP a tvorba údajov v registroch ÚZPF 

Počas priebežnej údržby Automatizovaného informačného systému evidencie pamiatkového 
fondu prebiehalo dopracovávanie  a dopĺňanie funkcionality  súčasnej aplikácie AIS OP 
v spolupráci s dodávateľom IT technológie. Prebiehali konzultácie a boli spracované návrhy 
na zmeny a zavádzanie úprav registrov, zjednocovanie názvosloví polí, pridávanie nových 
polí spojených s informáciami o digitalizácii a pridávanie nových filtrov do vyhľadávania 
v registroch AIS OP. Systematicky sa realizovalo priebežné čistenie a dopĺňanie databáz 
jednotlivých registrov ÚZPF, unifikácia pojmov a názvov a to počas bežnej prevádzky 
automatizovaného informačného systému. Naďalej podľa aktuálnych potrieb boli vykonávané 
konzultácie a školenia užívateľov aplikácie – pracovníkov PÚ SR a KPÚ a MK SR. Pripravila 
sa a v čiastočnej realizácii prebehla aktualizácia údajov v AIS OP spojenými s projektmi Pro 
Monumenta a Digitalizácia pamiatkového fondu.  
Výzva MK SR k možnosti čerpaniu prostriedkov z Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra – OPII, na obdobie rokov 2014 -2020 pokračovala ďalšou etapou prípravy 
projektu PAMIS (Pamiatkový informačný systém). Táto sa realizovala spôsobom konzultácii 
a prípravou  podkladov pre spracovateľa „Reformného zámeru Pamiatkového úradu SR – 
oblasť: PAMIS“ a koordinačnou činnosťou v rámci pre tento projekt v rámci jednotlivých 
pracovísk PÚ SR. Boli vykonané aj kontaktné stretnutia s pracovníkmi MV SR – Sekcia 
verejnej správy k príprave Projektu SVS - optimalizácia procesov štátnej správy. 

• zavedenie právoplatných rozhodnutí o vyhlásení a o zmene vyhlásenia 
pamiatkových území a ich ochranných pásiem do registra: 
- 1    zmena vyhlásenia pamiatkovej zóny 
- 1    vyhlásenie ochranného pásma 

• dopĺňanie a aktualizácia údajov na základe podkladov PÚ SR, výstupov z Revízie 
ÚZPF, podnetov a materiálov z externého prostredia: 
Vkladanie do databáz AIS OP z revízie ÚZPF:  
- 577  pamiatkových objektov, 366 nehn. NKP 
- 458  pamiatkových predmetov, 207 hnut. NKP 
- 2350  fotografií a grafických príloh 

Vkladanie do databáz AIS OP nové vyhlásenia: 
- 111  pamiatkových objektov, 45 nehnuteľných NKP 
- 176  pamiatkových predmetov, 101 hnuteľných NKP 

• správa databáz ÚZPF a sprístupňovanie vybraných údajov o pamiatkovom fonde 
verejnosti: 
- Na základe žiadostí z interného aj externého prostredia bolo pre pracoviská PÚ SR, 

ako aj ďalšie inštitúcie, právnické a fyzické osoby spracovávaných 37 materiálov 
typu  zoznamov a štatistík ako výstupov z automatizovaných databáz evidencie 
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.  

- Údaje o pamiatkovom fonde boli sprístupňované verejnosti a vlastníkom 
kultúrnych pamiatok prostredníctvom webovej stránky PÚ SR, ako aj 
poskytovaním informácií osobne, alebo telefonickým, písomným a e-mailovým 
spôsobom,  podľa voľby vybratej klientom.    

• spracovanie štatistického zisťovania KULT 1 – 01 
- štatistické zisťovanie spracované v spolupráci s Dr. Ľ. Škovierom - ODGD PÚ SR 

• vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 
2015. 
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KPÚ Bratislava: 
V hodnotenom období sa pracovníci KPÚ podieľali na ukončení 35 akcií obnovy, ktoré budú 
postupne spracované na on-line formulároch databázy PÚ SR. Z celkového počtu tvorí 
obnova a rekonštrukcia 20 akcií a reštaurovanie 15 akcií. Menovite ide o nasledovné NKP: 

• č. 303/1, NKP: Súsošie sv. Floriána, Bratislava – Staré Mesto, Floriánske námestie, 
reštaurovanie – záverečná etapa 

• č. 174/1, NKP: Veľký kostol ECAV, Bratislava – Staré Mesto, Panenská ul. č. 28, 
obnova sakristie (nová podlaha, výmena elektroinštalácie, obnova výmaľby) 

• č. 11062/1-2, HNKP: Organ – štvormanuálový, Č. 174/1, NKP: Veľký kostol ECAV, 
Bratislava – Staré Mesto, Panenská ul. č. 28, umelecko-remeselná obnova (generálne 
čistenie) 

• č. 198/1, NKP: Katedrála sv. Martina, Bratislava – Staré Mesto, Rudnayovo nám. č. 1, 
reštaurovanie severnej fasády lode – II. etapa obnovy 

• č. 57/1, HNKP: Súsošie sv. Martina na koni so žobrákom, Č. 198/1, NKP: Rím. kat. 
katedrála sv. Martina, Bratislava – Staré Mesto, Rudnay.nám. č. 1, komplexné 
reštaurovanie 

• č. 79/1, HNKP: Stallum, Č. 198/1, NKP: Katedrála sv. Martina, Bratislava – Staré 
Mesto, Rudnay.nám. č. 1, reštaurovanie lavíc 

• č. 169/1, NKP: Kláštor kapucínov, Bratislava – Staré Mesto, Župné nám. 10, obnova 
náteru fasád do Kapucínskej ulice 

• č. 333/1, NKP: Rím.kat. kostol sv. Kozmu a Damiána, Bratislava – Dúbravka, 
K horárskej studni ul., obnova strechy 

• č. 874/1, HNKP: Socha voľná – Pieta, Č. 328/1, NKP: Rím.kat. kostol Sedembolestnej 
P. Márie, Bratislava – Vajnory, komplexné reštaurovanie  

• č. 10945/1-6, HNKP: Bočný oltár Matky Božej, Č. 382/2, NKP: Rím. kat. kaplnka        
sv. Anny, Bernolákovo, reštaurovanie oltárneho obrazu a sochárskych prvkov 

• č. 384/1, NKP: Kaštieľ, Bernolákovo, obnova strechy 
• č. 405/1, NKP: Pomník padlým I. a II. sv. vojne, Ivanka pri Dunaji, Nám. Padlých 

hrdinov, komplexná umelecko-remeselná obnova 
• č. 407/1, NKP: Rím.kat. kostol sv. Jána Krstiteľa, Ivanka pri Dunaji, Nám. Padlých 

hrdinov, obnova strechy 
• Č. 11596/1-2, NKP: Socha sv. Jána Nepom. Na podstavci, Kráľová pri Senci, 

reštaurovanie – IV. etapa (záverečná) 
• č. ÚZPF 17/1, Bratislava, Františkánske nám 4, - obnova fasády 
• č. ÚZPF 94/1, Bratislava, Laurinská 7, - obnova 1.NP 
• č. ÚZPF 97/1, Bratislava, Laurinská 16, - obnova fasády 
• č. ÚZPF 732/1, Bratislava, Legionárska 1, - obnova fasády 
• č. ÚZPF 45/1, Bratislava, Ventúrska 10, - celková obnova 
• č. ÚZPF: 408/1-2, Jakubov, NKP: Socha Panny Márie s dieťaťom, reštaurátorská 

obnova 
• č. v ÚZPF: 454/2 Marianka, r.k. kostol Narodenia Panny Márie, reštaurátorská obnova 

kaplnky sv. Terezy z Lisieux – klenba – 1.etapa 
• č. ÚZPF 488/1, Modra, NKP: Evanjelický kostol ev.a.v. (nemecký kostol), obnova 

strechy  
• č. v ÚZPF: 490/1, Modra, r.k. kostol sv. Jána Krstiteľa na cintoríne, čiastočná obnova 

interiéru a exteriéru NKP (obnova omietok na severnej fasáde, sakristiách, presbytériu, 
reštaurovanie nálezov starších okien na severnej fasáde, reštaurovanie kamenných 
šambrán na južnej sakristii, obnova plechových okeníc, umelecko-remeselná oprava 
okien, oprava parapetov, obnova prekrytia oporných pilierov, reštaurovanie nástenných 
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malieb v interiéri 1. etapa, výmaľba interiéru, inštalácia svietidiel, montáž 
zreštaurovaného hlavného oltára) 

• č. v ÚZPF: 11687/1-8, Modra, HNKP: Bočný oltár sv. Jána Nepomuckého v r. k. 
kostole sv. Jána Krstiteľa – reštaurátorská obnova 

• č. v ÚZPF: 470/1 Modra, NKP: Dom meštiansky, Štúrova ul. č. 84, čiastočná obnova 
(priestory v uličnom krídle objektu t.j. demontáž sekundárnych priečok, obnova 
interiérových stien, výmena podláh, umelecko-remeselná oprava okenných a dverných 
výplní; umelecko-remeselná obnova uličnej fasády, kamenná dlažba v prejazde) a 
reštaurovanie Pamätnej izby Ľ. Štúra. 

• č. ÚZPF 472/1-2, Modra, NKP: Hrob s náhrobníkmi Štúrovcov na cintoríne, čiastočná 
obnova - 1.etapa obnovy 

• č. v ÚZPF: 268/1-16 Pezinok, HNKP: Hlavný oltár Najsvätejšej Trojice z r.k. kostola 
Najsvätejšej Trojice (kapucínsky) na Holubyho ul., reštaurovanie 1. etapa  

• č. v ÚZPF: 2232/1, Vysoká pri Morave, NKP: r. k. kostol sv. Ondreja, obnova strechy  
• č. v ÚZPF: 523/1, Pezinok, NKP: r. k. kostol Nanebovzatia Panny Márie, čiastočná 

obnova - interiér (rekonštrukcia pôvodného vretenového schodiska a celej schodiskovej 
veže, reštaurovanie vstupného portálu schodiskovej veže na emporu; obnova vitráží; 
podlahové temperovanie, nová dlažba v interiéri...)   

• č. v ÚZPF: 521/1, Pezinok, NKP: Dom meštiansky, Holubyho ul. č. 22, čiastočná 
obnova (statické zabezpečenie, obnova strechy) a výmena okien, reštaurovanie hlavnej 
uličnej fasády  

• č. v ÚZPF: 10863/1, Pezinok, NKP: Dom meštiansky, Holubyho ul. č. 31 v Pezinku,  
čiastočná obnova (obnova pravej časti strechy uličného krídla a časti strechy pravého 
dvorového krídla) 

• č. ÚZPF 10862/1, Pezinok, NKP: Dom meštiansky, Holubyho ul. 25, čiastočná obnova 
– časť strechy dvorového krídla  

• č. v ÚZPF: 292/4 Stupava, HNKP: Oltárny obraz sv. Štefana na hlavnom oltári v r. k. 
kostole sv. Štefana, reštaurátorská obnova 

• č. ÚZPF: 10609/1, Modra, NKP: Dom meštiansky, Štúrova ul. č. 62, čiastočná obnova 
(práce na oprave vodorovných a zvislých konštrukcií NKP v rozsahu statickej sanácie 
suterénu - miestností M 0.01-0.03 predmetnej NKP (odstránenie betónovej podlahy, 
nánosov až po pôvodnú ílovitú podlahu, oddrenážovanie podlahy do odčerpávanej 
studne, vytvorenie odvetranej betónovej vane s podpornými múrikmi po obvode pivnice 
v rozsahu priloženej technickej správy) 

• č. ÚZPF 433/1, Svätý Jur, NKP: Zvonica drevená, čiastočná obnova interiéru 
(vyčistenie priestoru, ošetrenie proti škodcom, výmena doskovej podlahy a drevených 
schodov) 

 
KPÚ Trnava: 
vypracovanie 28 formulárov ukončených akcií obnovy NKP: 

• Dechtice, kostol Všetkých svätých, hlavný oltár, č. ÚZPF HNKP 403/1-9 
• Dechtice, kostol Všetkých svätých, č. ÚZPF 793/1 
• Dechtice, kostol sv. Kataríny, č. ÚZPF 792/1 
• Dolné Dubové, kostol Nanebovzatia P. Márie, č. ÚZPF 809/1 
• Dunajská Streda, záhrada pri kaštieli, č. ÚZPF 78/2 
• Galanta, fara, č. ÚZPF 20/3 
• Gáň, kostol sv. Rodiny, č. ÚZPF 3/1 
• Hlboké, fara pamätná, č. ÚZPF 603/1 
• Holíč, stavba hospodárska I.-tabačiareň, č. ÚZPF 613/4 
• Horné Otrokovce, kaštieľ, č. ÚZPF 860/1 
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• Chtelnica,  pavilón- východný, č. ÚZPF 881/5 
• Chtelnica,  pavilón- severný, č. ÚZPF 881/4 
• Chtelnica, kaštieľ, č. ÚZPF 881/1 
• Jablonica, kostol sv. Štefana, socha sv. Vendelína, č. ÚZPF HNKP 1614/1 
• Kopčany, budova reprezentačná- malý kaštieľ, č. ÚZPF 2132/2 
• Kopčany, kostol sv. Margity, č. ÚZPF 10820/1 
• Kúty, kostol sv. Jozefa, č. ÚZPF 630/1 
• Matúškovo, dom ľudový, č. ÚZPF 34/1 
• Piešťany, kostol sv. Štefana, č. ÚZPF 987/1 
• Piešťany, vila so záhradou, č. ÚZPF 976/1 
• Sereď, ubytovňa I.- tábor, č. ÚZPF 11604/1 
• Sládkovičovo, sýpka, 11938/1 
• Šamorín, kostol evanjelický,  č. ÚZPF 118/1 
• Šaštín- Stráže, Pieta, č. ÚZPF 755/1 
• Trnava, synagóga- status quo, č. ÚZPF 2276/1 
• Trnava, banka- Fándlyho knižnica, č. ÚZPF 11891/1 
• Trnava, kláštor klarisiek, č. ÚZPF 1128/1 
• Vrakúň, dom ľudový, č. ÚZPF 2535/1 

 
KPÚ Nitra: 
Celkom bolo vyhodnotených 24 ukončených akcií obnovy NKP.  

Lokalita Objekt/predmet Č. ÚZPF Druh obnovy 
Mýtne Ludany pamätník 1613.2 obnova 
Starý Tekov súsošie ukrižovania 1541.1-7 reštaurovanie 
Topoľčany vila 2458.1 obnova 
Topoľčany kaplnka 1555.15 obnova 
Zlaté Moravce dom župný – kaplnka 1548.1 obnova 
Nitra hospodárska škola 11233.1 obnova a reštaurovanie 
Nové Zámky jazdiareň 11539.1 obnova 
Mojmírovce kúria s areálom 11774.1 obnova 
Komárno pevnosť 302.3 obnova 
Komárno Kostol sv. Ondreja 306.1 obnova a reštaurovanie 
Trávnica veterná studňa 2364.1 obnova 
Mojmírovce mlyn strojový 11824.1 obnova 
Jabloňovce dom ľudový 11911.1 obnova 
Jacovce súsošie na podstavci 173.1-2 reštaurovanie 
Krušovce kostol 193.1 obnova 
Topoľčianky kaštieľ 1555.1 reštaurovanie 
Čermany obraz závesný 1938.2 reštaurovanie 
Kovarce organ 2035.1-3 reštaurovanie 
Lipovník kazateľnica 2070.1-2 reštaurovanie 
Nemčice oltár hlavný 2117.1-5 reštaurovanie 
Topoľčany vila pamätná 2190.1 obnova 
Topoľčianky stôl hrací 10466.1 reštaurovanie 
Topoľčany vila 10678.1 obnova 
Topoľčany vila 11002.1 obnova 

 
KPÚ Trenčín: 

• 18 ukončených akcií obnovy kultúrnych pamiatok v rámci Trenčianskeho kraja. 
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KPÚ Banská Bystrica: 
• ukončená obnova - neologická synagóga Lučenec. 

 
KPÚ Žilina: 

• spracovaný Hrad s areálom v Liptovskom Hrádku (č. ÚZPF 318/1, 318/2, 318/3, a 
318/6). 

 
KPÚ Prešov: 

• Č. ÚZPF 1741/1 - Dom meštiansky, Kláštorská ul. 8, Bardejov 
• Č. ÚZPF 1749/1 - Dom meštiansky, Hviezdoslavova ul. 8, Bardejov 
• Č. ÚZPF 1775/1 - Dom meštiansky, Radničné námestie 9, Bardejov 
• Č. ÚZPF 127/1-3 - Kostol, gréckokatolícky sv. Jána Krstiteľa, Kalná Roztoka 
• Č. ÚZPF 286/1 - kaštieľ, malý - Hanušovce nad Topľou 
• Č. ÚZPF 4487/1 - Dielňa modrotlačiarska, súp. č. 152, Hranovnica 
• Č. ÚZPF 3858/1 - Zotavovňa  Morava, súp. č. 42, Vysoké Tatry – T. Lomnica 
• Č. ÚZPF 11955/1 - Kaštieľ, poľovnícky, súp. č. 22, Vysoké Tatry - Vyšné Hágy 
• Č. ÚZPF 1035/1 - Vila Flóra, súp. č. 2, Vysoké Tatry - Starý Smokovec 
• Č. ÚZPF 11785/1 - Vila Ilona, súp. č. 10, Vysoké Tatry - Starý Smokovec  
• Č. ÚZPF 3112/1 - Dom meštiansky, Sobotské námestie 22, Poprad - Spišská Sobota 
• Č. ÚZPF 3111/1 - Dom meštiansky, Sobotské námestie 24, Poprad - Spišská Sobota  
• Č. ÚZPF 2792/1 - Dom meštiansky, Mäsiarska ul. č. 15, Levoča 
• Č. ÚZPF 2815/1 - Dom meštiansky, Vysoká ul. č. 6, Levoča 
• Č. ÚZPF 2862/1 - Dom meštiansky, Vysoká ul. č. 78, Levoča 
• Č. ÚZPF 2920/1 - Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla 31, Levoča 
• Č. ÚZPF 2989/1 - Dom meštiansky, Nová ul. č. 47, Levoča 
• Č. ÚZPF 3015/1 - Dom meštiansky, Nová ul. č. 73, Levoča 
• Č. ÚZPF 3026/1 - Dom meštiansky, Špitalská ul. č. 4, Levoča 
• Č. ÚZPF 3027/1 - Dom meštiansky, Špitalská ul. č. 5, Levoča 
• Č. ÚZPF 3047/1 - Dom meštiansky, Špitalská ul. č. 25, Levoča 
• Č. ÚZPF 3051/1 - Dom meštiansky, Vetrova ul. č. 2, Levoča. 

 
KPÚ Košice: 
vyhodnotená obnova 8 objektov:   

• Spišský Hrušov, kaštieľ, ÚZPF č. 815/1, Komplexná obnova bez reštaurovania (len 
umelecko-remeselné a stavebné práce) 

• Košice, Hlavná 64 - Mäsiarska 23, č. ÚZPF 1092/1  reštaurovanie západnej uličnej 
fasády 

• Kráľovský Chlmec, kúria, č. ÚZPF 10719/1, obnova a reštaurovanie 
• Sobrance, vila , č. ÚZPF 11790/1, obnova interiérov, výmena okien a dverí, obnova 

strechy, obnova fasád  
• Trebišov, jazdiareň, č. ÚZPF 1/4, obnova interiérov, výmena okien a dverí, obnova 

strechy, obnova fasád 
• Trebišov, kaštieľ, č. ÚZPF 1/1, obnova interiérov, výmena okien a dverí, čiastočná 

výmena strešnej krytiny a obnova krovu, obnova fasád + štukatérske práce, 
reštrukturalizácia múzejných expozícií s akcentom na šľachtické rody súvisiace s 
kaštieľom (úplne nová expozícia), reštaurovanie štítu a stĺpov vstupného rizalitu hlavnej 
fasády  

• Košice, Strojárenská 3, Areál bývalej tabakovej továrne, č. ÚZPF:  4596/1-3, 
Komplexná interiérová obnova časti areálu bývalej tabakovej továrne - objektov X a XI     

• Henckovce, kostol, r. kat. Všetkých svätých, č. ÚZPF 493/1-2, obnova strechy. 
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C/ Kontrakt : Kultúrne aktivity 

Úlohy: 
1) Príprava a realizácia podujatia v rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva  s dôrazom na 

Medzinárodný deň pamiatok (18. apríl), udeľovanie ceny Alžbety Güntherovej -
Mayerovej ( ďalej len „Cena AGM“) významným osobnostiam v oblasti ochrany 
pamiatkového fondu.  ( PHÚ 2016/ úloha F.7. ) 

 
PÚ SR: 
Príprava podujatia: 
Výzva na podávanie nominácií na laureátov 9. ročníka Ceny AGM 2016 - na webe PÚ SR od 
15. februára 2016, uzávierka nominácií stanovená na 14. 3. 2016. Nominácie zhromažďuje 
tajomníčka komisie na výber laureátov Ceny AGM Mgr. Riháková. 
Zvolanie komisie na výber laureátov Ceny AGM – zasadnutie členov komisie sa uskutočnilo 
21. marca 2016, výsledky sú uverejnené na webe PÚ SR (www.pamiatky.sk/sk/page/cena-
pusr-2016). Týždeň pred podujatím sú rozposlané pozvánky a tlačová správa redakciám 
hlavných printových denníkov aj RTVS. 
Realizácia podujatia: 
V rámci Medzinárodného dňa pamiatok, ktorý sa každoročne oslavuje 18. apríla, zorganizoval 
Pamiatkový úrad SR už po deviaty raz slávnostné podujatie spojené s odovzdávaním ceny 
Pamiatkového úradu  SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany 
pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2016 
v Červenom Kláštore 23. apríla. Tohtoročnými laureátmi, ktorých vybrala odborná komisia, 
boli Mgr. Silvia Paulusová, Ing. Vladimír Kohút a doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc. in 
memoriam.  
O udelení ceny referoval článok v Pamiatkach a múzeách č. 2/2016 (s. 68 – 69) a Monument 
revue 1/2016, oznam o podujatí uverejnil web PÚ SR, portál Obnova.sk a TASR. 

   
KPÚ Trnava: 
Organizovanie putovnej výstavy ,,Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku“ v spolupráci 
s Mestom Trnava, s vernisážou a odbornými prednáškami, zameranými na stredoveké kaštiele 
v Trnave (19. apríl 2016), v kaplnke západného krídla radnice v Trnave. 

 
KPÚ Nitra: 

• Jurišová, A.: Inštalácia  výstavných panelov v priestoroch KPÚ pracoviska 
v Topoľčanoch  s  cieľom  propagácie výsledkov úspešnej spolupráce KPÚ, vlastníka   
a reštaurátora počas obnovy NKP:   
- „Priebeh obnovy reštaurovaním stropné a nástenné maľby v kaštieli 

v Topoľčiankach, č. ÚZPF 1555/1, miestnosť č. 207- barokový salón. 
-  „Nové nálezy stredovekej nástennej maľby v kostole Narodenia Panny Márie   

v Krušovciach“, č. ÚZPF 193/1. 
 

KPÚ Trenčín: 
• Mgr. D. Nipčová, PhD.: beseda Základná škola Svinná, 10. máj 2016;  
• Mgr. D. Nipčová, PhD.:  beseda  I. Základná škola Bánovce nad Bebravou; 27. máj 

2016;  
• Matáková, Barbora – Dohnalová, Barbora: Kde sú sochy doma (Dôležitosť 

zachovania a ochrany pôvodného miesta drobných sakrálnych objektov) – prednáška 
a prezentácia pre verejnosť, 21. apríl 2016 
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• Matáková, Barbora: História a reštaurovanie sochy sv. Anny z Prievidze- prednáška 
a prezentácia pre Hornonitriansky banícky spolok v Prievidzi, 26. apríl 2016. 

 
KPÚ Prešov: 

• 18. apríl 2016 – vernisáž výstavy v priestoroch KPÚ Prešov – „Obnova hradov 
v stredoeurópskom priestore“ (zapožičaná z Múzea Zemplínske Hámre). 

 
2) Spoluúčasť na aktivitách pri príležitostí Dní európskeho kultúrneho dedičstva. (PHÚ 

2016/ úloha F.8. ) 
 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2016 sa uskutočnili začiatkom septembra 2016 so 
slávnostným otvorením spojeným s 25. udeľovaním výročných cien revue Pamiatky a múzeá 
vo Zvolene 8. 9. 2016. Na prípravu podujatia, ktoré spoluorganizovali Združenie historických 
miest a obcí (ZHMaO), MK SR, PÚ SR, SNM, KPÚ Banská Bystrica, SNG, Mesto Zvolen, 
Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, Archeologický ústav SAV, pracovisko Zvolen a revue 
Pamiatky a múzeá, boli uskutočnené 3 pracovné stretnutia vo Zvolene. 

Redakcia revue Pamiatky a múzeá pripravila svoje jubilejné odovzdávanie výročných cien 
vydaním PaM číslo 3/2016, prípravou scenára podujatia, audiovizuálnej prezentácie o 109 
nominovaných a 10 ocenených počinoch za rok 2015 a zabezpečovaním cien pre 41 
laureátov, ubytovania, prípravy 2 tlačových konferencií (v Bratislave a vo Zvolene).    
 
KPÚ Nitra: 

• Slávnostné otvorenie DEKD v Nitre spojené so sprístupnením výstavy PÚSR : Svetové 
dedičstvo na Slovensku, 13. september 2016.  

• Deň otvorených dverí na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra v rámci Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva v  Nitre,  výstava: Národné kultúrne pamiatky mesta Nitra, 20. 9. 
2016.  

• Prehliadka náznakovej rekonštrukcie základov kostolíka v  Podhoranoch,  Výsledky 
archeologického výskumu spojené s prezentáciou stavebno-historického vývoja 
predmetnej kultúrnej pamiatky boli prezentované pre širokú verejnosť formou terénnej 
obhliadky spojenej s odborným výkladom (sprievodcovstvo a odborný výklad). 18. 09. 
2016. 
 

KPÚ Trenčín: 
• Obnova hradu Tematín – aktívna účasť.  

 
KPÚ Banská Bystrica:   

• aktívna participácia na príprave a realizácií DEKD vo Zvolene a jeho okolí: 
Kajba, P. : spoluúčasť na Dňoch kultúrneho dedičstva – 11.9.2016 – prednášková 
činnosť, exkurzia v kostoloch s nástennými maľbami – Zolná, Čerín, Poniky, Horná 
Mičiná 
Miňo, M.:  spoluúčasť na Dňoch kultúrneho dedičstva – 10.9.2016 – prednášková 
činnosť, exkurzia archeologická lokalita Pustý hrad 

KPÚ Košice: 
• Interná konferencia KPÚ Košice 14.-15.4.2016, Červený Kláštor – v rámci 

celoživotného vzdelávania zamestnancov: 16 odborných príspevkov, 7 prezentácií 
architektúry zo zahraničia, teambuildingové aktivity (garanti organizácie a koordinácie: 
Mgr. Juraj Gembický, Mgr. Zuzana Labudová, PhD.) – program vyhodnotený osobitne 
v rámci celoživotného vzdelávania. 
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• Organizačná a odborná spolupráca s OZ Gotická cesta pri príprave druhého ročníka 
konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste, 
konanej v Rožňave dňa 11. augusta 2016 – Ing. arch. Šmelková + kolektív pracoviska 
Rožňava 

• Výročné ceny Pamiatky a múzeá za rok 2015: odb.podklady, návrhy a nominácie 
v kategóriách: audio-video (rozhlasový cyklus Naše zvony a ich zvonári; Ručné 
zvonenie na železnej ceste, film); menšia publikácia (Atlas sôch – Košice; Monument 
revue 2/2015 – kampanologické číslo); výstava (Sochárky – SNG Bratislava), marec 
2016 – Mgr. Juraj Gembický.  
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D/ Kontrakt : Archívna činnosť 
 
Pamiatkový úrad SR v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 
v znení neskorších predpisov podľa §10 písm. g.) vedie osobitný archív v oblasti 
pamiatkového fondu. 
 
Archív v roku 2016 plnil tieto úlohy: 

1) Zabezpečenie predarchívnej starostlivosti v registratúrach Pamiatkového úradu SR 
a krajských pamiatkových úradov (školiaca, metodická a kontrolná činnosť). 

Metodické školenie „Správa registratúry z pohľadu spracovateľa“, miesto a dátum konania: 
PÚ SR Centrum, 3. 2. 2016. Posúdenie nového Registratúrneho poriadku a registratúrneho 
plánu v súlade s novou legislatívou o elektronických záznamoch. Metodické usmerňovanie 
činnosti registratúrnych stredísk PÚ SR a KPÚ. Priebežné poskytovanie informácií, rád 
a konzultácií zamestnancom PÚ SR a KPÚ pri správe registratúry. Operatívne riešenie 
problémov s aplikáciou Registratúrna kniha a komunikácia s firmou Tempest. Kontrolná 
činnosť podľa plánu kontrol.  

2) Zabezpečenie vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov PÚ SR z rokov 
2002-2013. 

Zadanie úlohy registratúrnym strediskám PÚ SR a KPÚ a metodické usmernenie o postupe 
pri zostavovaní vyraďovacích zoznamov a pri vypracovaní návrhu na vyradenie. 
Posudzovanie návrhov na vyradenie a vyraďovacích zoznamov. Vyhotovenie stanovísk 
k zaslaným návrhom na vyradenie. Na MV SR boli zaslané dva návrhy na vyradenie (KPÚ 
Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica, Ekonomicko-prevádzkový úsek PÚ SR). 
Návrhy a zoznamy na posúdenie zaslali: KPÚ Košice, KPÚ Košice, pracovisko Rožňava, 
KPÚ Košice, pracovisko Spišská Nová Ves, KPÚ Prešov, KPÚ Prešov, pracovisko Poprad-
Spišská Sobota. Úloha pokračuje v roku 2017.  

3) Odborné archívne činnosti (klasifikácia, systemizácia a inventarizácia archívnych 
dokumentov, tvorba archívnych pomôcok). 

Usporiadanie a inventarizácia archívneho fondu Okresná pamiatková správa Spišská Nová 
Ves (1971 – 1982) – pokračovanie inventarizácie a ukladania archívnych dokumentov do 
ukladacích obalov, tvorba archívnej pomôcky a popis fondu – spracovaných 571 inventárnych 
jednotiek. Založenie fondu v Archívnom informačnom systéme pod názvom Okresná 
pamiatková správa Spišská Nová Ves a skratkou OPS SNV a aktualizácia databázy 
vytvorením nových inventárnych záznamov a registrov k nim v rámci fondu – zaevidovaných 
366 z 571 inventárnych jednotiek.  

Tvorba databázy Zbierky negatívov v Archívnom informačnom systéme – spracovaných 
4 532 inventárnych záznamov, doplnenie údajov do miestneho, vecného a menného registra, 
úprava digitálnej formy dokumenty, doplnenie digitálnej formy dokumentu do systému 
a vytvorenie metadát pre publikovanie na internete, uloženie fotografií do katalógu.  

Tvorba databázy Zbierky plagátov v Archívnom informačnom systéme – založenie zbierky 
pod názvom Zbierka plagátov (skratka „plagáty“), spracovaných 193 inventárnych záznamov, 
tvorba podrobných regestov (popis obsahu), doplnenie údajov do miestneho, vecného 
a menného registra.  
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Doplnenie databázy Zbierky pohľadníc o nové prírastky - spracovaných 95 inventárnych 
záznamov, tvorba podrobných regestov (popis obsahu), doplnenie údajov do miestneho, 
vecného a menného registra.  

Identifikácia, prvostupňové usporiadanie, uloženie archívnych dokumentov do ukladacích 
pomôcok a vyhotovenie zoznamu inventárnych jednotiek vo fondoch: Štátny ústav 
pamiatkovej starostlivosti – časť Všeobecno-organizačná agenda (43 škatúľ), Slovenský ústav 
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody – časť Všeobecno-organizačná agenda (94 
škatúľ). 

Dopĺňanie lokačného systému o QR kódy ako novej formy identifikácie archívnych 
inventárnych jednotiek vo fondoch Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 – 1951, časť 
Bratislava a časť obce, OPS Trenčín a OPS Spišská Nová Ves.  

Vytvorenie evidenčnej pomôcky fondu Okresný úrad Pezinok - Odbor školstva a kultúry pre 
potreby Pamiatkového archívu a zároveň odovzdávacieho zoznamu fondu pre Štátny archív 
Bratislava, pobočka Modra, ktorému bude fond v budúcnosti odovzdaný.  

4) Revízia databázy archívnych fondov a zbierok v archívnom informačnom systéme 
ARIM a spracovanie metodiky pre inventarizáciu archívnych fondov a zbierok. 

Kontrola a oprava údajov v miestnom, mennom a vecnom registri. Kontrola a oprava údajov 
v časti „obsah“. Analýza chýb a nedostatkov systému a databázy, návrh štandardizovaných 
foriem zápisov. Koncentrácia poznatkov z funkcionality archívneho informačného systému 
a definovanie zmenových požiadaviek.  

Prepis a dopĺňanie inventáru Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 – 1955, časť Dodatky do 
archívneho informačného systému, tvorba regestov a napĺňanie registrov (110 inventárnych 
jednotiek).  

Rozpracovanie metodiky pre inventarizáciu archívnych fondov a zbierok – štúdium 
medzinárodných noriem ISAD (General International Standards of Archival Description, 
2002), ISAAR (International Standard Archival authority Record for Corporate Bodies, 
Persons and Families, 1995), štúdium českej metodiky Základní pravidla pro zpracování 
archiválií, 2015. Definovanie koncepcie a stanovenie princípov pre inventarizáciu archívnych 
dokumentov pamiatkového archívu. 

5) Sprístupňovanie archívnych a knižničných dokumentov (poskytovanie služieb 
bádateľskej verejnosti). 

Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom vyhotovovaním odpisov, výpisov, 
potvrdení, kópií, štúdiom, zverejňovaním na webovej stránke www.pamiatky.sk a verejným 
vystavovaním.  Archív predkladá dokumenty na štúdium v bádateľni v sídle archívu. 

V roku 2016 bol spracovaný a sprístupnený nový Cenník služieb. Za poskytnuté služby bolo 
vyúčtovaných 2390,40 €. 

Knižnica vypožičiava knižničné dokumenty len zamestnancom PÚ SR, externým čitateľom 
poskytuje knižničné dokumenty len na prezenčné štúdium v bádateľni. 
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Poskytovanie služieb bádateľskej verejnosti 

 Archív Knižnica 

Počet bádateľov 722 66 

Počet bádateľských listov/žiadaniek 
230  
externí 256 
interní  64 

1284 
857 prezenčné 
427 absenčné 

Počet sprístupnených archívnych/knižničných 
dokumentov 

1769 1284 

Počet žiadostí vybavených e-mailom 948 232 

 
Pracovníci archívu a knižnice priebežne poskytujú informácie a konzultácie bádateľom, 
vyhľadávajú záznamy z archívneho informačného systému a knižničnej databázy, zostavujú 
výpisy a rešerše, uskutočňujú výber dokumentov na publikačné a výstavné účely podľa 
požiadaviek bádateľov.  
 

6) Digitalizácia archívnych dokumentov a fotografovanie národných kultúrnych 
pamiatok. 

Digitalizácia archívnych dokumentov sa uskutočňuje podľa plánu a podľa požiadaviek 
bádateľov na štyroch skenovacích zariadenia (1 veľkoformátový skener, 2 skenery formátu 
A3 a 1 skener formátu A4 na negatívy a diapozitívy). Dokumenty sa skenujú do formátov 
JPG, PDF a TIFF. Celkovo bolo za rok 2016 vyhotovených 9 081 digitálnych objektov 
a zdigitalizovaných 1730 inventárnych jednotiek. 

 

Digitalizácia archívnych dokumentov 

Názov fondu/zbierky Počet 
digitálnych 
objektov 

Počet 
inventárnych 
jednotiek 

Fond Pamiatkové orgány 1919-1951 2774 85 

Fond SPÚ 136 5 

Fond SÚPSOP 141 6 

Fond ŠÚPS 10 1 

Fond SÚPS 7 1 

Fondy KÚŠPSOP 102 10 

Fondy stredísk a pracovísk 24 4 

Fondy okresných pamiatkových správ 6 2 

Zbierka negatívov - pozitívy 2900 923 
Zbierka negatívov - negatívy 1235 211 
Fotografie bez negatívu 142 8 
Zbierka malých diapozitívov 12 6 
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Zbierka výskumných správ 1754 185 

Zbierka základných výskumov 261 27 

Zbierka projektov a plánov 667 57 

Zbierka reštaurátorských dokumentácií 314 12 

Zbierka pohľadníc 1109 99 

Zbierka plagátov 88 88 

SPOLU 9081 1730 
 
Fotografovanie národných kultúrnych pamiatok: 
Fotografovanie národných kultúrnych pamiatok sa uskutočňuje v teréne v exteriéri a interiéri 
pamiatkových objektov digitálnym a klasickým fotoaparátom. V roku 2016 sa realizovali 
terénne fotografické práce na základe 20 objednávok zamestnancov PÚ SR a KPÚ počas 26 
služobných dní. Bolo vyhotovených 186 farebných negatívov formátu 24 x 36 mm 
hnuteľných kultúrnych pamiatok a 2 673 digitálnych snímok.  
Digitálne fotografie sa následne spracovávajú v programe Photoshop a napaľujú na CD 
nosiče, ktoré sa evidujú v Zbierke digitálnych fotografií. V roku 2016 bolo spracovaných 32 
CD s 5 177 obrázkami: Dunajská Streda okres 7-8, Malacky kostol, malacky okres, Revúca 
okres 2-4, Banská Štiavnica mesto 2002-2012, Banská Štiavnica okres 1, Bíňa kostol, Bíňa 
rotunda, Diakovce kostol, Trenčín kraj 2, častá kostol, Krupina okres 1-4, Krupina kostol, 
Štefanová kostol, Doľany kostol, Bojnice a Prievidza liturgické predmety, Malinovo, 
Tomášov, Detva okres 1, Limbach kostoly, Šenkvice kostol, Ilja kostol, Sitno hrad, Bratislava 
– objekt PÚ SR, Spoločenské akcie 2009-2016, Verejný odpočet 2012-2016, Gbeľany 65. 
výročie. 
 

Fotografická dokumentácia NKP 

Počet objednávok na fotografovanie 20 

Počet dní v teréne 26 

Počet farebných negatívov 186 

Počet digitálnych fotografií 2673 

Počet spracovaných CD 32 

Počet spracovaných digitálnych fotografií 5177 

 
 

7) Katalogizácia knižničných jednotiek a tvorba knižničnej databázy. 

Do prírastkového zoznamu bolo zapísaných 330 knižničných jednotiek – signatúry 32451 – 
32780. Do databázy knižnice bolo zaevidovaných a skatalogizovaných 330 knižničných 
jednotiek. Na intranete a internete sa aktualizovali prírastky za rok 2015 a priebežne sa 
aktualizovali prírastky za rok 2016. Na intranete sa aktualizoval zoznam časopisov, prírastky 
kníh a zborníkov, bibliografia. Priebežne sa retrospektívne aktualizovala databáza, 
opravovali a dopĺňali sa údaje . 
Pre celoštátny súborný katalóg periodík (vrátane adresára knižníc) boli zaslané údaje 
Univerzitnej knižnici v Bratislave.  
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Pre potreby štatistického zisťovania bol spracovaný Ročný výkaz KULT 10-01 o knižnici za 
rok 2015 pre Slovenskú národnú knižnicu v Martine. 

 
8) Akvizičná činnosť  

Archívne akvizície - pozostalosti osobností: 
Akad. mal. Albert Leixner – prevzatý zvyšok pozostalosti (reštaurátorské dokumentácie), 
dar od manželky pani They Leixnerovej. 
PhDr. Adrian Vallašek – prevzatá prvá časť pozostalosti (dokumentácia archeologických 
výskumov) – dar od manželky pani Ruženy Vallašekovej. 
PhDr. Helena Haberlandová – prevzatá celá pozostalosť (pamiatkové výskumy) – dar od 
syna Mgr. Denisa Haberlanda 
PhDr. Soňa Kovačevičová – časť pozostalosti delimitovaná z Ústredného archívu SAV 
Ing. arch. Miloš Chlup – prevzatá pozostalosť – dar od dedičov 
Knižničné akvizície: 
Za rok 2016 získala knižnica 330 knižničných jednotiek, z toho bolo 37 nadobudnutých 
kúpou v hodnote 703,74 € a 1308 Kč; 127 bolo získaných darom a 166 výmenou 
s partnerskými inštitúciami (76 slovenských, 30 českých, 10 zahraničných inštitúcií).   
 

Knižni čné akvizície 

Počet prírastkov 330 

Počet knižničných jednotiek 330 

Počet kúpených publikácií 37 

Počet darovaných publikácií 127 

Počet publikácií získaných výmenou 166 

 
Knižnica odoberá 72 titulov odborných periodík a časopisov, z toho formou predplatného 25 
(20 slovenských a  5 zahraničných) a výmenou 47 (27 slovenských, 13 českých 
a 7 zahraničných). 
 

9) Bibliografická a rešeršná činnosť.  

Realizovalo sa štúdium zdrojov informácií a spracovalo sa 1308 bibliografických záznamov 
pre výberovú bibliografiu k ochrane pamiatkového fondu na Slovensku za roky 2011 – 2015. 
Priebežne sa zaznamenávali bibliografické údaje za rok 2016. 
Spracovali sa bibliografické rešerše v elektronickej forme na požiadanie pracovníkov PÚ SR 
z databázy knižnice PÚ SR, Univerzitnej knižnice Bratislava, Slovenskej národnej knižnice 
Martin, databázy Národní knihovny ČR Praha. 
Spolupráca pri spracovaní personálnej bibliografie Márie Smolákovej – 69 záznamov. 
Spracovali sa bibliografické rešerše pre KPÚ Žilina ako podklad k Súpisu NKP pre okres 
Bytča (obce Bytča, Hliník nad Váhom, Hrabové, Jablonové, Kolárovice, Kotešová, Maršová, 
Mikšová, Predmier, Petrovice, Pšurnovice, Súľov-Hradná, Štiavnik, Veľké Rovné) – 105 
záznamov. 
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E/ Kontrakt : Reštaurovanie 
 
PÚ SR zabezpečuje v zmysle pamiatkového zákona reštaurovanie hnuteľných a nehnuteľných 
národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom Oblastného reštaurátorského ateliéru  
v Bratislave a v Levoči: 

1) Reštaurovanie  národných kultúrnych pamiatok. 
2) Reštaurovanie zbierkových predmetov. 
3) Realizácia reštaurátorských návrhov. 
4) Spracovanie reštaurátorskej dokumentácie. 

 
Prehľad realizovaných akcií Oblastného reštaurátorského ateliéru v Bratislave: 
 

1) Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok:  
• 20 155/011/AB -  Hrabová Roztoka  - reštaurovanie ikonostasu a mobiliáru dreveného 

gréckokatolíckeho  Chrámu sv.Bazila Veľkého – finálna  etapa 
- Reštaurátorské práce /tmelenie a kriedovanie/ na ikonostase a prestole-dokončenie 
- Reštaurátorské práce/tmelenie a kriedovanie / na ikone Krista Učiteľa, ikone 

žertverníka Ukrižovanie a procesiového pohrebného dreveného kríža  - dokončenie 
Dňa 11. mája 2016 bola národná kultúrna pamiatka odovzdaná do pôvodného 
priestoru na základe Preberacieho protokolu. 

• 20 163/012/B – Roštár – V.etapa reštaurovania hlavného oltárneho komplexu 
evanjelického kostola augsburského vyznania  
- Reštaurátorské práce v rozsahu tmelenia, kriedovania, retuší, striebrenia a zlátenia – 

finálne práce, Reštaurovaný komplex bol reinštalovaný do pôvodného prostredia  
18. - 22. júla 2016 na základe Preberacieho protokolu. 

• 20 167/013/B – Frička – IV. etapa reštaurovania  Ikonostasu 
a prestolav gréckokatolíckom chráme sv. Michala archanjela 
- Petrifikácia drevnej hmoty 
- Stolárske a rezbárske práce a rekonštrukcie-dokončenie 

• 20 168/013/B – Koceľovce – IV. etapa reštaurovania  hlavného oltárneho komplexu 
evanjelického  kostola  augsburgského vyznania 
- Petrifikácia drevnej hmoty – dokončenie 
- Obnova konštrukčného systému oltára 
- Rezbárske rekonštrukcie - časť 

• 20 169/013/B – Kláštor pod Znievom – III.etapa rekonštrukčných a reštaurátorských 
prác  na dvojici kamenných sôch exteriéru rímskokatolíckeho  kostola 
sv.Mikuláša:socha sv.Vendelína  a socha Anjela strážcu 
 -      spevnenie hmoty kameňa sôch – dokončenie 
-       plombáž a tvarová rekonštrukcia sôch a architektúry stĺpa-časť 

• 20 170/013/B – Fiľakovo – farský kostol Nanebovzatia Panny Márie – bočný oltár 
Korunovanie Panny Márie – IV. etapa reštaurátorských prác 
- Stolárske a rezbárske práce/oltárna architektúra/-dokončenie 
- Rezbárske rekonštrukcie /sochárska výzdoba/-dokončenie 
- Tmelenie a kriedovanie  
- Retuš a zlátenie - časť 

• 20 172/014/B – Bystré – oltárne súsošie v rímskokatolíckom kostole Korunovania 
Panny Márie – III. etapa reštaurátorských prác 
- Rezbárske práce a rezbárske rekonštrukcie – dokončenie 
- Tmelenie a kriedovanie – dokončenie 
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• 20 173/014/B – Cigľa – gréckokatolícky drevený chrám sv. Michala archanjela – III. 
etapa reštaurovania tabuľových malieb – ikon 
- Petrifikovanie drevnej hmoty – dokončenie 
- Stolárske a rezbárske práce a rekonštrukcie 
- Tmelenie a kriedovanie - časť 

• 20 174/014/B – Senohrad – oltárny obraz a socha Madony s dieťaťom 
z  rímskokatolíckeho kostola sv. Imricha – III. etapa reštaurovania 
- Stolárske a rezbárske práce a rekonštrukcie 
- Tmelenie a kriedovanie - časť 

• 20 177/014/B – Jarabina – ikonostas z  gréckokatolíckeho chrámu Narodenia Presvätej 
Bohorodičky  - III. etapa reštaurátorských prác na páse prorokov a Kristus Pantokrátor 
- Snímanie plátna z ikon – časť 
- Upevňovanie uvoľnenej polychrómie – časť 
- Čistenie a odstránenie sekundárnych vrstiev- časť 
- Petrifikácia drevnej hmoty 
- Stolárske a rezbárske práce a rekonštrukcie 
- Vyhotovenie nových podrámov 
- Rentoaláž na nové plátno 

• 11. 20180/015/AB – Banská Štiavnica- Kalvária – súsošie sv. Helena a  Pražské 
Jezuliatko – II.etapa reštaurátorských prác 
- Reštaurovanie dreveného podstavca 
- modelovanie v hline 
- vyhotovenie klinovo-sadrovej a lukoprénovej formy 
- vyhotovenie odliatkov v živičnej hmote – časť 
Dňa 30.6. bola inštalovaná socha sv.Heleny s krížom na pôvodné miesto do niky na 
Kalvárii Dolného Kostola. Kolaudačný deň  sa konal  12. júla 2016. 

• 20 179/014/B – Staškovce /Vladiča –Driečna/ -ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho  
Chrámu Bazila Veľkého – II.etapa 
- Upevňovanie uvoľnenej polychrómie 
- Čistenie a odstraňovanie sekundárnych vrstiev a premalieb-časť    

• 20 182/015/AB – Svidník – ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho chrámu sv. 
Paraskievy –II.etapa  
- upevňovanie uvoľnenej polychrómie 
- čistenie a odstraňovanie sekundárnych vrstiev – časť 

• 20 178/014/B – Turie – hlavný oltár z Rímskokatolíckeho kostola sv.Michala 
archanjela-II.etapa 
- upevňovanie uvoľnenej polychrómie 
- čistenie a odstraňovanie sekundárnych zásahov-časť 

 
2)  Reštaurovanie zbierkových predmetov:   
nerealizuje sa  

 

3)  Realizácia reštaurátorských návrhov 
V priebehu II. polroka roku 2016 boli ukončené všetky relevantné práce v rámci 
reštaurátorského výskumu a boli vypracované návrhy na reštaurovanie na nasledujúcich 
projektoch: 

• 20 190/016/AB-Komárno- ikonostas a súbor ikon z Pravoslávneho chrámu obetovania 
Panny Márie 
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• 20 189/016/AB-Horná Mičiná – oltárny komplex z Rímskokatolíckeho kostola 
sv.Michala archanjela 

• 20 188/016/AB- Čičmany – oltár Panny Márie a historický mobiliár kostoa Nájdenia sv. 
Kríža  

• 20 187/016/AB – Brhlovce – oltár so sochárskou výzdobou a súborom závesných 
obrazov Rímskokatolíckeho kostola Panny Márie Sedembolestnej 

• 20 186/016/AB – Rožňavské Bystré- oltárny komplex evanjelického kostola 
augsburského vyznania 

• 20 185/016AB – Sološnica – oltárny komplex z Rímskokatolíckeho kostola Všetkých 
svätých 
 

4)  Spracovanie reštaurátorskej dokumentácie 
Po  skončení reštaurátorských prác na jednotlivých akciách bola v zákonnej lehote do 60 dní 
odovzdaná dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác investorovi. V roku  2016 boli 
vyhotovené a zaslané investorovi  a príslušnému KPÚ tieto reštaurátorské dokumentácie: 

• 20 161/012/B – Gočovo – reštaurovaný  oltárny komplex  - ÚZPF 3501/1-7 
• 20 143/09/B – Háj – reštaurovaný hlavný oltár sv. Kozmu a Damiana – ÚZPF-2221/1-

11 
• 20 155/011/B – Hrabová Roztoka – mobiliár a ikonostas z Gréckokatolíckeho chrámu 

sv. Bazila Veľkého – ÚZPF 621/1-9 
• 20 163/012/B – Roštár – hlavný oltárny komplex evanjelického kostola augsburského 

vyznania – ÚZPF 3779/1-6 

 
Prehľad  realizovaných akcií Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči: 

• 50223/07/A Fontána Dobročinnosti- Levoča, Mesto Levoča - aktualizácia  údajov 
k reštaurátorskému prieskumu 

• 50248/09/AB1 Predrománske a renesančné maľby- Predrománska svätyňa, RKC kostol 
sv. Juraja, Kostoľany pod Tríbečom, RKC Ladice - pokračovanie reštaurátorských prác 
v predrománskej svätyni kostola 

• 50263/10/B/1 Interiér lode- Rímskokatolícky kostol sv. Všetkých svätých -Ludrová, 
Liptovské múzeum v Ružomberku- pokračovanie reštaurátorských prác v interiéri lode 
kostola 

• 50281/11/AB1 Nástenné maľby -interiér lode Rímskokatolícky kostol sv. Michala 
Archanjela v Sedliackej Dubovej, RKC Sedliacka Dubová - pokračovanie 
reštaurátorských prác na I. klenbovom poli a prislúchajúcich stien lode kostola  

• 50283/11/AB1 Veža ( spodná časť), Bazilika sv. Jakuba v Levoči, Mesto Levoča - 
komplexné reštaurátorské práce na spodnej časti veže Baziliky sv. Jakuba 

• 50294/12/AB1 Bočný oltár Ukrižovania, RKC kostol sv. Petra z Alkantary v 
Okoličnom, Rehoľa menších bratov Františkánov, Bratislava- komplexné reštaurátorské 
práce na bočnom oltári Ukrižovania – sochárska výzdoba 

• 50305/12/AB2 Južná fasáda ( západná časť ), Bazilika sv. Jakuba v Levoči, Mesto 
Levoča - pokračovanie reštaurátorských prác na južnej fasáde ( západná časť )  
Baziliky sv. Jakuba v Levoči 

• 50318/13/AB1 Ikonostas z Gréckokatolíckeho chrámu sv. Juraja v Novosade, GKC 
Novosad - pokračovanie reštaurátorských prác na architektúre Ikonostasu  
prislúchajúcej k radu Sviatkov a Poslednej večeri   

• 50321/13/B/1  Ikonostas, GKC farnosť Zoslania Svätého Ducha,  Úbrež - 
pokračovanie reštaurátorských prác na architektúre Ikonostasu prislúchajúcej k radu 
Apoštolov  
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• 50325/13/AB1 Nástenné maľby, Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých  Bijacovce, 
RKC Bijacovce - komplexné reštaurátorské práce na nástenných maľbách severnej 
steny svätyne kostola 

• 50332/13/AB1 Strop kazetový, drevený, maľovaný z Rím. kat. kostola sv. Uršule vo 
Výbornej, RKC Slovenská Ves - II. etapa reštaurátorských prác na drevenom 
kazetovom, maľovanom strope 

• 50333/13/AB1 Pálovský kaštieľ, Liptovský Ján, Michal Stanislav, Bratislava - 
komplexné reštaurátorské práce na východnej veže kaštieľa 

• 50342/14/B/1  Kópia sochy Vir Dolorum ( Muž bolesti )z Rím. kat. kostola sv. 
Mikuláša v Prešove, RKC Prešov - vyhotovenie kópie sochy Vir Dolorum  

• 50344/14/AB1 Bočný oltár Immaculaty z Rím. kat.kostola Nájdenia sv. Kríža v obci 
Hraň, RKC Hraň - ukončenie komplexných reštaurátorských prác na  oltári 

• 50347/14/AB1 Hlavný oltár z Rím. kat. kostola Najsvätejšej Trojice, Vyšný Kubín, 
RKC Dolný Kubín - reštaurátorské práce na oltárnej architektúre  a sochárskej výzdobe 
oltára 

• 50348/14/AB1 Hlavný Oltár sv. Michala Archanjela z Rím.kat. kostola sv. Michala 
Archanjela vo Veličnej,  RKC Veličná - komplexné reštaurátorské práce na oltárnej 
architektúre, sochárskej výzdobe a oltárnom obraze  oltára 

• 50350/14/B/1  Drevené trámové stropy –Renesančný kaštieľ Pečovská Nová Ves, 
Margita Rybárová, Košice - komplexné reštaurovanie dreveného trámového stropu  

• 50352/14/B/1 Sondážny prieskum v Rímskokatolíckom kostole sv. Petra z Alkantary 
v Okoličnom,  RKC Okoličné - realizácia reštaurátorských sond v interiéri kostola a ich 
vyhodnotenie 

• 50358/14/B/1 Obraz závesný sv. Cyrila a Metoda  z Gréckokatolíckeho kostola 
Narodenia Panny Márie v Žakovciach, GKC Žakovce - reštaurátorské práce na obraze 
vrátane rámu  

• 50359/14/AB1 Architektonické kamenné prvky v interiéri Rím. kat. kostola Návštevy 
Panny Márie v Trebišove, RKC Trebišov - komplexné reštaurátorské práce na 
architektonických kamenných prvkoch  ( piliere - prípory ) v lodi kostola 

• 50360/14/AB1 Socha voľná Panna Mária s dieťaťom z Rím. kat. kostola sv. Ondreja v 
Štrbe, RKC Štrba - komplexné reštaurátorské práce na soche 

• 50362/14/B/1 Drevený maľovaný neskorogotický strop z Rím. kat. kostola 
Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch, RKC Okoličné   (r.2015) - reštaurátorské 
práce na  drevenom maľovanom strope 

• 50362/14/B/1 Drevený maľovaný neskorogotický strop z Rím. kat. kostola 
Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch, RKC Okoličné - pokračovanie 
reštaurátorských prác na drevenom maľovanom strope kostola  

• 50367/15/B/3  Oravský hrad – I. hradná galéria a miestnosť č. 208, Oravské múzeum 
P.O.H.,Dolný Kubín - reštaurátorské práce – štuková výzdoba a historické omietky 

• 50371/15/AB1 Pomník II. svetovej vojny- Smútiaca mať v Obci Štrba, Obec Štrba - 
komplexné reštaurovanie pomníka 

• 50376/15/AB1 Ikonostas z Gréckokatolíckeho chrámu sv. Petra a Pavla  v  Kojšove, 
GKC Kojšov - komplexné reštaurátorské práce  na  Ikonostase –  dvojetážová drevená 
polychrómovaná architektúra s maliarskou a dekoratívnou výzdobou  

• 50377/15/B/1  Maľba na plechu – Ukrižovaný z Kaplnky v Ľubici, Mgr. Michal Lipták, 
Ľubica - komplexné reštaurátorské práce 

• 50379/15/B/2 Pranier, Mesto Levoča - komplexná obnova Praniera 
• 50382/15/AB1 Kamenná Cancella z Baziliky sv. Jakuba v Levoči, RKC Levoča - 

komplexné reštaurátorské práce 
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• 50383/15/B/1 Reštaurovanie štyroch kamenných portálov Župného domu v Dolnom 
Kubíne, Oravská galéria Dolný Kubín - komplexné reštaurátorské práce na 
predmetných portáloch 

• 50386/15/A Zvonica v Spišskej Belej, Mesto Spišská Belá - komplexné prieskumné 
reštaurátorské práce 

• 50 387/15/AB1 – Meštiansky dom -Spišské Podhradie, Jozef Lipták, Smižany - 
komplexné prieskumné reštaurátorské práce 

• 50389/16/AB1  Drevená lavica a sadrové makety krajinky, CV-TI SR, Bratislava 
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči - komplexné umelecko – remeselné práce na 
drevenej lavici a sadrových maketách krajiny 

• 50391/16/A Sýpka v Odoríne, Obec Odorín - komplexné prieskumné reštaurátorské 
práce 

• 50392/16/B/1 Vstupná brána Prešov, Mesto Prešov - komplexné umelecko remeselné 
práce na predmetnej bráne 

• 50393/16/A Pilier so sochou Panny Márie Immaculaty v Ružomberku, Mesto 
Ružomberok - komplexné prieskumné reštaurátorské práce  

• 50394/16/A Kaštieľ Veličná, Obec Veličná - komplexné prieskumné reštaurátorské 
práce 

• 50395/16/A Kalvária v Obci Zákamenné, Obec Zákamenné - komplexné 
prieskumné reštaurátorské práce 

• 50397/16/AB1 Bočný oltár sv. Michala z Rím. kat. kostola sv. Jána Krstiteľa 
v Spišských Vlachoch,  RKC Spišské Vlachy - komplexné prieskumné reštaurátorské 
práce na oltári 

• 50400/16/AB1      Sochy, NBS-MMM, Kremnica, NBS, Bratislava - konzervovanie 
a reštaurovanie 4 ks zbierkových predmetov z fondu umenia NBS – MMM Kremnica 

• 50401/16/A Reštaurátorský prieskum - exteriérové omietky kaplnka sv. Michala 
a Turzov palác,Oravský hrad, Oravské múzeum P.O.H., Dolný Kubín - komplexné 
prieskumné reštaurátorské práce na exteriérových omietkách kaplnky sv. Michala 

• 50404/16/B/1 Konzervátorské práce fragmenty neznámej oltárnej architektúry 
a drevených plastík vrátane Metercie, Ľubovnianske múzeum, Stará Ľubovňa - 
komplexné konzervátorské práce. 
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F/ Kontrakt : Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy 
 
V rámci uvedeného kontraktu PÚ SR realizoval uvedené projekty a podujatia: 
 

1) Účasť  odborných zamestnancov na  odborných seminároch a konferenciách v 
zahraničí.   
 

PÚ SR - ONKP: 
• Projekt: Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev Inov Educ. Seminár č. 

2.: Duchovná kultúra a náboženstvo.  29. február – 2. marec 2016 Užhorod (Ukrajina) 
účasť s prednáškou: Kalinová, M.: Symboly v kresťanstve – Slovensko. Na príklade 
sakrálnej architektúry. 
Zo seminára sa aktuálne spracováva publikovaný výstup ako pedagogická príručka pre 
pedagógov, ktorá má vyjsť tlačou v r. 2016. Bol odovzdaný príspevok v rozsahu 12,7 
NS,M. Kalinová: Symboly v kresťanstve – Slovensko. Na príklade sakrálnej 
architektúry.  Text odovzdaný: júl 2016; 

• Dějiny staveb – Plasy, Česká republika, 17. ročník medzinárodnej konferencie. 18.-20. 
marca 2016: Kalinová, M.– Ďurian, K.: Ondrejovce, kaplnka Navštívenia Panny Márie 
– Identifikácia odtlačku románskeho krovu. Príprava prezentácie k prednáške K. 
Ďuriana – odovzdané; 

• Konferencia v Edinburghu – spolupráca s Dr. P. Bártom: 
Barta, Peter; Bóna, Martin; Lindroos, Alf; Heinemeier, Jan; Michalska, Danuta; Keleši, 
Marián; Botek, Andrej; Kalinová, Michaela:  Plaster, mortar, timber, and charcoal: 
radiocarbon dating of the earliest standing churches in Slovakia.In:14C & Archaeology 
organisers. 8thInternational Symposium, Edinburgh, 27 June–1 July, 2016 Podklad na 
prezentáciu P. Bártu na konferencii odovzdaný : júl 2016; 

• Švec, Martin: Monumento 2016, Salzburg, Rakúsko, Referát o nástennej maľbe na 
Gemeri – „Mittelalterliche Wandmalerei in der Region Gemer“; 

• Švec, Martin: Monumento  2016, Salzburg, Rakúsko, Referát o reštaurovaní Oltára 
Majstra Pavla v Levoči, prednesený v zastúpení p. Juraja Matáka a pracovníkov ORA 
Levoča – „Restaurierung des Hauptaltars in der Kirche des hl. Jakob in Levoča“.  

PÚ SR - ODGD: 
• 13. – 15. júl 2016 Medzinárodná konferencia ISPRS 2016 v Prahe, Česká republika, - 

účasť na konferencii a prezentácia projektu Digitálny pamiatkový fond – posterová 
prezentácia Digitalization of Cultural Heritage of Slovak Republic a odborný článok 
v karentovanom odbornom zborníku, účasť Ing. A. Sučíková a Ing. J. Brehovská, PhD. 

PÚ SR - OŠIS: 
• Kirinovičová, N. : Ostrava, NPÚ, Technické památky a jejich využití v Norsku a České 

republice, apríl 2016;  
• Kirinovičová, N.: Konferencia PROPAMÁTKY – Obnova a využívaní historických                       

sýpek, Telč, november 2016. 
• Šimunič, P.: Účasť na zasadnutiach slovensko-ruskej, slovensko –rumunskej (v SR)                     

komisie a slovensko – českej komisie (v Českej republike). 

PÚ SR - referát SKD: 
• Pinčíková, Ľ.: Príprava akčného plánu na eliminovanie ohrození hodnôt SKD na 

Slovensku, 21. apríl 2016, prednáška na podujatí Schůzka pracovníku agendy památek  
s mezinárodním statusem, organizované - NPÚ, Brno, ČR; 
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• Pinčíková, Ľ.:  Achievements and Vision for the Potential World Heritage Site - Danube 
Limes in Slovakia, 27. január 2016, prednáška na podujatí Bratislava Group meeting, 
organizované Historic Environment Scotland,  Edinburgh, Veľká Británia; 

• Pinčíková, Ľ.:  Management of the World Cultural Heritage Sites in the Slovak 
Republic, 27. jún 2016, prednáška na podujatí  8th V4 Summer Course in Management 
of  WHC Sites in V4 Countries, Krakov, Poľsko – Pannonhalma, Maďarsko. 

KPÚ Bratislava: 
• Účasť na konferencii „Počítačová podpora v archeológii 2016“ vo Veľkých 

Pavloviciach v dňoch 30. mája - 1. júna 2016. Konferencie sa zúčastnila 
Mgr.Šusteková; 

• Účasť na konferencii „Pracovní Setkání pracovníků Národního památkového ústavu a 
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Hospital Kuks“,  ktorá sa konala 6. a 7. 
októbra 2016. Pracovníci KPÚ - PhDr. Peter Jurkovič, Ing. arch. Ján Mackovič, Mgr. 
Innet Baloghová, Mgr. Eva Falbová  a  Mgr. Katarína Hörmannová spracovali 
príspevok týkajúci sa skúseností zo zatepľovania stavieb, ktorý bol odprezentovaný na 
predmetnej konferencii, ktorej sa uvedení pracovníci zúčastnili. 

 
KPÚ Trnava: 

• Kazmír, Grznár, Zelina – aktívna účasť na medzinárodnej 15. špecializovanej 
konferencii stavebno-historického prieskumu v Pardubiciach na tému “Městský dům“, 
s prezentáciou posteru „Reduta, meštiansky dom, Štefánikova ulica č. 38, MPR 
Trnava“;   

• Účasť na odborno-metodickom dni: 22. september 2016, Brno, Současná architektura 
a historické prostředí: limity, výzvy, východiska, Šabíková, Žemberová, Kšiňanová, 
Kvetanová. 

KPÚ Nitra: 
• Viršík, R., prednáška:„Vstup novej architektúry do mestskej pamiatkovej rezervácie 

v Nitre“, pracovné stretnutie pracovníkov Národního památkového ústavu 
a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, 06. – 07. októbra 2016, Hospital Kuks; 

• Danieličová,T., Gažiová, E. - účasť na konferencii a exkurzii: Praha, 14. – 16. marec 
2016, Obnova  památek 2016 – Historické dlažby a obklady v interiérech, org. STUDIO 
AXIS, s.r.o. , Praha  v spolupráci s NPÚ Praha, ČNK ICOMOS a FA ČVUT, Praha; 

• Kramárová, Z., Pavlovič, T., Tóth, I., Valeková, A., Viršík, R., účasť na 32. odborno-
metodickom dni : „Súčasná architektúra a historické prostredie: limity, výzvy, 
východiská“, 22. september 2016, Brno; Metodické centrum moderní architektury 
v Brně, Národní památkový ústav. 

KPÚ Trenčín: 
• Odborný seminár, Kuks, ČR 6. - 7. október 2016: Ing. Dvončová, M.:  „Zatepľovanie 

historických budov, vrátane pamiatok modernej architektúry (NKP Obchodná akadémia 
v Trenčíne a Sorela v Handlovej) – prednáška; 

• Účasť na konferencii „48. ročník medzinárodní konference archeologie středověku 
Archeologia historica na téma:“Postmedievální archeologie“. 

KPÚ Žilina: 
• K. Ďurian – účasť na 17. medzinárod. konferencii DEJINY STAVEB 2016 a pred-náška 

„Ondrejovce, Kaplnka Navštívenia Panny Márie – Identifikácia odtlačku románskeho 
krovu“ (spoločne s M. Kalinovou), Plasy, Česká rep., 18.-20. marec 2016; 
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• Z. Štancelová – Strašková, Poľsko a Maďarsko,   Letná škola UNESCO „V4 Heritage 
Academy 2016 8th Summer Training Course in Management of the UNESCO World 
Heritage Cultural Sites in V4 Countries” v dňoch 27. júna - 3. júla 2016; 

• Ďurian, K. – účasť na 17. ročníku kurzu „Letní škola Sudkův Důl - Dokumentace 
a průzkumy historických krovů“ a prezentácia príspevku „Zachované renesančné kro-
vové konštrukcie na území Slovenska“, Litomyšl, Česká rep., 5.-9. september 2016; 

• Ďurian, K., Lehutová, M., Magová, M. a Piecková, P. – účasť na odborno-metodic-kom 
dni NPU Brno, 22. september 2016; 

• Dudáš, M. – účasť a príspevok „Obnova a dostavba barokového kaštieľa v Gbeľa-noch“ 
v rámci 3. ročníka pracovných stretnutí pracovníkov Národního památkového ústavu 
a Pamiatkového úradu SR, Kuks, Česká republika, 6.-7. október 2016; 

• Dudáš, M. – ako spoluautor účasť na slávnostnom otvorení výstavy „Drevené kostoly 
na Slovensku“ („Holzkirchen in der Slowakei“), ktorá bola pripravená v spolupráci 
s Kultúrnym inštitútom vo Viedni a Wiener stadtische versicherungsverein, Viedeň, 
Rakúsko, 12. október 2016; 

• Reťkovská, A. – účasť na „5.ročníku medzioborového veletrhu obnovy, financování, 
využití a řemesel v Inchebe – Expo Praha“, Praha, Česká republika, 4.-5. november 
2016; 

• Piecková, J. – účasť na odbornom seminári „Restaurátorská škola AVU 2016“, Praha, 
Česká republika, 14. november 2016. 

KPÚ Prešov: 
• Plasy, ČR, Dějiny staveb, 18. - 20. marec 2016 - aktívna účasť, príspevok Mgr. D. 

Sabol: Stročín, r. kat. Kostol sv. Mikuláša – arch. hist. výskum (autori výskumu: Mgr. 
D. Sabol, Ing. Ľ. Suchý, PhD., Mgr. L. Ďurčeková, Mgr. E. Sendeková, Ing. arch. Ľ. 
Viničenková); 

• Praha, Seminár Sanace budov proti nadměrné vlhkosti II., 28. apríl 2016, účasť Ing. 
arch. Ľ. Viničenková; 

• Rzeszow, Poľsko, XXXII. medzinárodnej konferencie s nosnou témou „Archeologické 
výskumy realizované na území juhovýchodného Poľska, západnej Ukrajiny a severného 
Slovenska“ - 12. - 14. apríl 2016 – účasť na konferencii s posterom v panelovej diskusii 
„Stredoveký Bardejov v konfrontácii písomných a archeologických prameňov“, JUDr. 
Mgr. G. Lukáč; 

• Osturňa, „Drevená architektúra v kultúrnej krajine“, 26. január 2016, - prednáška 
o pamiatkovom fonde v PRĽA Osturňa, o spracovaní a uplatnení odborno-metodického 
podkladu „Zásady ochrany pamiatkového územia PRĽA Osturňa“ pre zamestnancov 
ukrajinských odborných inštitúcií. Pracovné stretnutie bolo usporiadané organizáciou 
Machaon International v rámci projektu, Ing. arch. I. Bujnová; 

• Litomyšl, Kurz dokumentace a průzkumy historických krovů, 5. - 9. september 2016, 
prednáška Ing. Ľ. Suchý: Nové poznatky o historických krovoch na území Slovenska, 
účasť Ing. P. Glos, Ing. Ľ. Suchý; 

• Brno, Odborná konferencia, 21. - 22. september 2016 „Verejná zeleň - Hodnotná súčasť 
európskej kultúry“ – účasť Ing. A. Pavlíková; 

• Brno, Odborno-metodický deň NPÚ Súčasná architektúra a historické prostredie: limity, 
výzvy, východiská, 22. september 2016, Ing. arch. J. Onufráková, Ing. arch. Ľ. 
Viničenková, prednáška: Novostavby v pamiatkových územiach Prešovského kraja – 
spôsob usmernenia a prax; 

• „Študijno-pracovná cesta „Hrady dunajskej cesty“ spojená s účasťou na konferencii 
Archaeologia historica 2016“ v Českých Budějoviciach, Česká republika – Rakúsko, 
19. - 24. september 2016, účasť Mgr. P. Harčar, Ing. P. Glos, Ing. Ľ. Suchý; 
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• Kuks, pracovné stretnutie pracovníkov NPÚ a PÚ SR, 06 .– 07. október 2016, Ing. arch. 
J. Onufráková, Ing. arch. Ľ. Viničenková, prednáška: Novostavby v pamiatkových 
územiach Prešovského kraja - zákonné východiská a ich uplatnenie v praxi, Ing. Ľ. 
Suchý, prednáška: Historické územie Soľnej bane a obnova objektu Sklad soli v rokoch 
2014-2015, účasť – Mgr. E. Sendeková, Ing. A. Pavlíková, Ing. P. Glos 

• Zlín, Seminář, historie odívaní, 18. – 20.11.2016, prednáška a účasť – Mgr. E. 
Sendeková, prednáška: Nálezy hrobových textílií zo záchranného archeologického 
výskumu v presbytériu Baziliky minor sv. Egídia v Bardejove s dôrazom na hroby č. 3 
a 6;           

• Chęciny, Poľsko, medzinárodná konferencia– Zamek królewski v Chęcinach na tle 
Európy Środkowej. Geneza, funkcje, znaczeni, 25. november 2016 – účasť na 
konferencii s prednáškou „Valcové veže na stredovekých hradoch severného 
a východného Slovenska“, JUDr. Mgr. G. Lukáč; 

• Krakow, Poľsko, medzinárodný seminár Zachovanie a obnova kultúrneho dedičstva 
Karpát, 7. december 2016, Willa Decjusza, Krakow, prednáška „Všeobecné princípy 
ochrany historickej zelene v SR“, Ing. E. Semanová. 

KPÚ Košice: 
46. ročník Egerskej letnej pamiatkarskej univerzity Romána Andrása, 23.-29. jún 2016, 
Síkfőkút – Noszvaj, Maďarsko,účastníci s príspevkom:  

• Ing. Gdovinová Tomášová: A Berdárkai evangélikus templom és a Henckói katolikus  
templom helyreállítása a polgári közösség segítségével / Obnova ev. a. v. kostola 
v Brdárke a rím.-kat. kostola v Henckovciach s pomocou občianskych združení; 

• Ing. arch. Hrabinská: About the restoration of fasades the curch of the Assumption of 
the Virgin Mary in Dominikan square in Košice / O reštaurovaní fasád kostola 
Nanebovzatia Panny Márie na Dominikánskom námestí v Košiciach; 

• Ing. arch. Kiráľ: Manor-house in Spišský Hrušov – restoration financed from EU fund 
in conditions of small village in Szepes county./ Kaštieľ v Spišskom Hrušove – obnova 
z eurofondov v prípade malej obce v spišskom regióne; 

• Mgr. Švačová Šofranková: Presentation of gothic church in Žehra in relation to 
contemporary socio-cultural phenomenons of local excluded community./ Prezentácia 
gotického kostola v Žehre v súvislosti s aktuálnymi socio-kultúrnymi javmi miestnej 
menšinovej komunity; 

• Prednáška v rámci letnej univerzity: Ing. Markušová: Műemléki helyreállítások – 
társadalmi igények, Szlovákia / Obnova pamiatok – požiadavky spoločnosti, Slovensko.  

 
2) Medzinárodná spolupráca PÚ SR s Narodowym Instytutom Dziedzictwa. 

 
KPÚ Prešov nepripravil v 1. polroku 2016 pracovné stretnutie s cieľom prerokovať 
možnosti spolupráce. 
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G/ Kontrakt: Digitalizácia pamiatkového fondu v rámci udržateľnosti národného projektu 
Digitálny pamiatkový fond.  ( PHÚ 2016/ úloha B.7. ) 
 
Po ukončení projektu OPIS 2 - Projekt: Digitálny pamiatkový fond - Rozvoj pamäťových a 
fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (rok 2015) nasleduje 5 ročné 
obdobie udržateľnosti v rokoch 2016 – 2020. 

Rok 2016 bol prvý rok z päťročného obdobia udržateľnosti projektu. V tomto období je 
digitalizácia pamiatkového fondu SR v Pamiatkovom úrade SR zabezpečená Oddelením 
digitalizácie a grafickej dokumentácie (ďalej ODGD).  

Personálne obsadenie projektu v období udržateľnosti: minimálne 6 pracovníci.  

Kritérium merate ľnosti projektu v období udržateľnosti: 100 zdigitalizovaných 
objektov a pamiatkových predmetov ročne, čo znamená že do konca roku 2020 bude 
zdigitalizovaných ďalších 500 pamiatkových objektov.  Toto kritérium bolo za rok 2016 
k 31. decembru splnené na 100 %. 

Digitalizačné techniky v období udržateľnosti:  totožné s technikami počas projektu - 
digitálne: fotografie, gigapixelové fotografie, panorámy, terestrické laserové skenovanie, 
optické skenovanie, fotogrametria, geodetická polárna metóda a GNSS. Každý pamiatkový 
objekt musí byť zdigitalizovaný minimálne dvoma digitalizačnými technikami.  

Výstupné digitálne objekty v období udržateľnosti: digitálna fotodokumentácia, 3D 
modely a videá, 2D merateľná dokumentácia a technické správy. 

Prínos projektu: 
• Vytvorenie podmienok pre komplexnú digitalizáciu pamiatkového fondu a digitalizácia 

vybraných pamiatkových objektov.  
• Dokumentovanie súčasného stavu vybraného pamiatkového fondu dostupnými 

neinvazívnymi metódami zberu dát. Digitalizácia umožňuje podľa súčasných možností 
čo najvernejšie zaznamenanie stavu vybraných PO a vytvorenie ich digitálneho obrazu. 

• Geodetické zameranie objektov zabezpečuje metrické dáta v geografických 
súradniciach. 

• Pomocou nových digitalizačných techník sa zrýchľuje, zefektívňuje a rozširuje 
dokumentácia pamiatky v teréne.  

• Zvýšila sa produktivita a bezpečnosť pri práci v teréne.  
• Z časového hľadiska ostáva stále najkomplikovanejšie vyhotovenie vektorovej 

dokumentácie, ktorá si vyžaduje individuálny prístup spracovateľa - pamiatkara.  
• Digitalizované pamiatky sú ľahšie prístupné verejnosti, čo prispieva k zvýšeniu 

všeobecného povedomia o našom kultúrnom dedičstve.  
 

Digitalizované pamiatkové objekty oddelením digitalizácie a grafickej dokumentácie 
Pamiatkového úradu SR v roku 2016 – obdobie udržateľnosti 
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Okres Obec 
Katastrálne 

územie 
Národná kultúrna 

pamiatka 

101 279 20 Bratislava I 
Bratislava 1-Staré 
Mesto 

Bratislava 1-Staré 
Mesto 

ONDREJSKÝ 
CINTORÍN 

101 22 1 Bratislava I 
Bratislava 1-Staré 
Mesto 

Bratislava 1-Staré 
Mesto 

PALÁC MESTSKÝ 
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101   2 Bratislava I 
Bratislava 1-Staré 
Mesto 

Bratislava 1-Staré 
Mesto 

SÚBOR 
ARCHEOLOGICKÝC
H NÁLEZOV 

106 759 2 Malacky Veľké Leváre Veľké Leváre DOM ĽUDOVÝ 

302 2585 1 Ilava 
Dubnica nad 
Váhom 

Dubnica nad 
Váhom 

PRANIER 

302 716 6 Ilava 
Dubnica nad 
Váhom 

Dubnica nad 
Váhom 

SÚSOŠIE NA 
PODSTAVCI 

302 715 2 Ilava 
Dubnica nad 
Váhom 

Dubnica nad 
Váhom 

SOCHA NA 
PODSTAVCI 

302 776 1 Ilava Sedmerovec Pominovec KOSTOL 

304 1218 4 
Nové Mesto nad 
Váhom 

Haluzice Haluzice 
KOSTOL S 
AREÁLOM 

305 180 1 Partizánske Klátova Nová Ves Klátova Nová Ves 
KOSTOL 
P.M.KRÁĽOVNEJ 
ANJELOV 

305 321 2 Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok Liptovský Hrádok 
ZVONICA A 
VÁŽNICA 

305 184 1 Partizánske Veľký Klíž Veľký Klíž 
KOSTOL 
SV.MICHALA 

307 869 1 Prievidza Poruba Poruba 
KOSTOL R. K. SV. 
MIKULÁŠA 

309 1185 3 Trenčín Bobot Bobot 
KOSTOL S 
AREÁLOM 

309 10855 1 Trenčín Trenčianske Teplice Trenčianske Teplice 
STANICA 
ŽELEZNIČNÁ 

309 1331 1 Trenčín Trenčianske Teplice Trenčianske Teplice 
TURECKÝ KÚPEĽ 
HAMMAN 

402   1 Levice Levice Kalinčiakovo KOSTOL 

402 11981 2 Levice Ondrejovce Ondrejovce 
KOSTOL A 
PRÍKOSTOLNÝ 
CINTORÍN 

402 11876 2 Levice Ondrejovce Ondrejovce 
KAPLNKA 
A CINTORÍN 
PRÍKOSTOLNÝ 

403 1563 1 Nitra Veľké Zálužie Veľké Zálužie 
STROP KAPLNKY 
KAŠTIEĽA 

503 11942 5 Dolný Kubín Veličná Veličná SÚSOŠIE 

505 11695 1 Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš  Demänová ZVONICA 

505 361 1 Liptovský Mikuláš Pavčina Lehota Pavčina Lehota ZVONICA 

508 332 2 Ružomberok Liptovský Michal Liptovský Michal KOSTOL A ZVONICA 

508 1531 1 Ružomberok Liptovský Michal Liptovský Michal OLTÁR HLAVNÝ 

508 1532 1 Ružomberok Liptovský Michal Liptovský Michal KRSTITEĽNICA 

508 1533 1 Ružomberok Liptovský Michal Liptovský Michal 
DVERE 
JEDNOKRÍDLOVÉ 

511 1428 8 Žilina Žilina Rudiny Žilina Rudiny 
KOSTOL S 
AREÁLOM 

601 1943 1 Banská Bystrica Čerín Čerín KRSTITEĽNICA 

608 501 4 Revúca Chyžné Chyžné 
KOSTOL S 
AREÁLOM 

608 3560 1 Revúca Chyžné Chyžné OLTÁR HLAVNÝ 

608 3563 2 Revúca Chyžné Chyžné STROP A EMPORA 

608 11791 3 Revúca Sirk Sirk 
ZBROJNICA 
HASIČSKÁ 

608 2466 1 Revúca Sirk Sirk PEC VYSOKÁ 
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703 2582 1 Kežmarok Kežmarok Kežmarok KOSTOL DREVENÝ 

806 450 1 Košice - okolie Turňa nad Bodvou Turňa nad Bodvou DOM ŽUPNÝ 

808 11008 1 Rožňava Dobšiná Dobšiná DOM ĽUDOVÝ 

808 2404 2 Rožňava Gočovo Gočovo 
DOM ĽUDOVÝ A 
PAMÄTNÁ TABUĽA 

808 493 2 Rožňava Henckovce Henckovce KOSTOL 

808 1531 2 Rožňava Kobeliarovo Kobeliarovo 
FARA A PMÄTNÁ 
TABUĽA 

808 2431 1 Rožňava Nižná Slaná Nižná Slaná PEC VYSOKÁ 

808 558 1 Rožňava Štítnik Štítnik KOSTOL 

808 3852 2 Rožňava Štítnik Štítnik 
KRSTITEĽNICA A 
VRCHNÁK 

808 3863 7 Rožňava Štítnik Štítnik 
DOSKY NÁHROBNÉ 
SÚBOR 

808 2484 1 Rožňava Vlachovo Vlachovo PEC VYSOKÁ 

810 626 1 Spišská Nová Ves Danišovce Danišovce KOSTOL 

810 11357 1 Spišská Nová Ves Spišský Hrušov Spišský Hrušov KOSTOL 

810 4455 1 Spišská Nová Ves Žehra Žehra KAMEŇ HRANIČNÝ 

 
Organizácia konferencií a seminárov  
10. február 2016  - organizácia pracovného seminára - Digitálny pamiatkový fond - pre 
odborných pracovníkov PÚ SR a odbornú verejnosť v zasadačke PÚ SR v Bratislave.  
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H/ Kontrakt : Správa a prevádzka 
 
Výdavky  na správu a prevádzku organizácie: 
- Mzdové výdavky kmeňových zamestnancov, ktoré nie je možné  priradiť k jednotlivým 

činnostiam, pretože realizácia jednotlivých činností sa vzájomne prelína. 
- Mzdy a odvody zamestnancov pracujúcich mimo pracovného pomeru (reštaurátori, 

upratovačky, pamiatkari). 
- Oprava a údržba budov v správe Pamiatkového úradu SR v celkovom počte 22 budov 

a 3 areály. 
- Výdavky  na energie. 
- Výdavky  na údržbu, servis a pohonné látky autoparku pre 40 automobilov. 
- Poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách. 
- Výdavky  na odstupné, odchodné a náhrady v rámci práceneschopnosti. 
- Výdavky  na údržbu a servis informačných systémov Pamiatkového úradu SR. 
- Výdavky  na nákup kancelárskych a hygienických potrieb. 
- Výdavky na stravné zamestnancov Pamiatkového úradu SR. 
- Výdavky na daň z nehnuteľnosti. 
- Výdavky na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky. 
- Výdavky na revízie vyplývajúce so zákona. 
- Výdavky na ochranu objektov. 
- Výdavky na zamestnancov mimo pracovného pomeru (upratovačky, údržbári, zimná 

údržba). 
- Prídel do sociálneho fondu (2 % zo zaúčtovaných miezd) v zmysle Kolektívnej zmluvy. 
- Výdavky na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení. 
- Nájomné za prenájom budov (Krajský pamiatkový úrad Trenčín a Krajský pamiatkový 

úrad Košice, ďalej pracovisko Ružomberok, pracovisko Komárno). 
Pamiatkový úrad SR súčasne  dosahuje aj príjmy : 
- Príjmy z prenájmu a predaja budov v správe Pamiatkového úradu SR. 
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Vyhodnotenie číselných ukazovateľov:         Plán na r. 2016                   Plnenie za r. 2016 
        

a) Špecifická činnosť : 
 

• Počet vyhlásených NKP           100                                   138 
• Počet vydaných rozhodnutí       4 000                                 4919 
• Počet vydaných záväzných stanovísk     4 000                               11470 
• Počet vydaných odborných stanovísk     3 000                               10703 
• Príjmy z pokút zo špecifickej činnosti   40 000,-€             45 406,97,-€

  
 

b) Zabezpečenie centrálnej evidencie a informačného systému: 
• Počet aktualizovaných listov NKP v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 

                                                                                     1000 ks                           1322 ks    
 

• Digitalizácia pamiatkového fondu                    100 PO                           100 PO 
 

c) Kultúrne aktivity :  
• Príprava a realizácia podujatia v rámci Mesiaca kultúrneho         2 podujatia        10  
   dedičstva  s dôrazom na Medzinárodný deň pamiatok (18. apríl),               
• Spoluúčasť na aktivitách Dní európskeho                                     2 podujatia         7 
   kultúrneho dedičstva                                                                                        

 
d) Archívna činnosť : 
• Počet zinventarizovaných archívnych dokumentov  1 000  5501 
• Počet zdigitalizovaných archívnych dokumentov  2 000  9081 
• Počet bádateľov         500    722 
• Počet sprístupnených archívnych dokumentov  1 500  1769 
• Počet skatalogizovaných knižničných jednotiek     250     330 
• Počet bibliografických záznamov       500   1308 

 
e) Reštaurovanie :  
•  Počet uzatvorených zmlúv             30   30 
•  Príjmy štátneho rozpočtu z reštaurovania          346 000,-€     347 474,30 € 

 
f)   Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy : 
•  Počet zrealizovaných zahraničných ciest           78  24 830,68,-€ 
       (účasť na odborných seminároch a kolokviách, zasadnutiach UNESCO) 
• Počet uzatvorených zmlúv o medzinárodnej spolupráci       2                        0 
• Počet zrealizovaných spoločných projektov        2                        2 
 
g) Správa a prevádzka : 
• Príjmy Pamiatkového úradu SR       705 000,- €     705 000,06 € 
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  Vyhodnotenie úloh realizovaných mimo Kontraktov a Prioritných projektov PÚ SR  

 
Úlohy:  

 
1) Revízia pamiatkových území - výskum území pamiatkových zón a pamiatkových 

rezervácií a spracovanie podkladov na zmeny podľa požiadaviek MK SR, spracovávanie 
nových návrhov na vyhlásenie území. (PHÚ 2016/ A. 3.)    

2) Spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území. (PHÚ 2016/ A. 4.)    
3) Realizácia medzinárodného projektu Pamiatkového úradu SR a Riksantikvaren „PRO 

MONUMENTA. Prevencia formou údržby“. (PHÚ 2016/ G. 2.)    
4) Spolupráca na vedecko-výskumnom projekte „Korpus európskej architektúry do 

r.1000“. (PHÚ 2016/ G. 1.)    
5) Konferencia pri príležitosti 65. výročia založenia PÚ SR. (PHÚ 2016/ H. 1.) 
6) Spolupráca na organizovaní medzinárodnej konferencie „ Bardkontakt “. (PHÚ 2016/ 

H. 4.) 
7) Organizovanie Letnej školy manažmentu SKD krajín V 4. (PHÚ 2016/ C. 5.)    
8) Pracovný seminár „Monitoring a manažment SKD“. (PHÚ 2016/ C. 4.)   
9) Seminár „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“. (PHÚ 2016/ H. 3.)    
10) Účasť na výstave „ Monumento Salzburg“. (PHÚ 2016/ F. 9.)     
11) Činnosť komisii. 
12) Vedecko-výskumná činnosť: 

• Základný výskum pamiatkového fondu, pamiatkové výskumy a iné špecializované 
výskumy a prieskumy realizované zamestnancami úradu     

• Činnosť Chemicko-technologického oddelenia  
• Organizácia konferencií a seminárov  
• Publikačná činnosť zamestnancov úradu  
• Organizácia výstav  

13) Publikácia „Svetové dedičstvo na Slovensku“. (PHÚ 2016/ F. 2.) 
 

Plnenie: 

1) Revízia pamiatkových území - výskum území pamiatkových zón a pamiatkových 
rezervácií a spracovanie podkladov na zmeny podľa požiadaviek MK SR, 
spracovávanie nových návrhov na vyhlásenie území. (PHÚ 2016/ A. 3.)    

 
Cieľ 1: 
Výskum území, navrhovaných na vyhlásenie pamiatkovej ochrany, vypracovanie návrhov na 
vyhlásenie vrátane mapových príloh, konzultácie a prerokovanie s KPÚ a so samosprávou 
obce/mesta, predloženie na MK SR. 
PR: 0 
PZ:  

• Návrh na vyhlásenie PZ Martin Malá hora a Hostihora – spracované, predrokované, 
dopracováva sa podľa pripomienok 

• Návrh na vyhlásenie PZ Pezinok – rozpracované 
Cieľ 2: 
Dopracovanie, doplnenie a aktualizácia starších návrhov na zmenu území vrátane mapových 
príloh, v súlade s aktuálnymi poznatkami o hodnotách území, prípadne spracovanie návrhov 
na zrušenie ochrany územia. 
PR :  0 
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PZ: Podnety na zmenu, resp. zrušenie vyhlásenia PZ  
• Východná – komplikovaný problém, bude ešte potrebné riešiť s KPÚ a obcou 
• Stankovany – Podšíp  - podnet vyhodnotený ako neopodstatnený. 

Cieľ 3: 
Riešenie správnosti evidencie území, zabezpečenie správnej evidencie sporných 
a nejednoznačných prípadov, predloženie výsledkov riešení a  podkladov do evidencie OŠIS 
a na príslušný kataster. 
Na základe poverenia MK SR sa priebežne a postupne vykonáva preverovanie vyhlásení 
pamiatkových území vrátane mapových príloh a jednoznačným spôsobom sa vymedzuje 
v aktuálnej mape hranica a rozsah pamiatkového územia v súlade s potrebami implementácie 
pre zápis  do operátov príslušného katastra a na uloženie do evidencie území na OŠIS.  
Aktualizovaný a overený mapový podklad bude na základe poverenia MK SR, ako je v ňom 
uvedené, oficiálnou súčasťou dokladov o vyhlásení pamiatkového územia. 
Po stanovení metodiky postupu a spôsobu riešenia úlohy (1.etapa) sa postupne pripravujú 
podklady pre jednotlivé územia a dohľadávajú sa potrebné podklady. V prípade nejasností sa 
konzultuje  s príslušným KPÚ. Výsledkom je jednoznačný mapový podklad – vektorová mapa 
na aktuálnom mapovom podklade získanom z katastra. Tento mapový podklad spolu so 
zápisnicou, v ktorej je vyjadrené, ako sa dospelo k výsledku riešenia, sa kolektívne overujú 
a pripravujú na podpis štatutárneho zástupcu PÚ SR a potvrdenie okrúhlou pečiatkou, čím sa 
z nich stáva oficiálny dokument. 
Mapy spracované v 2016:  
Krupina Pz, Banská Štiavnica Pr, Ružomberok Pz, Banská Bystrica Pr, Košice Pr, Spišská 
Kapitula Pr, Špania Dolina Pr, Bratislava – Vajnory Pz, Bratislava – Rusovce Pz, Spišské 
Vlachy Pz, Veľké Leváre Pr, Bátovce  Pz, Vyšný Medzev  Pz, Ľubica Pz, Turnianska Nová 
Ves Pz, Modra Pz, Stará Ľubovňa Pz, Podbiel Pr, Lučenec Pz, Osturňa Pr, Liptovský Ján Pz, 
Hniezdne Pz, Kremnické Bane Pz, Kláštor P Znievom Pz, Sabinov Pz, Marianka Pz, Oravský 
Podzámok Pz, Lipovce-Lačnov Pz, Skalica Pz, Spišská Sobota Pr, Ban. Hodruša -  Hodruša 
Hámre Pz, Rimavské Janovce Pz, Rajec Pz, Markušovce Pz, Zlaté Moravce Pz, Nitrianske 
Pravno Pz, Bytča Pz,  Kremnica Pz – Banské Diela, Sobotište Pz, Ždiar Pr, Martin Pz, Trnava 
Pr, Brezno Pz, Žilina Pr, Prešov-Soľná Baňa Pz, Šahy Pz, Hybe Pz, Kysucké N Mesto Pz, 
Prešov Pr, Spišské Podhradie Pz, Nižné Repaše Pz, Torysky  Pz, Tatranská Lomnica Pz, 
Nižná Boca Pz. 
Z celkového počtu 112 pamiatkových území je ku koncu r. 2016 spracovaných 
a odovzdaných 94 máp. Zvyšných 18 je vo vysokom štádiu rozpracovanosti.  

 
2) Spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území. (PHÚ 2016/ A. 4.)    

 
KPÚ Bratislava: 
Krajský pamiatkový úrad Bratislava aktualizoval a vypracoval Dodatok č. 1  k  Zásadám 
ochrany pamiatkového územia Pamiatková zóna Bratislava – Centrálna mestská oblasť.  
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zásad ochrany pamiatkového územia Pamiatková 
zóna Bratislava – centrálna mestská oblasť platných od 03.12.2015 a nadobúda účinnosť 
dňom jeho vydania, t.j. 5. december 2016.  

KPÚ Trnava: 
Dopracovanie zásad podľa pripomienok a vydanie dokumentu „Zásady ochrany 
pamiatkového územia Pamiatková zóna Skalica“ , ktorý nadobudol platnosť 29. apríla 2016. 

KPÚ Nitra: 
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Zásady ochrany – Pamiatková zóna Nitra – po posúdení OMK v termíne 5. apríla 2016 
spracované a vydané ku termínu 1.1.2017( Valeková, A., Viršík, R., Gažiová, E., Holičková, 
Z., Tóth, I., Danieličová, T.,  Bisták, P., Ulrychová, D.)  

 
KPÚ Banská Bystrica: 

• Pamiatková zóna Polichno,  
• Pamiatková zóna Dobrá Niva 
• Pamiatková zóna, Rimavské Janovce,  
• Pamiatková zóna Sirk – Železník  : rozpracované  
• Pamiatková zóna Krupina :  rozpracované 
• Aktualiuácia : PR Kremnica 
                         PR Banská Štiavnica 
                         PZ Územie banských diel v okolí Kremnice 

KPÚ Žilina:   
V roku 2016 spracoval Zásady ochrany PZ Nižná Boca, PZ Partizánska Ľupča a PZ 
Ružomberok (Ružomberok v zmysle pripomienok odborno-metodickej ko-misie z apríla 
2016), ktoré v marci, resp. v decembri 2016 zaslal na posúdenie do Odborno-metodickej 
komisie Pamiatkového úradu SR.  
KPÚ Žilina v roku 2016 vydal zásady PZ Rajec s platnosťou od 1. decembra 2016.  
Zásady PZ Východná KPÚ Žilina v roku 2016 len rozpracoval (vyhodnotený bol súčasný stav 
a rozsahu zachovania pamiatkových hodnôt v území). Rozpracovaný materiál má 
dokumentačnú hodnotu a je archivovaný v archíve KPÚ Žilina, pracovisko Ružomberok.  
V dopracovaní zásad sa bude pokračovať až po konečnom rozhodnutí o zmene hranice zo 
strany Ministerstva kultúry SR (podnet v súčasnosti rieši Pamiatkový úrad SR).  
KPÚ Žilina v 2. polroku 2016 pripravil podklady na web Pamiatkového úradu SR (scan 
existujúcich zásad) + oznámenie o účinnosti Zásad ochrany nasledujúcich pamiatkových 
území: PRĽA Vlkolínec, PRĽA Podbiel a MPR Žilina (účinnosť od 1. augusta 2016). 
 
KPÚ Prešov: 

• Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Hniezdne – po spresnení a oprave priebehu 
hranice pamiatkového územia dopracovávanie odborno-metodického materiálu 

• Zásady ochrany pamiatkového územia PZ Soľná Baňa – posúdenie zásad v OMK 
(schválené s pripomienkami) a zapracovávanie pripomienok do odborno-metodického 
materiálu 

 
KPÚ Košice: 
Zásady PZ Smolník a PZ Štítnik, vypracované v 2015, boli v roku 2016 posúdené a 
odsúhlasené v Odborno-metodickej komisii PÚSR a následne sa do nich zapracovali 
pripomienky OMK, po vyjadrení miestnej samosprávy v r. 2017 budú zverejnené na stránke 
PÚSR. 
 
PÚ SR: 
Zabezpečovanie uverejňovania zásad na webovej stránke PÚSR – kontrola zasielaných CD, 
komunikácia s KPÚ a s webmastrom – 2016:  13 pamiatkových území. 
 
 

3) Realizácia medzinárodného projektu Pamiatkového úradu SR a Riksantikvaren 
„PRO MONUMENTA. Prevencia formou údržby“. (PHÚ 2016/ G. 2.) 
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V rámci tretieho roku implementácie projektu Pro Monumenta – prevencia údržbou, odbor 
preventívnej údržby pamiatok PÚ SR uskutočnil 90 inšpekčných prehliadok, vypracoval 58 
Technických správ o kultúrnej pamiatke a vykonal množstvo rozmanitých zásahov na 96tich 
nehnuteľnostiach.  

Vo februári 2016 sa uskutočnil trojdenný workshop s pozvaným zahraničným expertom na 
tému: Základné princípy uchovávania a vytvárania mikroklímy pamiatok: rôzne druhy 
mikroklímy podľa konštrukčného a materiálového druhu pamiatok, historické a súčasné 
riešenia vetrania a vykurovania objektov, spôsoby úprav a udržania vhodnej mikroklímy v 
pamiatkach.  

Bolo zorganizované dve podujatia -  Deň Pro Monumenta - ako popularizačné semináre pre 
správcov a vlastníkov nehnuteľných KP o tom ako sa dobre starať o nehnuteľné pamiatky a to 
v Prešove (apríl) a Nitre (máj) a sprístupnené na stiahnutie dve príručky pre vlastníka/správcu: 
Príručka pre údržbu meštianskej architektúry a Príručka pre údržbu nezastrešených a 
torzálnych stavieb. 

V máji sa uskutočnila spoločná pracovná návšteva Monumentenwacht Brabant v Eidhovene 
s našimi Nórskymi partnermi z Riksantikvaren. Kolegom z Nórska a vedeniu OPÚP i PÚSR 
bol podrobne predstavený postup pri inšpekcií lokálnych pamiatok a odstraňovaní porúch 
spolu s názornými ukážkami. V rámci cesty boli tiež uskutočnené ďalšie stretnutia, ktoré 
priblížili systém pamiatkovej starostlivosti v Holandsku.  

Členovia inšpekčných tímov absolvovali niekoľkodňové preškolenie na prácu vo výškach 
a nad hĺbkami ako aj vedenie motorových vozidiel. V júni 2016 sa konal aj spoločný 
workshop všetkých inšpekčných skupín na zlepšenie zručnosti pri opravách strešnej krytiny 
a tesárskych prácach na loveckom zámočku Hohenlohe v Tatranskej Javorine.   

O projekte vyšlo v priebehu roka niekoľko článkov v odbornej a špecializovanej tlači, ako aj 
bežných periodikách a boli odvysielané dva TV  a rozhlasové rozsiahlejšie rozhovory. Projekt 
bol prezentovaný ako dobrý príklad na výročnej konferencii Správcov programov EEA grants 
v oblasti kultúrneho dedičstva z krajín, ktoré sú prijímateľom takejto pomoci.  

4) Spolupráca na vedecko-výskumnom projekte „Korpus európskej architektúry do 
r.1000“. (PHÚ 2016/ G. 1.)    
 

Príprava a realizácia medzinárodnej výstavy Dedičstvo Karola Veľkého na Bratislavskom 
hrade, ktorej hlavným organizátorom bol Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
a spoluorganizátormi Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i., Slovenské národné múzeum 
– Historické múzeum Bratislava a Archeologický ústav SAV v dňoch 17. 6 – 16.októbra 
2016.  

Výstava nadviazala na projekt Kolísky európskej kultúry, ktorý bol udelený v rámci programu 
Kultúra 2007-2013. Výstavná koncepcia bola spracovaná počas projektu a prezentovaná   na 
dvoch veľkých výstavách v belgickom Ename a v Prahe ako i na niekoľkých menších 
v Ravenne, Montmajour a v Ľublani. Európskeho projektu sa zúčastnil Pamiatkový úrad 
Slovenskej republiky  spolu s ďalšími dvanástimi akademickými a pamiatkovými inštitúciami 
z deviatich európskych krajín. Pre slovenské publikum bola koncepcia výstavy upravená za 
pomoci inštitúcií zo Slovenska a Maďarska. Výstava bol na jednej strane zameraná na 
obdobie európskeho včasného stredoveku, ako na obdobie, kedy vzniká súčasná Európa. 
Zároveň sa snaží primäť návštevníka k zamysleniu nad tým, čo nás s tak dávnym obdobím 
spája. Na strane druhej sa snaží predstaviť kultúrne dedičstvo a bohatstvo ako niečo aktuálne, 
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o čo sa nestačí len starať. Je výzvou k diskusii, ktorá dáva minulosti súčasný zmysel, pričom 
sa sústreďuje na vzájomné pôsobenie pamäte, identity a miesta. Hlavnou metódou 
spracovania jednotlivých častí výstavy je aplikácia konceptu „jednoty v rozmanitosti“, ktorý 
sa stal mottom Európskej únie a bol do európskych dokumentov začlenený tzv. Rímskou 
zmluvou v roku 2004. Návštevník sa tak sám môže zamyslieť nad tým, čo máme pri vnímaní 
histórie a kultúrneho dedičstva spoločné a v čom môžeme nájsť odlišnosti medzi jednotlivými 
regiónmi a lokálnymi kultúrami.                                             

Zvláštna pozornosť sa venovala strednej Európe, menovite územiu Slovenska. Pre potreby 
bratislavskej výstavy bola spracovaná časť venovaná Nitriansku, ktoré je tu vnímané v širších 
stredoeurópskych a európskych súvislostiach.   

Na výstavu boli zapožičané predmety od domácich i zahraničných inštitúcií. Exponáty prišli 
z Holandska, Nemecka, Talianska, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska a Maďarska. 
Väčšina z nich je na Slovensku po prvýkrát. Rovnako i exponáty zo slovenských zbierok 
predstavujú unikátnu kolekciu. K najväčším lákadlám patrí kolekcia nálezov z Nitrianska 
z obdobia 9.-10. storočia, kolekcia hrobových výbav z lokality Gradišče nad Bašeljem v 
Slovinsku alebo z Biskupija Crkvina v Chorvátsku, ďalej exponáty z Ingelheimu a Nijmegen 
ale i mozaiky z Ravenny.  

5) Konferencia pri príležitosti 65. výročia založenia PÚ SR. (PHÚ 2016/ H. 1.) 
 
Konferencia organizovaná pravidelne v päťročných intervaloch sa uskutočnila v dňoch 29. až 
30. septembra 2016 v priestoroch obnoveného kaštieľa v Gbeľanoch. Programom prvého dňa 
bola hodnotiaca prednáška generálnej riaditeľky K. Kosovej  zameraná na prezentáciu 
celkovej činnosti PÚ SR za ostatné päťročné obdobie. Ďalšie prednášky za jednotlivé krajské 
pamiatkové úrady sa venovali vybraným obnovám realizovaných v rokoch 2011 až 2016, so 
zameraním predovšetkým na vidiecke panské sídla. Počas druhého dňa si účastníci 
konferencie prezreli súčasné realizované pamiatkové obnovy v meste Žilina - Rosenfeldov 
palác, Neologickú synagógu a Budatínsky hrad. 
 

6) Spolupráca na organizovaní medzinárodnej konferencie „ Bardkontakt “. (PHÚ 
2016/ H. 4.) 

 
KPÚ Prešov: 

• Spoluogranizovanie medzinárodnej konferencie Bardkontakt 2016 - Problematika 
mestských pamiatkových centier“ v dňoch 23. – 24. augusta 2016 v Bardejove na tému 
„Profesijná zodpovednosť aktérov ochrany pamiatok“, Ing. E. Semanová – člen 
vedeckého výboru; 

• sprevádzanie účastníkov konferencie Bardkontakt 2016 po MPR Bardejov s dôrazom na 
prezentáciu obnovy mestského opevnenia, Mgr. P. Harčar. 

 
7) Organizovanie Letnej školy manažmentu SKD krajín V 4. (PHÚ 2016/ C. 5.)    

 
V rámci dlhodobej spolupráce krajín V4 sa PÚ SR v rámci „Steering Committee of the V4 
Cultural Experts´ Working Group“ odborne aj organizačne podieľal na príprave dvoch 
podujatí Letnej školy „Manažment svetového kultúrneho dedičstva UNESCO vo 
Vyšehradských krajinách“, ktorá sa konala v dňoch 27. júna  – 3. júla 2016 v Krakove 
(Poľsko) a Pannonhalme (Maďarsko) a na príprave konferencie 4. Fóra dedičstva strednej 
Európy, ktorá sa bude konať 1. – 3. júna 2017 v Krakove, Poľsku a zúčastnia sa jej ministri 
kultúry krajín V4. Hlavnou témou konferencie bude „dedičstvo a spoločnosť“. 
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8) Pracovný seminár „Monitoring a manažment SKD“. (PHÚ 2016/ C. 4.)   
 

Dňa 28.apríla 2016 sa na pôde PÚ SR uskutočnilo pravidelné pracovné stretnutie 
spracovateľov monitoringu SKD, ktoré sa venovalo podrobnejšiemu oboznámeniu 
spracovateľov monitoringu s požiadavkami na plnenie úloh PHÚ 2016, prerokovaniu 
aktuálnych problémov v jednotlivých lokalitách SKD a príprave jesenného  seminára 
„Monitoring a manažment SKD“. 

Seminár „Monitoring a manažment svetového kultúrneho dedičstva“ sa konal v termíne 22. – 
23. novembra 2016 v Ružomberku – Bielom Potoku. Jeho cieľom pracovného bolo 
zhodnotenie výsledkov pravidelného monitoringu lokalít svetového kultúrneho dedičstva na 
Slovensku a prerokovanie návrhov opatrení na zlepšenie stavu ich zachovania, ako v oblasti 
pamiatkovej ochrany, tak aj v spolupráci s inými dotknutými oblasťami verejnej správy, 
predovšetkým ochrany životného prostredia, ktorej zástupcovia sa na seminári tiež zúčastnili. 
Aktuálny ročník semináru sa sústredil na lokalitu svetového dedičstva Vlkolínec, zachovanie 
tradičnej drevenej architektúry a ochranu kultúrnej krajiny. Súčasťou programu semináru bola 
prehliadka nedávnych realizácií obnovy priamo vo Vlkolínci, s odborným komentárom 
pracovníkov KPÚ Žilina a zástupcov Občianskeho združenia Vlkolínec. Návrhy opatrení na 
riešenie aktuálnych problémov vo Vlkolínci i v ostatných lokalitách SKD boli sformulované  
v záveroch, na ktorých sa uzniesli všetci účastníci semináru.    

 
9) Seminár „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“. (PHÚ 2016/ H. 3.)  

   
23. ročník odborného seminára: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja sa uskutočnil dňa 8. 
decembra 2016 v zasadačke trnavskej radnice, seminár organizačne zabezpečil KPÚ Trnava. 
Prednášajúci  prezentovali najnovšie výsledky z pamiatkových výskumov pamiatkového 
fondu Trnavy a Trnavského kraja. Na základe archeologických výskumov boli 
odprezentované  zaniknuté úseky mestského opevnenia v Trnave, nálezy na parcelách 
Štefánikovej ulice v Trnave, výsledky výskumu bývalého cintorína pri bazilike sv. Mikuláša 
v Trnave a návrh jeho prezentácie. Stavebno-historickým výskumom boli objavené nové 
stredoveké nálezy v kostole sv. Jána Krstiteľa v Jelke a archívny výskum doložil nové 
informácie o kostole sv. Margity v Kopčanoch,  o erboch v bazilike sv. Mikuláša v Trnave 
a o vlastníckych vzťahoch domu na Štefánikovej ulici č. 3 v Trnave.  
 

10) Účasť na výstave „ Monumento Salzburg“. (PHÚ 2016/ F. 9.)    
  
Organizovanie účasti PÚ SR na veľtrhu Monumento so všetkými náležitosťami (komunikácia 
s organizátorom, ubytovanie, stánok, návrh nábytku do stánku, dovoz nábytku do Bratislavy, 
prevoz nábytku na miesto určenia, zapožičanie zbierkových predmetov zo Spišského múzea, 
vývozné povolenia, poistenie, preprava, zapožičane 2 nákladných áut, prednášky, 
zabezpečenie propagačných materiálov, komunikácia s návštevníkmi na stánku a podobne).  
 

11) Činnosť komisii PÚ SR: 
 

• Odborno-metodická komisia: 

V roku 2016 sa Odborno-metodická komisia PÚ SR zišla na dvanástich riadnych 
zasadnutiach. Posúdených bolo 82 dokumentácií k pamiatkovým výskumom. V rámci 
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interných materiálov bolo v komisii posúdených 11 dokumentácií zásad ochrany 
pamiatkových území a 3 návrhy na vyhlásenie ochranného pásma. Boli podané 3 žiadosti 
o posudok k udeleniu osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na výkon pamiatkového 
výskumu, z toho 1 žiadosť bola schválená. 

 

 
 

 

 
 
 

• Reštaurátorská komisia: 

V roku 2016 neboli v OKR posudzované žiadne reštaurátorské dokumentácie. Subkomisie 
OKR sa zúčastnili nasledovných reštaurátorských akcií: 

- Nová Baňa, súsošie sv. Trojice – subkomisia OKR, posúdenie a zhodnotenie 
reštaurátorských prác 

- Štvrtok na Ostrove, kostol sv. Jakuba, výtvarná výzdoba v medziveží a podveží – 
účasť na kontrolnom dni 

- Veľké Lovce, kláštor paulínov, socha Nanebovzatia Panny Márie – účasť na 
kontrolnom dni 

 

Odborno-metodická komisia 
Celkový 
počet 

Schválené bez 
pripomienok 

Schválené 
s pripomienkami 

Neschválené 

Posudzované pamiatkové výskumy 82 25 57 - 

Posudok k udeleniu osvedčenia 
o osobitnej odbornej spôsobilosti na 
vykonávanie pamiatkového výskumu  
(§ 35, ods. 6) 

3 1 - 2 

Posudzované zásady ochrany, obnovy 
a prezentácie hodnôt pamiatkového 
územia 

11 - 10 1 

Posudzované návrhy na ochranné pásma 3 - 3 - 

Posudzované iné odborné materiály - - - - 

Posudzované problematické prípady 4    

Subkomisia Odborno-metodickej 
komisie pre archeológiu 

Celkový 
počet 

Schválené  Neschválené 

Posudzované archeologické výskumy 370 
351 19 

Reštaurátorská komisia 
Celkový 
počet 

Schválené bez 
pripomienok 

Schválené 
s pripomienkami 

Neschválené 

Posudzované reštaurátorské dokumentácie 
Posudzované akcie 

0 
3 
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• Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu: 
 

 
12) Vedecko-výskumná činnosť: 

 
• Základný výskum pamiatkového fondu, pamiatkové výskumy a iné špecializované 

výskumy a prieskumy realizované zamestnancami úradu:     
 
PÚ SR - ONKP: 

• Mgr. Jaššo: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu na NKP hrad 
Uhrovec v r. 2012. Vedúci výskumu S. Katkin. 2 zväzky (81 + 333 strán). Jaššo, Filip: 
Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu na NKP hrad Uhrovec v r. 2013. 
Vedúci výskumu S. Katkin (139 strán). 

• PhDr. Guldan: Projekt: Dielo Václava a Dobroslavy Menclovcov. Príprava projektu 
APVV s prieskumom záujmu oslovených partnerov. Základný výskum k príprave 
návrhov na vyhlásenie ochranných pásiem Bratislava - Prievoz (NKP Požiarna 
zbrojnica a Kostol ev. a. v.) a Bratislava Zimný prístav; vrátane vyhotovenia 
fotografickej dokumentácie a mapových podkladov. 

 
KPÚ Bratislava: 
Archeologické výskumy:  

• hrad Tematín, k. ú. Lúka, okres Nové Mesto n/V., ÚZPF č. 1226/1-20, obnova NKP, 
sezónny systematicky výskum, výskumná dokumentácia z archeologického výskumu sa 
nachádza v etape dokončovania (predpokladané odovzdanie marec 2017 (04.07.2016 - 
12/2016, PhDr. Prášek, Mgr. Šusteková, Ing. Ing.arch. Maliarik), 

• výskum mieste stavby „Sanácia a obnova juhovýchodného bastionu Holíčskeho hradu“, 
parc.č. 1419/1, k.ú. Holíč, ktorý je zapísaný v ÚZPF SR pod číslom 613/14 podľa 
rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trnava číslo KPUTT-10/1403/6360/Za 
vydaného dňa 25.11.2010 v Trnave. ( PhDr. Baxa),  

• výskum na mieste stavby Športovo-strelecké centrum, lokalita Šustrova Jama kataster 
obce ZOHOR podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bratislava vydaného 
dňa 24. 3. 2015 pod č. KPUBA-2015/7492-3/17630/PRA v Bratislave. ( PhDr. Baxa),  

• Holíč, poloha Bresty, záchranný výskum vyvolaný investičnou činnosťou (stavba), 
výskumná dokumentácia z archeologického výskumu „Zariadenie na nakladanie s 
odpadmi   v lokalite Holíč - Bresty“ odovzdaná v decembri 2015 (PhDr. Prášek, PhDr. 
Baxa), 

• Kopčany - výskum na mieste stavby Revitalizácia cisárskeho barokového objektu – 
Žrebčín – krídlo B Kaštieľ – Kopčany podľa  rozhodnutia  KPUTT-2014/11014-
3/49464/Pe,Gr vydaného  dňa 30. 07. 2014 v Trnave. Výskum bol ukončený 
a v decembri 2015 bola vyhotovená výskumná dokumentácia. (PhDr. Baxa). 

 
 

Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu 
Celkový 

počet 
Počet 

odsúhlasených 
Počet 

neodsúhlasených 

Podnety a podklady na vyhlásenie veci za NKP 194 159 35 

Podnety a podklady na zmenu vyhlásenia veci za NKP 32 23 9 

Podnety a podklady na zrušenie vyhlásenia veci za NKP 31 18 13 

Prerokované podnety a podklady spolu 257 200 57 
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KPÚ Trnava: 
• Kozeleková, Babiková - Terénny prieskum (kunsthistorický) sakrálnej architektúry 

v obciach okresu Hlohovec pre Súpis pamiatok, za účelom zmapovania, popisu, 
vyhodnotenia umeleckohistorických hodnôt historických  objektov: obce Bojničky, 
Jalšové, Koplotovce, Leopoldov, Madunice, Siladice, Dolné Zelenice, Ratkovce, 
Žlkovce,  

• Kvetanová, Rábiková, Šabíková -  Terénny (urbanisticko-historický) výskum obcí 
okresu Hlohovec pre Súpis pamiatok, za účelom zmapovania súčasného stavu 
a spracovania ich urbanisticko-historického vývoja : Leopoldov, Žlkovce, Ratkovce, 
Trakovice, Horné a Dolné Zelenice, Siladice,  

• Rábiková - Archívny výskum obcí Leopoldov, Žlkovce, Ratkovce, Trakovice, Horné 
a Dolné Zelenice, Siladice,  

• Výstup: Zaslané heslá na PÚ SR obce:  Horné a Dolné Zelenice, Siladice, Žlkovce, 
Ratkovce (Kvetanová, Rábiková, Šabíková, Kozeleková, Babiková). 

 
KPÚ Nitra: 

• Bisták, P.: Beladice, k. ú. Pustý Chotár, poloha Gačov, dokumentácia 7 sídliskových 
objektov v profile stavebnej jamy, zistených po erózii profilu mimo vlastný záber 
stavby, 25.4.2016. 

• Bisták, P.: Pohronský Ruskov, Petőfiho ul. č. 23, dokumentácia nálezu 
mladobronzového sídliskového objektu, narušeného výkopom zemníka, 14.6. a 
22.6.2016. 

• Bisták, P.,  Gróf, M. : archeologický výskum v Pustom Chotári, „poloha Gačov“, 
parcela č. 1275/1, k.ú. Pustý Chotár. Stručný popis výskumu a jeho výsledky: 
archeologický výskum v súvislosti  s realizáciou stavby: „Terminál R1 – Megabordy“ v 
kat. úz. Pustý Chotár, okr. Zlaté Moravce, konkrétne erodovaného profilu stavebnej 
jamy, kt. sa nachádza mimo trvalého záberu stavby. Vo vých. časti erodovaného profilu 
bolo identifikovaných 7 archeologických objektov, ktoré boli následne zdokumentované 
metódami archeologického výskumu (výskumná správa je vo fáze spracovania). 

• Bisták,  P.,  Gróf, M. : archeologický výskum v Pohronskom Ruskove, Petőfiho 23, 
záhrada. Stručný popis výskumu a jeho výsledky: archeologický výskum v rámci 
výkonu štátnej správy – oznámenia nálezu zachyteného počas kopania zemníka na 
záhrade rodinného domu v intraviláne obce Pohronský Ruskov. Zachytený jeden 
sídliskový objekt so sprievodným arch. materiálom (keramika, kosti atď.).  

• Pročka, R. : Archívny výskum – vypracúvanie podkladov pre vyhlásenie nehnuteľnej 
veci za NKP: 3. 
 

KPÚ Banská Bystrica: 
• Urbanisticko –historické výskumy, realizované v súvislosti so spracovávaním ZOPÚ : 

- PZ Dobrá Niva 
- PZ Rimavské Janovce 
- PZ Ratková 
- PZ Polichno 
- PZ Krupina 
- PZ Sirk-  Železník – rozpracovaný  

• Brezňanová, G. – Fratričová, M. – Miňo,M. – Rusko, Z.: Výskumná dokumentácia 
archeologického výskumu: Hrad Ľupča, obnova horného nádvoria, 2016. 

• Fratričová, M. – Miňo,M. – Rusko, Z.: Výskumná dokumentácia archeologického 
výskumu: Lučenec, Úprava plôch za radnicou na Ulici Dr. Herza, 2016.  
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KPÚ Prešov: 
• Mgr. P. Harčar, Archeologický výskum na Zborovskom hrade v roku 2016 -  výskumná 

dokumentácia sa spracováva. 
 
KPÚ Košice: 

• Mgr. Juraj Gembický – Mgr. Martin Pristáš: odb. spolugaranti a spoluvykonávatelia 
projektu - „Pamäť na skle: Béla Petrik farár fotograf a kultúrne dedičstvo 
Medzibodrožia“, grantový projekt výskumu, záchrany a prezentácie historického 
dedičstva pre rok 2016 s podporou Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis 
(rukopis podkladov projektu s prílohami. In: Archív KPÚ Košice, sign. T-1485) 

• Mgr. Juraj Gembický: pokračujúci archívny a terénny výskum databáz k umeleckým 
dielam vo verejnom priestore v Košiciach (Dokumentačné centrum VSG Košice; mesto 
Košice) – doplnky k publikovanej databáze košických sôch a diel (interná databáza 
KPÚ Košice) 

• Mgr. Juraj Gembický: archívny a terénny prieskum databáz  a artefaktov umeleckých 
diel vo verejnom priestore: tzv. Nová nemocnica, Košice (výstup: Umelci zastúpení 
dielami v areáli tzv. Novej nemocnice v Košiciach – interný sprievodca, rukopis 
nepublikovaný, 20 strán + dodatky. In: Archív KPÚ Košice, jún 2016 

• Mgr. Juraj Gembický: doplnenie archívneho prieskumu a hist.podkladov k NKP: 
Obišovce, mlyn; november 2016. 

 
• Činnosť Chemicko-technologického oddelenia  

 
Realizované akcie (prieskumy, analýzy, konzultácie, poradenstvo):  
 
Akcie z r. 2015, uzatvorené v r. 2016: 

Por.č. Číslo akcie Lokalita Objednal 
Predmet fakturácie 

1. 3/15 BA SNG reštaurátor maľba „Svätá rodina“ 

2. 106/15  súkr. zb. maľba „Portrét ženy“ 
3. 16/15  súkr. zb. maľby na plátne 
4. 36/15  súkr. zb. maľby na plátne 
5. 100/15 Pukanec reštaurátor sochy 
6. 60/15  súkr. zb. maľby na plátne 

 
Akcie z r. 2016: 

Por.č. Číslo akcie Lokalita Objednal 
Predmet fakturácie 

1. 1/16 Piešťany Baln. múzeum nite z unif. M.R.Štefánika 
2.   2/16   súkr. zb. A. Maľba „Akt“ 
2. 2/16  súkr. zb. B. „Portrét“ 
3.   3/16  súkr. zb. maľby na plátne 
4.   4/16 Viď. 14.2.3.   
5.   5/16  súkr. zb. maľba „Portrét dieťaťa“ 
6.   6/16 Piešťany Baln. múzeum čínska výšivka 
7.   7/16 R. Baňa reštaurátor  kazetový strop 
8.   8/16 H. Zelenice reštaurátor polychrómia organu 
9.   9/16  súkr. zb. autoportét A. K. 

10. 10/16 Viď. 14.2.3.   
11. 11/16 Viď. 14.2.3.   
12. 12/16 Trenčín RES sro soli 
13. 13/16 Komáro, BŠ Schomburg soli 
14. 14/16  súkr. zb. maľba „Zákop“ 
15. 15/16 Dun. Lužná RES sro soli 
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16. 16/16 Považ. hrad reštaurátor pasparta okna 
17. 17/16  súkr. zb. maľby Benka 
18. 18/16 Nitra reštaurátor polychr. organ. skrine 
19. 19/16 BB reštaurátor soli 
20. 20/16 V. Ludince BAUMIT soli 
21. 21/16 Sp. Vlachy RESTAURO ART sro  socha „Ukrižonaný“ 
22. 22/16  súkr. zb. socha P. Márie 
23. 23/16 Bernolákovo ART 

RESTAURO sro 
Mariánsky stĺp 

24. 24/16 Stupava SAV-UI soli 
25. 25/16  súkr. zb. maľby 
26. 26/16  súkr. zb. maľba „Zelený bača“ 
27. 27/16  súkr. zb. maľba“Na pastve“ 
28. 28/16  Schomburg soli 
29. 29/16  súkr. zb. maľba „ Zátišie s kyticou“ 
30. 30/16  súkr. zb. maľba „Sediaci vojak“ 
31. 31/16  súkr. zb. maľba „V bare“ 
32. 32/16  súkr. zb. maľba „Kompozícia“ 
33. 33/16  súkr. zb. maľby na plátne a kartóne 
34. 34/16  súkr. zb. maľba „Hospodárstvo“ 
35. 35/16  súkr. zb. kovový prívesok 
36. 36/16 Praalgraf Vereecke J. merania 
37. 37/16  súkr. zb. maľby „V dielni,Žena“ 
38. 38/16  súkr. zb. maľba „Sancho Pancha“ 
39. 39/16  Obnova. sk soľ 
40. 40/16  súkr. zb. maľba „Na vyprahlisku“ 
41. 41/16  súkr. zb. maľba „Zo života sv. Petra“ 
42. 42/16  súkr. zb. maľby na plátne 
43. 43/16 Oslik.,Sniná reštaurátor zvonice 
44. 44/16 Pruské reštaurátor exteriér fasády kaštieľa 
45. 45/16 Veličná RES  soli 
46. 46/16 PFUK BA RES sro soli 
47. 47/16 Š.na Ostrove Baumit soli 
48. 48/16 Viď. 14.2.3.   
49. 49/16  súkr. zb. maľby na plátne 
50. 50/16  súkr. zb. maľba „Madonna“ 
51. 51/16 Sazdice reštaurátor malty kostola 
52. 52/16 St. Ľubovňa RES  soli 
53. 53/16 P.Biskupice REVARO sro Morový stĺp 
54. 54/16  súkr. zb. maľby na plátne, Medňanský 
55. 55/16  súkr. zb. maľby na plátne, Benka 
56. 56/16 Nitra RES soli 
57. 57/16 B. nad Bebr. RES soli 
58. 58/16 Š.na Ostrove Baumit pevnosť,soli 
59. 59/16 Poprad PEGAS B.E.K.D. Mariánske stĺpy 
60. 60/16  súkr. zb. maľby na plátne 
61. 61/16 Viď. 14.2.3.   
62. 62/16  súkr. zb. maľby na plátne, Benka 
63. 63/16 Čerín reštaurátor nástenná maľna 
64. 64/16  súkr. zb. maľba „Štúdia interiéru“ 
65. 65/16 Viď. 14.2.3.   
66. 66/16 Kremnica N-ART sro fara, soli 
67. 67/16 Kremnica RES Dom grófa, soli 
68. 68/16  MMB BA kniežací erb 
69. 69/16 BA BAUMIT sro soli 
70. 70/16 Doľany M-ART sro nást. maľby 
71. 71/16 BA RES soli 
72. 72/16 K. Hôrka ARNEM sro soli 
73. 73/16 Lipt. Ján reštaurátor oltár 
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74. 74/16 Viď. 14.2.3.   
75. 75/16  súkr. zb. maľba na plátne „Na lúke“ 
76. 76/16 Viď. 14.2.3.   
77. 77/16 H. Kočkovce RES soli 
78. 78/16 Trenčín Schmburg sro hrobka, soli 
79. 79/16 Komárno BAUMIT sro soli 
80. 80/16 Viď. 14.2.3.   
81. 81/16 Viď. 14.2.3.   
82. 82/16 Š.na Ostrove reštaurátor organ 
83. 83/16  súkr. zb. maľba „Oheň“ 
84. 84/16 Zl. Moravce SANSTAV sro soli 
85. 85/16 Leštiny RES soli 
86. 86/16  reštaurátor maľba „Svätá Trojica“ 
87. 87/16 L. Mikuláš reštaurátor Synagóga, exteriér 
88. 88/16 Viď. 14.2.3.   
89. 89/16 Rožňava reštaurátor kaplnka 
90. 90/16 Turzovka reštaurátor kazateľnica 
91. 91/16 Viď. 14.2.3.   
92. 92/16 Viď. 14.2.3.   
93. 93/16  súkr. zb maľba „Pri peci, Starec s lamášom“ 
94. 94/16 Sv. Jur Akad. Istropol. Nova soli 
95.  95/16 BA RES kalvária,soli 
96.  96/16 Trenčín Art Kraft sro kostol sv. Stanislava 
97. 97/16 Nové Zámky GU E. Zmetáka maľby Obriezka Krista,Mojžiš“ 
98. 98/16 Jakubovany reštaurátor maľba Ukrižovanie Krista“ 
99. 99/16 Leles RES soli 

100. 100/16  súkr. zb. maľby na plátne 
101. 101/16 Levoča SAV UI Nám. M. Pavla,výkvety solí 
102. 102/16 Levoča SAV UI Kláštor minoritov,výkvety solí 
103. 103/16 Topolčianky reštaurátor kaštieľ 
104. 104/16 BB reštaurátor socha J. Nepomuckého 
105. 105/16 Viď. 14.2.3.   
106. 106/16 Viď. 14.2.3.   
107. 107/16 Prešov reštaurátor polychrómia 
108. 108/16 BA MMB celestiánsky glóbus 
109. 109/16 Viď. 14.2.3.   
110. 110/16 Košice RES soli 
111. 111/16 Nitr. Pravno Schomburg sro soli 
112. 112/16 Báč reštaurátor organ 
113. 113/16 Kremnica ARNEM sro soli 
114. 114/16 Košice ATRO sro soli 
115. 115/16  súkr. zb. maľba „Kráľovná Kleopatra“ 
116. 116/16 Viď. 14.2.3.   
117. 117/16 Moravany STU kaštieľ,soli 
118. 118/16 BA SNM-HM maľba „Madonna“ 
119. 119/16 L. Mikuláš reštaurátor maľba „Portrét kpt. Pangráca II“ 
120. 120/16 Viď. 14.2.3.   
121. 121/16 Mostová BAUMIT sro soli 
122. 122/16 BB SAV UI soli 

 
14.2.3. Akcie pre ORA, metodická pomoc PÚ a KPÚ a iná spolupráca:  
Por.č. číslo akcie lokalita objednal predmet 

1. 4/16 Uhrovec KPU Žilina analýza mincí 
2. 10/16 Levoča ORA Levoča Oltár štyroch Jánov 
3. 11/16 Levoča ORA Levoča kamenné cancelii 
4. 48/16  PÚSR-PHÚ Monitoring stavu drevených chrámov zapísaných do 

zoznamu UNESCO 
5. 61/16 Orav. hrad ORA Levoča omietky 
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Účasť pracovníkov CHTO na odborných seminároch a konferenciách: 

• Trnava (17. február 2016). Účasť na seminári s názvom: „Mikroklíma v sakrálnych 
stavbách a objektoch kultúrneho dedičstva“. Prednášky zamerané na tému – Kostelní 
a klášterní stavby – mikroklíma, temperovanie, vetranie a ich prvky prebiehali na KPÚ 
Trnava. Prednášajúcim bol Ing. Ján Červenák (Praha, ČR), ktorý viedol aj exkurziu po 
pamiatkach. Súčasťou exkurzie bola návšteva Katedrály sv. Jána Krstiteľa, Dóm sv. 
Mikuláša a exteriér meštianskych domov. Ing. Lenka Dubinyová. 

• Červený kameň (18. február 2016). Exkurzia hradu Červený Kameň spojená 
s výkladom p. Ing. Jána Čerevenáka (Praha, ČR) bola súčasťou školenia na tému 
Mikroklíma v sakrálnych stavbách a objektoch kultúrneho dedičstva. Ing. Lenka 
Dubinyová. 

• Bratislava (08. marec 2016). Účasť na treťom ročníku semináru s názvom: „Sanácie 
a reštaurovanie 2016“. Seminár usporiadala spoločnosť Quick-mix SK (pracovný úsek 
Tubag Trass) a Keimfarben. Seminár bol zameraný na rekonštrukciu a obnovu 
historických objektov v Slovenskej a Českej republike. Hlavnou témou boli – 
Problematické partie fasád. Témami tohtoročného seminára boli: tepelno-vlhkostné 
problémy sanácie historický budov, tehlové rímsy – potenciálne nebezpečenstvo 
havárie, problémové parite fasád pri obnove pamiatok, použitie vápenných mált na 
problematické partie fasád a i. Ing. Jana Želinská, PhD., Ing. Zuzana Sejková, Ing. 
Lenka Vrbiková, PhD., Ing. Lenka Dubinyová. 

• Bratislava (06. máj 2016). Účasť na prednáške Iriny Bokovej, generálnej riaditeľky 
UNESCO na tému: „Posilnenie postavenia mládeže, podpora rozmanitosti – nové 
základy pre odhodlanosť a mier“. Irina Boková vo svojej prednáške rozoberala otázky: 
Dokáže kultúrny odkaz ľudstva eliminovať extrémizmus? Vedie rôznorodosť 
k uniformite? Je národná hrdosť súčasťou kultúrnej identity? Kultúrne dedičstvo –
bremeno alebo príležitosť? Vojny sa začínajú v mysliach ľudí. Vieme tomu aktívne 
zabrániť? a i. Prednáška a diskusia prebiehala v anglickom jazyku za účasti rektora prof. 
RNDr. Karola Mičietu, PhD. a iných pozvaných hostí z akademickej obce a študentov 
z rôznych fakúlt, ako i zamestnancov z rôznych odvetví, ktorí sa zaoberajú touto 
tematikou. Ing. Lenka Dubinyová, Ing. Lenka Vrbiková, PhD. 

• Bardejov (22. august – 24. august 2016). Aktívna účasť na XXIV. vedeckej konferencii 
Bardkontakt 2016 s medzinárodonou účasťou na tému: „Profesijná zodpovednosť 
aktérov ochrany pamiatok“, ktorá sa konala v Bardejove v slávnostnej zasadacej sieni 
mestskej Radnice. Za CHTO odznela prednáška, ktorá je zároveň publikovaná 
v zborníku konferencie. Príspevok bol zameraný na Monitoring drevených chrámov 
v slovenskej časti karpatského oblúka zapísaných do zoznamu Svetového dedičstva 
UNESCO. 

6. 65/16 Ružomberok ORA Levoča Immaculata 
7. 74/16 Rož. Bystré ORA BA oltár 
8. 76/16 Čičmany ORA BA oltár 
9. 80/16 Sološnica ORA BA oltár 

10. 81/16 H. Mičiná ORA BA oltár 
11. 88/16 Spiš. Vlachy ORA Levoča oltár 
12. 91/16 Brhlovce ORA BA oltár 
13. 92/16 Komárno ORA BA ikonostas 
14. 105/16 Orav. hrad ORA Levoča omietky 

 106/16 Sp. Sobota VŠVU erb 
15. 109/16 Martin KPU Žilina nátery fasády 
16. 116/16 Levoča ORA Levoča oltár 
17. 120/16 Semeteš KPU Žilina sekerka 
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• V priebehu rokov vplývajú na chrámy viaceré faktory, či už vonkajšie alebo biologické, 
a preto chrámy podliehajú degradáciám. Pre zachovanie stavu jedinečnej svetovej 
hodnoty aj pre ďalšie generácie je preto nevyhnutné tieto pamiatky neustále 
monitorovať. CHTO PÚ SR uskutočňuje v rámci plnenia plánu hlavných úloh PÚ SR 
zadaných Ministerstvom kultúry SR (C. Svetové dedičstvo UNESCO) od roku 2011 raz 
ročne monitoring stavu drevených chrámov zapísaných do zoznamu UNESCO. Na 
monitoringu spolupracuje aj Oblastný reštaurátorský ateliér v Bratislave. Ing. Lenka 
Dubinyová. 

• Ruská Bystrá (10.10. – 11.10.2016). Aktívna účasť na zasadnutí riadiacej skupiny 
lokality svetového dedičstva „Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka“. 
Zasadnutie sa konalo spolu s pamiatkarmi a vlastníkmi daných lokalít svetového 
dedičstva zapísaných v UNESCO. Príspevky zasadnutia boli zamerané na praktické 
skúsenosti pri požiarnej ochrane; aktivity vo vzťahu k lokalite UNESCO pre zlepšenie 
návštevnosti a pomoci rozvoju východnej lokality drevených chrámov. Za CHTO 
odznela prednáška zameraná na aktuálny stav monitoringu stavu drevnej hmoty 
drevených chrámov. Súčasťou zasadnutia bola prehliadka dreveného chrámu Prenesenia 
pozostatkov sv. Mikuláša zapísaného do zoznamu pamiatok UNESCO. V závere 
zasadnutia bola otvorená diskusia k problematike súčasného stavu poškodení ôsmych 
drevených chrámov UNESCO a ich riešení v budúcnosti. Ing. Lenka Dubinyová. 

• Praha (20.10.2016). Účasť na seminári s názvom: „Barvy v památkové péči – Odraz 
barevného vjemu v psychice, architektúře a umění“, organizovaný Spoločnosťou pre 
technológiu a ochranu pamiatok (STOP), v priestoroch prednáškovej sály Mestskej 
knižnice v Prahe. Ing. Lenka Dubinyová, Ing. Lenka Vrbiková, PhD. 

• Demänovská Dolina (02.11. – 04.11.2016). Účasť na odbornej príprave v radiačnej 
ochrane pre odborných zástupcov a pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi 
ionizujúceho žiarenia v priemysle, organizovaný Ústavom radiačnej ochrany s.r.o. 
(Trenčín) vo Wellness Hotely Chopok v Demänovskej Doline. Príspevky boli zamerané 
na problematiku radiačnej ochrany; fyzikálne základy, veličiny a jednotky v radiačnej 
ochrane; zákony; ochrana pracovníkov; biologické účinky ionizujúceho žiarenia a i.. 
Súčasťou školenia bolo opakovanie a príprava na skúšky. Ing. Lenka Dubinyová. 

• Praha (01.12.2016). Účasť na seminári s názvom: „Dřevo a opravy historických budov 
– průzkumy, poškození, sanace, úpravy“, organizovaný Spoločnosťou pre technológiu 
a ochranu pamiatok (STOP), v priestoroch prednáškovej sály Mestskej knižnice 
v Prahe. Ing. Lenka Dubinyová, Ing. Lenka Vrbiková, PhD. 

 
• Organizácia konferencií a seminárov:  

PÚ SR -  OPVŠS: 
konferencia: Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých kostolov na Gotickej ceste. II. 
ročník, Rožňava. 11.8. – 13.8.2016 Mgr. M. Kalinová – organizácia konferencie z pozície 
odborného garanta - komunikácia s prednášajúcimi, zostavenie programu, príprava príspevku 
na konferenciu. Spracovanie grafickej verzie programu a plagátu konferencie, aktívna účasť 
na konferencii. Textová časť konferenčných príspevkov je  v štádiu rozpracovania. Paralelne 
prebieha koordinácia prác na príprave zborníka z konferencie. 
 
KPÚ Prešov: 

• 25. stretnutie východoslovenských archeológov, dňa 25.10.2016 v priestoroch KPÚ 
Prešov, organizátori PÚ SR Bratislava, Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 
Archeologický ústav SAV, spoluorganizátor Krajský pamiatkový úrad Prešov – Mgr. 
M. Uličný, PhD., Mgr. P. Harčar, Mgr. J. Timura 
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• zastúpenie 40 účastníkov, vrátane zástupcov z Poľska a Ukrajiny, 16 príspevkov + 1 
formou panelovej diskusie, prezentujúcich najnovšie výsledky archeologických 
výskumov ako aj teoretického bádania najmä z regiónu východného Slovenska 

• Spoluogranizovanie medzinárodnej konferencie Bardkontakt 2016 - Problematika 
mestských pamiatkových centier“ v dňoch 23. – 24.08.2016 v Bardejove na tému 
„Profesijná zodpovednosť aktérov ochrany pamiatok“, Ing. E. Semanová – člen 
vedeckého výboru 

 
KPÚ Košice: 

• Mgr. Juraj Gembický, J. – Mgr. Martin Pristáš: organizácia, podpora a spolúčasť na 
sprievodných aktivitách k výstave a k projektu „Pamäť na skle: Béla Petrik farár 
fotograf a kultúrne dedičstvo Medzibodrožia“ (apríl - december 2016):  
- workshop a prednáška o ochrane historického fotodedičstva (spolupráca: Ing. B. 

Habalová, PhD. - SNA Bratislava), 12. apríl 2016 - Košice;  
- odb.-populárna prezentácia k projektu pre verejnosť s pozvanými hosťami 

(24.11.2016, Bratislava) a sprievodný tematický koncert k výstave (4.12.2016, 
Schola minor – S. Urdová) 

• Mgr. Juraj Gembický: spoluúčasť na aktivitách medzinárodného grantového projektu 
„ In living memory“ (foto, video-archívy a pamäť) - Organizátor: Fotoart centrum Košice 
– spolupráca s väznicou (Otvorené oddelenie Prešov), workshopy, aktivity, záverečná 
medzinárodná konferencia a prezentácie s fotovýstavou – jún 2016, VSG Košice 

• Interná konferencia (metodický deň) KPÚ Košice 14.-15.4.2016, Červený Kláštor – v 
rámci celoživotného vzdelávania zamestnancov: 16 odborných príspevkov, 7 
prezentácií architektúry zo zahraničia, teambuildingové aktivity (garanti organizácie a 
koordinácie: Mgr. Juraj Gembický, Mgr. Zuzana Labudová, PhD.) – program 
vyhodnotený pre Osobný úrad PÚSR osobitne v rámci celoživotného vzdelávania. 
Podujatie sa veľmi osvedčilo ako prostriedok na oboznámenie sa s odbornou prácou 
kolegov navzájom v rozsahu, v akom nie je čas počas plnenia pracovných povinností, a 
preto KPÚ bude navrhovať takýto metodický deň pravidelne v každom roku. 

 
• Publikačná činnosť zamestnancov úradu:  

 
• GULDAN, P.: Edičná poznámka. /k stati Mencla, V. , Menclovej V.: Baroková 

Bratislava/ In: Monumentorum Tutela 26, PÚ SR Bratislava 2016, s. 33-34. ISBN 978-
8089175-75-8.  

• KALINOVÁ, M.: Architektúra gréckokatolíckych chrámov. (recenzia) In: Monument 
revue, 2016, In: Monument revue, roč. 5, 2016, č. 1, s. 88. 

• KALINOVÁ, M.: Stredoveká Bíňa stále neznáma. (recenzia), Dejiny – internetový 
časopis, 2016, č. 1, s. 116 – 118. 

• KOWALSKI, T.: Úvod. In : Monumentorum Tutela/Ochrana pamiatok, 26, PÚ SR 
Bratislava 2016, s. 5-6. ISBN 978-8089175-75-8. 

• KOWALSKI, T.: Ľudovít Štúr vo výtvarných pamiatkach. Poznámky k dejinám 
sprítomňovania štúrovskej tradície / III. časť. In Monument revue, 5, 2016, č. 1, s. 56-
68.   

• KOWALSKI, T.: „Tu leží náš Štúr!“ Slovenská cesta k modranskej „mohyle“ Ľudovíta 
Štúra (1856 – 1872). In Historika : malokarpatský historický občasník, 2016, č. 2, s. 30-
33. 

• KOWALSKI, T.: V znamení renesančných múz. K životnému jubileu PhDr. Márie 
Smolákovej, CSc. In Monument revue, 5, 2016, č. 1, s. 85-86. 
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• KOWALSKI, T. (zost.): PhDr. Mária Smoláková, CSc. – personálna bibliografia. In 
Monument revue, 5, 2016, č. 1, s. 89-92.    

• KOWALSKI, T. – GULDAN, P. : Pamiatkové súbory, územia, ochranné pásma. 
Poznámky k dejinám a praxi v ochrane prostredia pamiatok.. In: Monumentorum Tutela 
26, PÚ SR Bratislava 2016, s. 109-134. ISBN 978-8089175-75-8. 

• MARCINKOVÁ, D., KRISTIÁNOVÁ, K.: Alfonz Torma – vtedy a dnes. 
Transformácie záhradnej architektúry 1976-2016. Katalóg k výstave, 12.-27.mája 2016, 
Galéria architektúry SAS. Bratislava: STU V Bratislave, ISBN 978-80-227-4599-4. 

• MARCINKOVÁ, D.: Greenery As Art-Design In Urban Public Space. In SGEM 2016. 
16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Book 6 – Nano, Bio and 
Green-Technologies for a Sustainable Future: conference proceedings. Volume II : 
Green buildings technologies and materials. Green design and sustainable architecture. 
Albena, Bulgaria, 30.6.-6.7.2016. 1. vyd. Sofia: STEF92 Technology, 2016, S. 359-366. 
ISBN 978-619-7105-69-8. 

• MARCINKOVÁ, D.:  Street Tree Rows As Specific Category In The System Of Public 
Greenery. In SGEM 2016. 16th International Multidisciplinary Scientific 
Geoconference – Nano, Bio and Green-Technologies for a Sustainable Future, vol.II : 
conference proceedings. Albena, Bulharsko, 30.6.-6.7.2016. 1. vyd. Sofia, Bulharsko : 
STEF92 Technology, 2016, S. 699-705. ISBN 978-619-7105-69-8. 

• KRISTIÁNOVÁ, K., MARCINKOVÁ, D.:  Inspiring Roberto Burle Marx: influences 
on landscape design by Alfonz Torma. In SGEM 2016. 3rd International 
Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts : conference 
proceedings. Viedeň, Rakúsko, 6.4.-9.4.2016. 1. vyd. Sofia, Bulharsko : STEF92 
Technology, 2016, S. 335-341. ISBN 978-619-7105-54-4. 

• ŠIŠLÁKOVÁ, L.: Sakrálne pamiatky v krajine. Banská Štiavnica. (recenzia) In: 
Monument revue, roč. 5, č. 1/2016, september 2016, s. 86–87. 

• ŠIŠLÁKOVÁ, L. – BRUNČÁK, P. – BREHOVSKÁ, J.: Vodné mlyny Malého Dunaja. 
Geodetické zameranie Némethovho mlyna v Jelke a mlyna Jána Matitzu v Tomášikove. 
In: Monument revue, roč. 5, č. 1/2016, september 2016, s. 72–77. 

• TÁNCZOSOVÁ, K.: Po stopách nazarenizmu a akademizmu na Žitnom Ostrove: 
Nahliadnutie do výskumu sakrálneho umenia v okrese Dunajská Streda. In: Monument 
revue, roč. 5, č. 1/2016, september 2016, s. 2–7. 

• TÁNCZOSOVÁ, K.: Maliarka Bohdana Klemensová. In: Pamiatky a múzeá, roč. 65, č. 
2/2016, máj 2016, s. 43–46. 

• TÁNCZOSOVÁ, K.: Biedermeier v živote a diele Jozefa Božetecha Klemensa. In: 
BEŇOVÁ, Katarína (ed.): Domáce a európske súvislosti biedermeiera. Bratislava : 
STIMUL, 2016, s. 105–112. (Príspevok publikovaný v zborníku bol prednesený na 
rovnomennej konferencii v roku 2015.). 

• BREHOVSKÁ, J., BRUNČÁK, P., DEDÍK, L., KRAVJANSKÁ, I., SUČÍKOVÁ, A.: 
Digitalization of Cultural Heritage of Slovak Republic, Int. Arch. Photogramm. Remote 
Sens. Spatial Inf. Sci., XLI-B5, page 421-428, doi:10.5194/isprs-archives-XLI- B5-421-
2016, 2016. 

• KRAVJANSKÁ, I.: Digitalizácia mnohé uľahčí. In Eurostav: odborný časopis pre 
oblasť stavebníctva a architektúry, ročník 2016, číslo 7 a 8, s. 32 – 34, Bratislava, 2016, 
ISSN 1335-1249. 

• DUBINYOVÁ, L. – RUDINSKÁ, E. – VRBIKOVÁ, L.: Monitoring drevených 
chrámov v slovenskej časti karpatského oblúka zapísaných do zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO. In: Recenzovaný zborník BARDKONTAKT 2016 „Problematiky 
mestských pamiatkových centier“, 23. – 24. 08.2016, Bardejov. s. 99-108, ISBN 978-
80-972401-2-7. 
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• KOTAL, M.:  Stav ľudovej architektúry vypovedá aj o našej kultúrnosti, In: Národná 
osveta, 1/2016, Bratislava – Národné osvetové centrum. 

• OROSOVÁ, M.: Osveta, súčasť výchovno-vzdelávacích prostriedkov na Slovensku. In 
KÁZMEROVÁ, Ľubica a kol. Premeny osvety a vybraných výchovno-vzdelávacích 
prostriedkov na Slovensku (1918 – 1939). Bratislava : Historický ústav SAV, 2016, s. 
11-ISBN 978-80-224-1536-1.  

• Publikované v rámci projektu VEGA 2/0122/13 Stratégie a priority československého 
štátu v oblasti vzdelávania, národnej osvety na Slovensku v rokoch 1918 – 1939, 
Historický ústav SAV, riešiteľ PhDr. Ľ. Kázmerová, CSc. 

• OROSOVÁ, M.: Ochrana osobných údajov podľa zákona o archívoch a registratúrach – 
problém prístupu k informáciám pri výskume. In Historický časopis : vedecký časopis 
o dejinách Slovenska a strednej Európy. Roč. 64, č. 4, 2016, s. 63-68. ISSN 0018-2575. 

• OROSOVÁ, M.: Za Boha, kráľa a vlasť! Koháryovci v uhorských dejinách. In 
Historický časopis : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy. Roč. 64, 
č. 2, 2016, s. 370-373. ISSN 0018-2575. 

• OROSOVÁ, M.: Bitka pri Moháči – historický medzník v dejinách strednej Európy 
(490. výročie). In Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo 
a archívnictvo. Roč. 20, č. 3, 2016, s. 163-166. ISSN 1335-3314. 

• OROSOVÁ, M.: Správa o činnosti výboru Spoločnosti slovenských archivárov od júna 
2014 do mája 2016. In Fórum archivárov. Roč. 25, č. 2, 2016, s. 13-17. ISSN 1335-
6658. 

• OROSOVÁ, M.: Seminár Zpracování složitých a rozsáhlých osobních a rodinných 
archivů se zřetelem k fondu Zdeněk Nejedlý. In Fórum archivárov. Roč. 25, č. 3, 2016, 
s. 85-90. ISSN 1335-6658. 

 
KPÚ Bratislava: 

• Jana Maříková-Kubková – BAXA P. (eds.): Dedičstvo Karola Veľkého. The Legacy of 
Charlemagne (sprievodca po výstave)  ISBN 978-80-89175-74-1. 

• BAXA, P.: Nové poznatky o zástavbe polohy Za jazerom pri sv. Margite v 9.–10. 
storočí (článok pre zborník Záhorskej galérie v Senici).  

• BAXA, P. –  Jana Maříková-Kubková:  Predbežná správa o zisťovacom výskume 
veľmožského dvorca (?) z 9. až polovice 10. storočia v Kopčanoch (článok do zborníka 
k 80. narodeninám Dr. V. Plachej). 

• BAXA, P. – BORZOVÁ Z. – BISTÁK P. (eds.):  Sprievodca po Kostolianskom 
náučnom chodníku (Gýmeš-Kostolianske lúky), vydal Obecný úrad Kostoľany pod 
Tribečom a Pamiatkový úrad SR Bratislava, ISBN 978-80-972429-6-1. 

 
KPÚ Trnava: 

• PETROVIČ, R.: Žrebčín v Kopčanoch. In: Pamiatky a múzeá: revue pre kultúrne 
dedičstvo, 2016, roč. 65, č. 3, s. 32 – 36. ISSN 1335-4353. 

• PETROVIČ, R.: Stopy na konskú železnicu v Seredi. In DIKOVÁ, Mária – 
PETROVIČ, R. (Ed.). História prvej konskej a parnej železnice v Seredi. 1846 – 1876 – 
2016. Sereď: DK - Mestské múzeum, 2016, s. 4.  

• ŠABÍKOVÁ, E. - HORVÁTHOVÁ, M.: Expozície ľudovej architektúry v okrese 
Dunajská Streda. In Monument revue: časopis na propagáciu vedeckého poznávania 
pamiatkového fondu Slovenska, 2016, roč. 5, č.1, s. 19-23. ISSN 1338-807X. 

 
KPÚ Nitra: 

• BISTÁK, P. – BORZOVÁ, Z.: Zaniknutá skláreň vo Velčiciach (okr. Zlaté Moravce) 
z pohľadu nedeštruktívneho archeologického výskumu. In: Historické sklo: Sklárne, 
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sklené koráliky a iné predmety zo skla. Abstrakty a ilustrácie z 9. konferencie 
Historické sklo 2016. 

• STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, D. – ILLÁŠOVÁ, Ľ. (eds.): Nitra, 2016, 24-25. ISBN 
978-80-558-1105-5. 

• BISTÁK, P. – BORZOVÁ, Z. – BORZA, M.: Porovnanie výsledkov terénnej 
prospekcie a leteckého laserového skenovania hradiska na Veľkom a Malom Lysci. In: 
Sedem decénií Petra Romsauera, Jubilejný zborník k sedemdesiatinám Petra 
Romsauera, (in press ) – rukopis odovzdaný 22.11.2016. 

• NOVÁK, J. – PROČKA, R. E.: Architektúra 20. storočia v Nitre. Stav poznania. 
Krakov: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016, 208 s. ISBN 978-83-7490-942-6. 

 
KPÚ Trenčín: 
Kol. autorov: Livina, Kostol sv. Štefana Kráľa v Livine; Topoľčany; Tristanpress, spol. s.r.o.; 
2016; ISBN 978-80-89173-57-0 : Nipčová, D.: kapitoly: Poloha kostola a prehľad doterajších 
názorov na jeho pôvod; Archeologické pramene k dejinám kostola 

 
KPÚ Banská Bystrica: 

• BREZŇANOVÁ, G. – FRATRIČOVÁ, M. – MIŇO, M. – RUSKO, Z.: Výsledky 
predstihového archeologického výskumu v kaštieli Radvanských v Banskej Bystrici- 
Radvani, In: Ed. Sliacka, S.: Výsledky nových archeologických výskumov na strednom 
Slovensku, Liptovský Mikuláš Liptovské múzeum v Ružomberku, 2016, s. 61-66, 
ISBN978-80-97535-5-7. 

• MIŇO, M.: Hrad Ľupča vo svetle archeologických nálezov, In: ed. Tomeček, O. – 
Homola, V.: Hrad Ľupča, 2017. 

 
KPÚ Žilina: 

• REŤKOVSKÁ, A.: Národný cintorín v Martine a jeho prebiehajúca obnova. In: 
Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok. Bratislava: Pamiatkový úrad SR, 2015, roč. 
25, s. 32-37. ISBN 978-80-89175-72-7. 

• KRUŠINSKÝ, P. -  ĎURIAN, K. - KORENKOVÁ, R. - ZACHAROVÁ, D.: Historické 
krovy v Žilinskom samosprávnom kraji. In: Historické krovy Moravy, Slezska a 
Slovenska. Ostrava: VŠB TU, Fakulta stavební, 2015, s. 20-29. ISBN 978-80-248-3869-
4.  

• KRUŠINSKÝ, P. - KORENKOVÁ, R. - ĎURIAN, K. - SUCHÝ, Ľ. - GRÚŇOVÁ, Z.: 
Plošný výskum historických krovov v regiónoch Slovenska.  In: Historické krovy 
Moravy, Slezska a Slovenska. Ostrava: VŠB TU, Fakulta stavební, 2015, s. 5-11. ISBN 
978-80-248-3869-4.  

• FURMAN, M.: Drobné sakrálne objekty v obci Domaňovce. In: Pamiatky a múzeá 
2/2016, s.24-28. ISSN 1335-4353.  

• MAJTAN, V. – ŠTANSKÝ, P.: Rosenfeldov palác - informačný materiál (bulletín), 
Žilina, 2016.  

• FURMAN, M.: OPEVNENIA NA LIPTOVE. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku 
po stredovek. Žilina 2016. ISBN 978-80-972396-2-6. 

• FURMAN, M. – ZÁHOREC, Ľ.– HUNKA, J.: Mince z hradu Hričov, In: Denarius, 
Slovenské národné múzeum, Historické múzeum. Numizmatický časopis č.5, Bratislava 
2015, s. 58-66. ISBN 978-80-8060-382-3. 

• FURMAN, M.: Nález starých mincí pri oprave farskej budovy v Nižnej nad Oravou, In: 
Denarius, Slovenské národné múzeum, Historické múzeum. Numizmatický č. 5, 
Bratislava 2015, s. 74-77. ISBN 978-80-8060-382-3. 

• FURMAN, M.: AVANS...!?! Informátor SAS XXVII/2016/1, Nitra 2016, s. 20-21. 
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• FURMAN, M.: Pohľad na aktuálny stav ochrany archeologického dedičstva na 
Slovensku. Informátor SAS XXVII/2016/1, Nitra 2016, s. 12-16. 

• PIECKOVÁ, J.: Kostol najsvätejšej Trojice v Hornej Lehote. In: Pamiatky& a múzeá – 
Revue pre kultúrne dedičstvo č. 3/2016, s. 37-43, ISSN 1335-4353. 

• FURMAN, M.: Katedrám archeológie na Slovensku k diskusii. Informátor SAS XXVII/ 
2016/2, Nitra 2016, s. 10-12. 

• FURMAN, M.: Nové archeologické náleziská na Liptove zistené počas obhliadok KPÚ 
Žilina. In: Zborník príspevkov z konferencie Výsledky nových archeologických výskumov 
na strednom Slovensku konanej v Ružomberku 27.10.2016, Ružomberok 2016, s. 71-
74. ISBN 978-80-971-535-5-7. 

• REŤKOVSKÁ, A.: Súbor drobnej sakrálnej architektúry a prícestných sôch v Kláštore 
pod Znievom. In Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok. Bratis-lava : Pamiatkový 
úrad SR, 2016, roč. 26, s. 69-78 (v tlači). 

 
KPÚ Prešov: 

• SEMANOVÁ, E.: 18. apríl – medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel – 
svetový deň kultúrneho dedičstva – úvod. In: Prešovský večerník, 27. ročník, 18.4.2016. 

• SUCHÝ, Ľ.: Vodárenská veža „KUMŠT“ v  Prešove a nález unikátnej časti hrázdenej 
konštrukcie z 2. polovice 16. storočia. In: Prešovský večerník, 27. ročník, 18.4.2016. 

• ĎURČEKOVÁ, L.: Emblémy Diega de Saavedru Fajardo na priečelí Paláca 
Klobušických. In: Prešovský večerník, 27. ročník, 18.4.2016. 

• SENDEKOVÁ, E.: Nálezy hrobových textílií zo záchranného archeologického výskumu 
v presbytériu Baziliky minor sv. Egídia v Bardejove s dôrazom na hroby č. 3 a 6. In 
Sborník semináře historie odívání. 9. diel. Holešov : Tygris, 2016, s. 55 – 72. ISBN -
13:978-80-7490-124-9. (distribúcia II/2016). 

• HARČAR, P. Bratrícke pevnôstky na východnom Slovensku. In Husiti a bratríci na 
Slovensku. Červený Kláštor – Kežmarok – Stará Ľubovňa 2016, s. 139-157. ISBN 978-
83-7490-925-9. 

• SABOL, D. Stredoveký kostol v Rokycanoch. In: Pamiatky a múzeá 4/2016, s. 36-39.  
• SEMANOVÁ, E.: Stromy v kompozičných prvkoch kultúrnej krajiny – niekoľko 

poznatkov a skúseností z hľadiska pamiatkovej ochrany (na príklade Prešovského 
kraja)“  In: Životné prostredie, Revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. 
4/2015, roč. 49. str. 242-246. ISSN 0044-4863. 

 
KPÚ Košice: 

• GEMBICKÝ, J. – SPIRITZA, J.: Biografický slovník zvonolejárov činných na 
Slovensku v druhom tisícročí. (rukopis) - podklady a autorská spolupráca: biografické 
heslá M – S, pripravované nové prepracované a doplnené vydanie publikácie, 
predpokladané vydanie v r. 2017-2018), január – december 2016. 

• GEMBICKÝ, J.: Zvony. In: Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Banskej Štiavnici – 
klenot neskorej gotiky na Slovensku. (ed.: K. Vošková - kol.autorov), 2016, str. 249 – 
255, v tlači. 

• GEMBICKÝ, J.: Unknown Béla Petrik (1888-1971). Photographer priest from village 
of Rad and his „memory of the glass“. In: European Journal of Media, Art and 
Photography, vol. 4, no. 2, University of Cyril and Method - Trnava, november 2016, p. 
60 – 93.   

• GEMBICKÝ, J.: Neznámy Béla Petrik (1888-1971). Farár – fotograf z obce Rad a jeho 
pamäť na skle. In: Sedlák, J. – Lesňák, T. a kol.: Archeológia času. The archeology of 
time – Brehov / Rad. Bratislava 2016, str. 267-274 (+ maďarská a anglická verzia 
textu). 
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• GEMBICKÝ, J. – JAKUBČÁKOVÁ, L. – ŽUPNÍK, P.: Béla Petrik. Pamäť na skle. 
Farár a fotograf Béla Petrik. Memory on glass. Priest and photographer Béla Petrik. In: 
26. Mesiac fotografie. 26th Month of photography. November 2016 Bratislava, 
Bratislava 2016 (katalóg), str. 22-25. 

• GEMBICKÝ, J.: Béla Petrik (Slovensko/Slovakia). In: 26. Mesiac fotografie. 26th 
month of photography. November 2016 Bratislava, Bratislava 2015 (katalóg), str. 81.   

• GEMBICKÝ, J. – PRISTÁŠ, M. a kol. (zost.): Béla Petrik – Pamäť na skle. (katalóg z 
grantu Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis), Košice 2016, v tlači. 

• GEMBICKÝ, J. – JAKUBČÁKOVÁ, L. – HABALOVÁ, B. – PRISTÁŠ, M. - 
ŽUPNÍK, P.: Pamäť na skle. (internetový článok). In: 
http://www.pamiatky.sk/sk/page/pamat-na-skle. 

• GEMBICKÝ, J.: Plod života. In: (ed. Kolcun, Milan): Košická čítanka II. Literárne 
potulky mestom Košice (8), UnitedPartners 2016, s. 327, ISBN: 9788097023546, str. 
307 - 311. 

• TUŽINSKÁ A.: prepisy a korektúry rukopisu SPIRITZA, J. – GEMBICKÝ, J.:  
Biografický slovník zvonolejárov činných na Slovensku v druhom tisícročí. (rukopis) 
Biografické heslá - časť 6: heslá Kri – Lech, časť 7: heslá Leon – Mach, časť 8: heslá 
Mach – MP, časť 9: heslá MR – Obr; časť 10: heslá Olah – Pet, časť 11: heslá Peť – 
Reg, časť 12: heslá Rib – Schr, časť 13: heslá Scha – Ste; január – december 2016.   

• LABUDOVÁ, Z.: Bývanie v mestskom dome Košíc v druhej polovici 19. storočia: 
medzi pohodlím a reprezentáciou. In Forum Historiae, 2016, roč. 10, č. 2. ISSN 1337-
6861.  

• LABUDOVÁ, Z.: Barbari a Košice In: (ed. Kolcun, Milan): Košická čítanka II. 
Literárne potulky mestom Košice (8), UnitedPartners 2016, s. 327,  ISBN: 
9788097023546. 

 
• Organizácia výstav:  

PÚ SR: 
„Alfonz Torma – vtedy a dnes. Transformácie záhradnej architektúry 1976-2016“. 12.-
27.mája 2016, Galéria architektúry, Spolok architektov Slovenska, Bratislava. Organizácia 
výstavy, kurátorstvo: MARCINKOVÁ  D., KRISTIÁNOVÁ, K. Grafický dizajn: 
MARCINKOVÁ, D., TÓTH, A. 

 
KPÚ Bratislava: 
Výstava „Dedičstvo Karola Veľkého“,  Východoslovenské múzeum Košice 2017. Príprava 
inštalácie medzinárodnej výstavy v Košiciach. Výber priestorov a predbežné konzultácie 
o zmluve o spolupráci na výstave so spoluorganizátormi a partnermi. Príprava programu 
sprievodného odborného seminára Východ Západu za účasti odborníkov z Poľska, Ukrajiny, 
Maďarska, Českej republiky a Slovenska. Prípravy sa zúčastnil PhDr. Baxa. 
 
KPÚ Banská Bystrica: 
Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku, júl – august 2016 (inštalácia v Banskej 
Štiavnici, Banské múzeum a v areáli benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku) 
a december 2016 – január 2017 (Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Tajovského 40, 
Banská Bystrica)  Dohľad nad prevozom, uskladnením, inštaláciou po prezentáciu in situ. 

 
KPÚ Prešov: 

• 18. apríl 2016 – vernisáž výstavy v priestoroch KPÚ Prešov – „Obnova hradov 
v stredoeurópskom priestore“ (zapožičaná z Múzea Zemplínske Hámre) 
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• Prešov, Festival architektúry a dizajnu (FEAD) 2016 – od 28. – 30. septembra 2016; 
Výstava: Kultúrne dedičstvo v obrazoch (Meštiansky dom; Brány a dvere; Kameň 
v architektúre) v priestoroch KPÚ Prešov. Organizátori: Mesto Prešov, ARCHIMA 
Prešov, KPÚ Prešov 

 
KPÚ Košice: 

• Mgr. Juraj Gembický – Mgr. Martin Pristáš (Jakubčaková, L. – Župník, P. a kol.): 
produkcia, inštalácia, organizácia a medializácia troch inštalácií výstavy v rámci 
projektu „Pamäť na skle: Béla Petrik farár fotograf a kultúrne dedičstvo 
Medzibodrožia“ - vernisáže:  

• 16.9.2016 – Kráľovský Chlmec, Múzeum J. Majlátha;  
• 5.11.2016 – Bratislava, Kostol františkánov – v rámci podujatí 26. ročníka 

medzinárodného festivalu Mesiac fotografie;  
• 12.12.2016, Košice – DKC Veritas - (inštalácia a asistencia: Ing.Vladimír Sobota – 

Mgr. Kamil Alezár) 
• Mgr. Juraj Gembický: interaktívna sprievodná aktivita (rozprávanie s čítaním 

a prezentáciou) pre deti k téme „Príbehy sochárok“, v rámci sprievodných podujatí 
k výstave „Sochárky“ (SNG – VSG Košice), VSG Košice, 17.4.2016 

• Mgr. Juraj Gembický – Mgr. Štefan Kolivoško: odb. spolupráca na výstave: „To 
najlepšie“ (unikátne dokumenty z fondov knižnice, tematická expozícia o živote a diele 
regionálnych autorov), Knižnica J. Bocatia, Košice; október 2016   

• Ing. Adriana Tužinská  - spoluorganizácia výstav projektu „Pamäť na skle: Béla Petrik 
farár fotograf a kultúrne dedičstvo Medzibodrožia“: zabezpečenie prezentácie 
vybraných výstavných fotografií /výber popisov k jednotlivým fotografiám z Kroniky 
radskej farnosti z rokov 1936-1944, zabezpečenie textových podkladov pre bannery 
a iné propagačné materiály/. 

13) Publikácia „Svetové dedičstvo na Slovensku“. (PHÚ 2016/ F. 2.) 
 
Publikácia má prezentovať sedem lokalít svetového dedičstva - Banská Štiavnica a technické 
pamiatky okolia, Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia, Rezervácia ľudovej architektúry 
Vlkolínec, Historické jadro mesta Banská Štiavnica, Drevené chrámy v slovenskej časti 
Karpatského oblúka, Jaskyne Slovenského a Agtelekského krasu, časť Jaskyne Slovenského 
krasu, Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka, časť na území SR. Pre jej 
spracovanie bolo nutné nielen zozbierať kvalitný fotografický a archívny materiál a pripraviť 
texty, ale i spolupracovať s viacerými externými partnermi (Štátna ochrana prírody a Jaskyne 
Slovenského krasu, prekladatelia, miestne samosprávy, archívy a i.). V roku 2016 bola 
prevedená inventarizácia a výber aktuálnych fotografií a archívneho materiálu v archíve PÚ 
SR, v OGD - hlavne z digitalizácie pamiatkového fondu a boli oslovení viacerí externí 
partneri zo siedmich miest svetového dedičstva, vrátane ŠOP v Banskej Bystrici a Správy 
slovenských jaskýň o zaslanie fotografií, archívneho materiálu a textov. Na príprave 
publikácie budeme pokračovať v roku 2017. 
Bola vytlačená aktualizovaná brožúra World Heritage in Slovakia (ISBN 978-80-89175-73-
4). 
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4.   Rozpočet organizácie 
                                                                                                                                     (v eurách) 

 
Ukazovateľ 

 
Skutočnosť 

2015 

 
Schválený 
rozpočet 

2016 

 
Upravený 
rozpočet  

2016 

 
Skutočnosť 

2016 

% 
čerpani

a 
4:3 

Index 
14/13x

100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
Príjmy 
celkom 
z toho: 

 
993 230,15 

 
705 000 

 
705 000 

 
706 660,06 

 
100,24 

 
100,24 
 

200 Nedaňové 
príjmy  
z toho: 

 
800 569,36 

 
705 000 

 
705 000 

 
705 000,06 

 
100,00 

 
88,06 

210 Príjmy 
z vlastníctva 
majetku 

 
311 078,23  
 

 
310 611 

 
310 611 

 
301 847,87 

 
97,18 

 
97,03 

220 Adminin. 
popl. a 
iné popl. 

 
326 164,09 

 
386 000 

 
386 000 

 
393 249,27 

 
101,88 

 
120,56 

230 
Kapitálové 
príjmy 

 
152 169 

 
5 000 

 
5 000 

 
0 

  

290 Iné 
nedaň. príjmy 

 
11 158,04 

 
3 389 

 
3 389 

 
9 902,92 

 
292,21 

 
88,75 

300 Granty a 
transfery 

 
192 660,79 

 
0 

 
0 

 
1 660 

  

600 Bežné 
výdavky  
z toho: 

 
10 547 926,76 

 
6 499 817 

 
6 718 669,05 

 
6 720 326,04 

 
100,02 

 
63,71 

610 
Mzdy,platy 
služ.príjmy 
a OOV  

 
 
3 093 473,72 

 
 
2 981 672 

 
 
3 110 978,66 

 
 
3 110 978,66 

 
 
100,00 

 
 
100,57 

620 Poistné a 
prísp. do 
poisť. 

 
1 173 719,77 

 
1 232 371 

 
1 147 095,06 

 
1 147 095,06 

 
100,00 

 
97,73 

630 Tovary 
a služby 
z toho: 

 
6 232 518,14 

 
2 235 774 

 
2 428 924,38 

 
2 430 581,37 

 
100,07 

 
36, 99 

631 Cestovné 
náhrady 

 
76 620,32 

 
70 000 

 
70 056,39 

 
70 056,39 

 
100,00 

 
91,43 

632 Energie, 
voda 
a komun. 

 
408 994,98 

 
552 762 

 
412 425,09 

 
412 425,09 

 
100,00 

 
100,84 

 
633 Materiál  

 
336 700,49 

 
280 620 

 
337 402,35 

 
337402,35 

 
100,00 

 
100,21 

 
634 Dopravné 

 
99 073,59 

 
151 807 

 
127 360,27 

 
127 360,27 

 
100,00 

 
128,55 

635 Rutinná 
a štand.údržba 

 
879 867,10 

 
400 184 

 
275 814,08 

 
275 814,08 

 
100,00 

 
31 35 
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Ukazovateľ 

 
Skutočnosť 

2015 

 
Schválený 
rozpočet 

2016 

 
Upravený 
rozpočet  

2016 

 
Skutočnosť 

2016 

% 
čerpani

a 
4:3 

Index 
14/13x

100 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 
636 Nájomné 
za nájom 

 
49 268,27 

 
53 027 

 
52 198,65 

 
52 198,65 

 
100,00 

 
105,95 

 
637 Služby 

 
4 381 993,39 

 
727 374 

 
1 153 667,55 

 
1 155 324,54 

 
100,14 

 
26,37 

640 Bežné 
transfery 
z toho: 

 
48 215,13 

 
50 000 

 
31 670,95 

 
31 670,95 

 
100,00 

 
65,69 

642 Transf. 
jednotl. 
a nezisk. PO 

 
46 215,13 

 
47 980 

 
29 652,47 

 
29 652,47 

 
100,00 

 
64,16 

649 Transf. 
do zahraničia 

 
2 000,00 

 
2 020 

 
2 018,48 

 
2 018,48 

 
100,00 

 
100,92 

700 
Kapitálové 
výdavky 
z toho: 

 
 
68 626,00 

 
 
0 

 
 
80 368,18 

 
 
80 368,18 

 
 
100,00 

 
 
117,11 

710 
Obstar.kap. 
aktív 

 
68 626,00 

 
0 

 
80 368,18 

 
80 368,18 

 
100,00 

 
117,11 

Výdavky 
celkom   
/ BV + KV / 

 
10 616 552,76 

 
6 499 817 

 
6 799 037,23 

 
6 800 694,22 

 
100,02 

 
64,06 

 
4. 1. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov 
 
     Na úvod zhodnotenia plnenia záväzných ukazovateľov uvádzame, že rok 2016 bol 
z hľadiska zabezpečenia financovania  PÚ SR opätovne mimoriadne náročný. V roku 2016 
bolo vykonaných 8 rozpočtových opatrení. Finančne sme zabezpečovali činnosti, ktoré 
môžeme zhrnúť do nasledovných okruhov: 

- výkon špecializovanej štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu 
- realizácia plánu hlavných úloh 
- realizácia udržateľnosti digitalizácie pamiatkového fondu 
- realizácia projektu Pro Monumenta 
- projekty medzinárodnej spolupráce a prezentácie v zahraničí 
- projekty spolupráce so Slovenskou akadémiou vied 
- výdavky na zabezpečenie prevádzky budov – sídiel Pamiatkového úradu SR, 

krajských pamiatkových úradov, oblastných reštaurátorských ateliérov a Múzea 
Červený Kláštor. 

 
     Uvedené okruhy boli financované z viacerých zdrojov: 
štátny rozpočet 

- prostriedky Európskej únie 
- mimorozpočtové prostriedky 
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     Jedným z významných problémov našej organizácie je zastaralý autopark. Keďže nám 
rozpočet nedovolí realizovať väčší nákup nových motorových vozidiel, sme stále nútení 
„investovať“ do opráv existujúceho zastaralého autoparku, čo vytvára značný tlak na náš 
rozpočet. Ďalším problémom, ktorý musel riešiť Pamiatkový úrad SR sú opravy zastaralých 
a opotrebovaných kotlov v jednotlivých budovách, ktoré má v správe úrad, rovnako aj 
preťažené elektrické vedenie, ktoré je potrebné postupne vymieňať. V nasledujúcich rokoch 
bude tiež treba začať s postupnou údržbou jednotlivých budov, ktoré má v správe úrad, čo 
bude vytvárať značný tlak na náš rozpočet. 
 
     Schválený rozpočet príjmov bol v sume  705 000,- €. Celkové príjmy za rok 2016 boli 
dosiahnuté v sume  706 660,06 € z toho rozpočtované príjmy odvedené do štátneho rozpočtu 
v sume 705 000,06 € a príjmy z grantov a transferov v sume 1 660,00 € o ktoré môže 
organizácia prekročiť rozpočtové výdavky. 
 
     Schválený rozpočet celkových výdavkov bol vo výške 6 499 817,- €, z toho bežné 
výdavky vo výške  6 499 817,- €, kapitálové výdavky neboli pridelené. 
     
      V roku 2016 bolo realizovaných 8 rozpočtových opatrení a upravený rozpočet 
predstavoval celkové výdavky vo výške  6 799 037,23 €, z toho bežné výdavky vo výške  
 6 718 669,05 € a kapitálové výdavky v sume  80 369,18 €. 
Skutočné čerpanie rozpočtových výdavkov za rok 2016 predstavuje sumu  6 800,694,22 €, z 
toho bežné výdavky 6 720 326,04 € a kapitálové výdavky vo výške 80 368,18 €. Organizácia 
čerpala celkové výdavky vo výške 100,02 % z upraveného rozpočtu. 
 
4.1.1. Rozpočtové opatrenia v roku 2016 

 
RO č. Program Účel € 

1 08T0103 
08T0104 

podpora KA v RO a PO 
podpora KA v zahraničí 

60 000,00 
40 000,00 

2 0A90603 refundácia – inzerát Digitalizácia 4 968,00 
 
3 

 
0A90603 

refundácia miezd za 10/2015, 
cestovné 2014, 2015 

 
18 191,89 

4 0A90603 refundácia – pracovné odevy 4 756,34 
5 08S0108 zvýšenie platových taríf 167 704,00 
6 08S0108 pamiatkový informačný systém 3 600,00 
 
7 

08S0108 
08T0103 

 
zníženie bežných výdavkov 

-79 552,18 
-816,00 

 
8 

08S0108 
08T0103 

 
presun na kapitálové výdavky 

79 552,18 
816,00 

 
4. 2. Príjmy organizácie 
Porovnanie dosiahnutých príjmov za r.2015 so skutočnosťou r.2016:   v € 

 
Zdroj  

Položka Názov rozpočtovej položky Skutočnosť k 
31.12.2015 

Skutočnosť k 
31.12.2016 

111 210 Príjmy z podnikania a vl. maj 311 078,23 301 847,87 
111 220 Admin. a iné poplatky a platby 326 164,09 393 249,27 
111 230 Kapitálové príjmy 152 169,00 0,00 
111 290 Iné nedaňové príjmy 11 158,04 9 902,92 
111 200 Nedaňové príjmy 800 569,36 705 000,06 
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13S 300 Granty a transfery 161 996,76 0,00 
14 310 Tuzemské bežné granty a transfery 1 660,00 1 660,00 
14 300 Granty a transfery 1 660,00 1 660,00 
37 300 Granty a transfery 19 004,03 0,00 
72c 300 Granty a transfery 10 000,00 0,00 

 300 Granty a transfery 192 660,79 1 660,00 
   

Celkové príjmy 200 + 300 
 

993 230,15 
 

706 660,06 
 
     V roku 2016 nebolo plnenie zdroja 111 rozpočtových príjmov organizácie vyššie 
v porovnaní s rokom 2015 nakoľko v roku 2016 sa Pamiatkovému úradu nepodarilo 
realizovať žiadny predaj prebytočného majetku v správe úradu.  
Upravený rozpočet príjmov na rok 2016 bol vo výške  705 000,- €, ktoré organizácia 
prekročila len o 0,06 €. Mimorozpočtové príjmy zdroj 14 organizácia dosiahla vo výške  
1 660,00 €, ktoré v rámci povoleného prekročenia limitu výdavkov použila na financovanie 
tuzemských projektov. 
 
4. 2. 1 Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie 
 
 Vývoj plnenia príjmov je nasledovný: 

- Rozpočtovú položku 210 Príjmy z podnikania a z vlastníckych vzťahov sme 
rozpočtovali v sume 310 611,- €, celkové plnenie je v sume  301 847,87 € za prenajaté 
nebytové priestory.  

- Rozpočtovú položku 220 Administratívne a iné poplatky a platby sme rozpočtovali 
v sume   386 000,- €, plnenie predstavuje  393 249,27 €, z toho za porušenie zákona č. 
49/2002 o ochrane pamiatkového fondu sme rozpočtovali 40 000,- € a plnenie je 
45 406,97 € a za reštaurovanie, archeologické výskumy, predaj publikácií, služby 
CHTO a OGD celkom 347 474,30 €. V rámci príjmov z reštaurovania úrad uplatnil § 
22 ods.3 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 
realizoval vzájomné započítanie príjmov a výdavkov, ktorou boli refundované 
výdavky – priame náklady na subdodávky a reštaurátorsky materiál. V prípade, ak by 
vzájomný zápočet príjmov a výdavkov nebol realizovaný, nebol by úrad schopný 
zabezpečiť financovanie reštaurovania z rozpočtových výdavkov na hlavnú činnosť. 

- Rozpočtovú položku 230 Kapitálové príjmy sme rozpočtovali vo výške 5 000,- €. 
V roku 2016 sa Pamiatkovému úradu nepodarilo realizovať žiadny predaj 
prebytočného majetku v správe úradu.  

- Rozpočtovú položku 290 Iné nedaňové príjmy sme rozpočtovali v sume  3 389,- €, 
celkové plnenie je v sume  9 902,92 € za dobropisy z preplatkov energií. 

 
4.2.2  Mimorozpočtové prostriedky – zdroj 14 
 
Pamiatkový úrad SR v roku 2016 získal v rámci mimorozpočtových zdrojov - zdroj 14 
nasledovné príjmy: 

1. Zdroj 14 
- kategória 310 Tuzemské bežné granty v celkovej sume    1 660,00 € 

  
  Spolu mimorozpočtové zdroje              1 660,00 € 
 
Mimorozpočtové príjmy predstavujú celkovú sumu  1 660,00 €. Tieto finančné prostriedky 
predstavujú povolené prekročenie výdavkov rozpočtu Pamiatkového úradu SR a ich použitie 
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analyzujeme v časti 5.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie a 
programovej štruktúry. 
 
4.3 Výdavky organizácie  
 
     Schválený rozpočet - celkové výdavky boli schválené vo výške 6 499 817,- €, z toho bežné 
výdavky vo výške 6 499 817,- €.  
     V roku 2016 bolo realizovaných 8 rozpočtových opatrení. Upravený rozpočet predstavuje 
celkové výdavky vo výške   6 799 037,23 €. 
 

Program Podprogram € 
08S 08S0108 – Ochrana 

pamiatkového fondu 
 

 6 499 817,00 
z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

  
6 499 817,00 

0,00 
08T 08T0103 – Podpora 

kultúrnych aktivít 
RO a PO 

 
 

60 000,00 
z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

 
 

 
59 184,00 

816,00 
08T 08T0104 – Podpora 

kultúrnych aktivít v 
zahraničí 

 
 

40 000,00 
z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

  
40 000,00 

0,00 
0A906 0A90603 – Digitálny 

pamiatkový fond 
 

27 916,23 
z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

  
27 916,23 

0,00 
 
4.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie – Program 08S 
 

Podprogram 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu 
Zdroj 111 – Štátny rozpočet 
 
A. Bežné výdavky  

 
     Za rok 2016 sa bežné výdavky čerpali do výšky  6 591 565,81 €, čo je plnenie na 100 %. 
V jednotlivých kategóriách je čerpanie nasledovné (v €): 

 
Ukazovateľ 

Schv. rozp. Upr. rozp. Čerpanie 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

610  Mzdy,platy, služ. 
        príjmy a OOV 

 
2981 672 

 
3 105 943,00 

 
3 105 943,00 

 
100,00 

620  poistné a prísp. 
        zam.do poisť. 
a NÚP 

 
1 232 371 

 
1 145 376,33 

 
1 145 376,33 

 
100,00 
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630  Tovary a ďalšie 
       Služby 

 
2 235 774 

 
2 308 578,54 

 
2 308 575,53 

 
100,00 

 
640 bežné transfery 

 
50 000 

 
31 670,95 

 
31 670,95 

 
100,00 

 Celkom 
 

6 499 817 
 

6 591 568,82 
 

6 591 565,81 
 

100,00 
 
     Ako vidno z prehľadu čerpania bežných výdavkov organizácia vyčerpala celkovo z 
bežných výdavkov za rok 2016 sumu 6 591 565,81 €, čo je čerpanie na  100,00 %. 
 
kategória 610 - Mzdy, platy, služobné  príjmy a OOV      
          

Položka Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie % čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

611 - Tarifný plat 2 668 550 2 417 978,78 2 417 978,78 100,00 
612 – Príplatky 270 232 530 582,24 530 582,24 100,00 
614 – Odmeny 5 000 121 194,42 121 194,42 100,00 
616 – Doplatok k platu 37 890 36 187,56 36 187,56 100,00 
         
610 – Spolu 

 
2 981 672 

 
3 105 943,00 

 
3 105 943,00 

 
100,00 

 
 K 31. 12. 2016 bol upravený rozpočet na kategóriu 610 vo výške  3 105 943,- € 
a čerpanie vo výške 3 105 943,- €. Podrobný rozbor mzdových prostriedkov je uvedený 
v časti Pracovníci a mzdový vývoj.  
 
Rozpočtovým opatrením č. 5 list MK-957/2016-341/7014 zo dňa 24. 5. 2016 bol upravený 
rozpočet v podprograme 08S0108 o sumu 167 704,- €. Týmto rozpočtovým opatrením sa 
zabezpečuje financovanie zvýšených platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov v zmysle Nariadenia 
vlády SR č. 393/2014 Z.z. – tzv. valorizácia miezd.   
 
kategória 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP  
  

 
Položka 

 
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený 
Rozpočet 

 
Čerpanie 

% 
čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

621 – 623 – Poistné 
 do zdravotných poisťovní 

 
409 493 

 
401 083,25 

 
401 083,25 

 
100,00 

625 – Poistné 
 do sociálnej poisťovne 

 
780 836 

 
720 577,62 

 
720 577,62 

 
100,00 

627 – Príspevok do 
doplnk. dôch. poisťovní 

 
42 042 

 
23 715,46 

 
23 715,46 

 
100,00 

620 – Poistné a príspevky 1 232 371 1 145 376,33 1 145 376,33 100,00 
 
V kategórii 620 - Poistné a príspevky bol upravený rozpočet na sumu  1 145 376,33 €  a 
čerpanie za rok 2016 bolo na 100,00 % a predstavuje odvody za interných a externých 
(„dohodárov“) zamestnancov PÚ SR. 
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kategória 630 - Tovary a služby  
 
     Prehľadné čerpanie výdavkov v kategórii 630 - Tovary a služby uvádzame podľa 
jednotlivých položiek v nasledovnej tabuľke :   
     

 
Položka 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie za 
rok 
2016 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

630 – Tovary a ďalšie 
služby v tom: 

 
2 235 774 

 
2 308 578,54 

 
2 308 575,53 

 
100,00 

631 Cestovné výdavky 70 000 58 618,89 58 618,89 100,00 
632  Energie, voda 
a komunikácie 

 
552 762 

 
412 425,09 

 
412 425,09 

 
100,00 

633  Materiál a služby  280 620 332 646,01 332 646,01 100,00 
634  Dopravné 151 807 127 360,27 127 360,27 100,00 
635  Rutinná 
a štandardná údržba 

 
400 184 

 
275 814,08 

 
275 814,08 

 
100,00 

636  Nájomné za 
prenájom 

 
53 027 

 
52 198,65 

 
52 198,65 

 
100,00 

637  Tovary a ďalšie 
služby 

 
727 374 

 
1 049 515,55 

 
1 049 512,54 

 
100,00 

 
     Z prehľadu vyplýva, že kategória 630 - Tovary a ďalšie služby bola oproti upravenému 
rozpočtu čerpaná na 100,00 % : 

� položka 631 - Cestovné výdavky - súvisí s plnením plánu hlavných úloh úradu    
v jednotlivých krajoch a s výkonom štátnej správy prvého a druhého stupňa. Prehľad o 
čerpaní prostriedkov na zahraničné pracovné cesty je  uvedený v tabuľke č. 7. 

� položka 632 - Energie, vody a komunikácia - výšku čerpania najviac ovplyvňujú 
podpoložky: 

- 632 001 - energie   
- 632 003 – poštovné a telekom. služby  

 
Prehľad čerpania energetických zdrojov za rok 2015 udáva nasledujúca tabuľka: 
 

 
Prehľad energie 

Čerpanie v € 
za rok 2015 

Čerpanie v € 
za rok 2016 

Elektrická energia 127 775,14 136 970,67 
Plyn 172 840,59 160 291,34 
Vodné a stočné 15 512,14 18 972,22 
Spolu 316 127,87 316 234,23 
 

� položka 633 - Materiál - najvyššie čerpanie predstavuje nákup všeobecného a 
reštaurátorského materiálu.  

� položka 634 - Dopravné - vysoké čerpanie je v podpoložke  servis, údržba a opravy, 
ktoré vyplynuli zo značne opotrebovaného autoparku. Výdavky na opravy a údržbu sú 
spojené so zabezpečením technického stavu podľa požiadaviek a podmienok 
STK. V tejto súvislosti dávame do pozornosti, že je nutné realizovať obnovu 
autoparku, pretože opravy starých a značne opotrebených motorových vozidiel sú 
z hľadiska ekonomického nerentabilné a predražujú nám výdavky na dopravu.  
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Autodoprava – prehľad čerpania pohonných hmôt za rok  2016 
 
Ukazovateľ Skutočnosť sledov. obd. 

za rok 2015 (v lit./€) 
Skutočnosť sledov. obd. 

za rok 2016 (v lit./€) 

 litre € litre € 
Benzín 38 792,24 50 587,59 40 117,40 49 059,92 
Nafta  11 913,52 13 303,81 14 784,17 15 701,91 
Spolu 50 706,26 63 891,40 54 901,57 64 761,83 
 
Z prehľadu čerpania pohonných hmôt vidno zvýšenie čerpanie výdavkov na PHM 
v porovnaní s rokom 2015, čo súviselo hlavne s miernym zvyšovaním cien PHM. 
� položka 635 - Rutinná a štandardná údržba  - čerpanie tejto položky ovplyvňujú 

najmä subdodávky pre reštaurovanie (podpoložka 635 006) a opravy a údržba budov 
v správe organizácie. V roku 2016 sme mali tiež zvýšené výdavky na opravu výpočtovej 
techniky. 

 
� položka 636 - Nájomné za prenájom - čerpala sa na 100,00 %. Čerpanie predstavuje 

nájomné za nebytové priestory.  
 
� položka 637 - Ostatné tovary a služby - vysoké čerpanie bolo v podpoložke školenia, 

kurzy, semináre, z ktorej sme finančne zabezpečovali ďalšie odborné vzdelávanie 
zamestnancov, ďalej podpoložka všeobecné služby, z ktorej sme uhrádzali nákup 
kancelárskych potrieb predovšetkým súvisiacich s plnením plánu hlavných úloh a 
podpoložka výdavky na úhradu poplatkov a odvodov. Vo veľkej miere ovplyvnila vysoké 
čerpanie tejto položky podpoložka 637 027 z ktorej uhrádzame pracovníkov, ktorí 
vykonávajú práce na dohody. Touto formou zamestnávame reštaurátorov a upratovačky. 
Treba tiež upozorniť, že v súvislosti s touto podpoložkou sa zároveň navyšujú aj 
podpoložky v kategórii 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP. 

 
kategória 640  - Bežné transfery  
 
V tejto kategórii bol schválený rozpočet  50 000,- €. Čerpanie tejto kategórie bolo nasledovné: 
 
podpoložka 642 006 Na členské príspevky                          392,00 € 
podpoložka 642 012 Na odstupné                                           0,00 € 
podpoložka 642 013 Na odchodné                                                       19 065,20 € 
podpoložka 642 014 Jednotlivcovi             800,00 € 
podpoložka 642 015 Na nemocenské                    9 395,27 € 
podpoložka 649 003 Medzinárodnej organizácii        2 018,48 €           
 
V rámci podpoložky 642 014 – Jednotlivcovi bolo vyplatené nálezné v rámci archeológie. 
Táto kategória bola čerpaná na  100,00 %. 
   
B. Kapitálové výdavky  
 
     Pamiatkovému úradu bol rozpočtovým opatrením č. 8/KV, list č. MK-3136/2016-
341/15310 zo dňa 6. 12. 2016 upravený rozpočet na kapitálové výdavky v celkovej sume 
79 552,18 €. Tieto finančné prostriedky boli účelovo určené na nákup dopravných 
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prostriedkov v sume 32 964,99 € a na rekonštrukciu a modernizáciu objektov v správe PÚ 
v sume 46 587,19 € . 
 
Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 

Program 08S0108 Podpoložka 
Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
k 31.12. 

2016 
nákup dopravných prostriedkov 714 001 32 964,99 32 964,99 
prípravná a projektová dokumentácia 716 9 050,00 9 050,00 
rekonštrukcia a modernizácia 707 002 37 537,19 37 537,19 
Spolu  79 552,18 79 552,18 
      
4.3.2 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry organizácie - Program 08T 
 

A. Bežné výdavky 
 
Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO 
Zdroj 111 
 
Rozpočtovým opatrením č.1 – list MK – 598/2016-340/299 zo dňa 12. 1. 2016 bol upravený 
rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba a implementácia 
politík,  podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít PO a RO kat. 630 Tovary a 
služby o sumu 60 000,- € účelovo určenú na financovanie prioritných projektov.  
Tieto finančné prostriedky boli čerpané na tieto aktivity: 
 

- Edičná, vydavateľská a propagačná činnosť             59 184,- €   
 

� Edičná a vydavateľská činnosť 
Vecné zhodnotenie: 
Cieľom PP bolo vydanie zborníkov, časopisov a bulletinov z akcií, ktoré sa konali v priebehu 
roka 2016. Išlo predovšetkým o vydanie časopisu Monument revue  s príspevkami z 
konferencií o ochrane pamiatkového fondu a ďalej publikovať príspevky z metodického dňa a 
tým zabezpečiť sprístupnenie pohľadov a názorov na problematiku ochrany a obnovy 
historických organov v publikovanej verejne dostupnej forme. Všetky vydané publikácie boli 
určené predovšetkým ako metodická pomôcka KPÚ, slúžiaca však aj vlastníkom, 
realizátorom, verejnej správe a odbornej verejnosti. 
 

Úlohy: 
 

a) Edícia „Národné kultúrne pamiatky na Slovensku“, monografia „Súpis 
národných kultúrnych pamiatok, sídlo Levoča“. (PHÚ 2016/ F. 1.)  

 
Príprava edície je vedecko-výskumným projektom PÚ SR, ktorý nadväzuje na projekty PÚ 
SR venujúce sa základnému výskumu pamiatkového fondu (Základný výskum a revízia 
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, Revízia pamiatkových území – výskum území 
pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií, Spracovanie zásad ochrany pamiatkových 
území) a ich výsledky ďalej prehlbuje. Je komplexnou prezentáciou a syntézou najnovších 
poznatkov o pamiatkovom fonde a jeho hodnotách v jednotlivých okresoch SR získaných 
terénnym, pramenným, analytickým i komparatívnym výskumom a aktuálnych informácií, 
ktoré sú súčasťou evidencie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu s náčrtom širších 
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historických, spoločenských, politických a kultúrnych súvislostí ovplyvňujúcich v danom 
historickom období formovanie skúmaného územia a vývoj jeho výtvarného umenia, 
umeleckých remesiel a architektúry.  
Cieľom projektu je sprístupnenie syntézy poznatkov o pamiatkach a pamiatkových územiach 
a ich hodnotách ako predpoklad osvojenia si znalostí o hodnotách kultúrneho dedičstva, 
vytvárania pozitívneho vzťahu k tomuto dedičstvu, a tým aj aktívneho prístupu k jeho 
ochrane, obnove, prezentovaniu a ďalšiemu zachovaniu. PÚ SR si realizáciou tohto projektu 
plní záväzky vyplývajúce z jeho štatútu vedecko-výskumného pracoviska.   
Riešiteľmi projektu sú pracovníci Pamiatkového úradu SR, Krajských pamiatkových úradov 
a ich pracovísk ako aj externí spolupracovníci 
V  roku 2016 sa práce sústredili najmä na ukončenie a finalizáciu prípravy publikácie 
„Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, sídlo Levoča“. Pokračovalo sa vo výbere 
obrazovej prílohy a jej spracovaní, pre nehnuteľné NKP bola spracovaná aktuálna 
fotodokumentácia, prekreslenie pôdorysov, vrátane slohovej analýzy. Venovali sme sa 
prekladu epigrafických pamiatok. Ukončili sa práce na odbornej a jazykovej redakcii textov.  
V súlade s plánovým vytvorením edičného radu o pamiatkovom fonde Slovenskej republiky 
„Národné kultúrne pamiatky na Slovensku“ vydal Pamiatkový úrad v spolupráci 
s Vydavateľstvom SLOVART, s r.o. ako spoločné slovesné dielo tretí diel  edície:  
URBANOVÁ Norma, KOSOVÁ Barbora, SZERDOVÁ-VEĽASOVÁ Ľubica [ed.]  Národné 
kultúrne pamiatky na Slovensku, Levoča. Bratislava :  Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo 
SLOVART, s r. o. , 2016, 679 s. ISBN: 978-80-556-2449-5 
V  roku 2016 autorské kolektívy pokračovali na príprave ďalších dielov súpisu - okresy 
Trenčín, Hlohovec, Nitra. 
 

b) Zborník „ Monumentorum tutela – ochrana pamiatok č. 26“. (PHÚ 2016/ F. 4.) 
 

V roku 2016 editorské a redakčné práce: vyžiadanie a sústreďovanie príspevkov, základné 
korigovanie, konzultácie s autormi, vypracovanie resumé v anglickom jazyku, výber 
a editovanie časti fotografií; 182 s.; ISBN 978-80-89175-75-8(Mgr. Kowalski). 

 
c) Časopis Monument revue.  (PHÚ 2016/ F. 5.) 

 
Monument revue je časopisom pre vedecké poznávanie pamiatkového fondu Slovenska, ktorý 
vydáva Pamiatkový úrad SR v tlačenej forme v náklade 500 ks. Zároveň je sprístupnený 
v elektronickej forme na stránke https://www.pamiatky.sk/sk/page/monument-revue. Časopis 
je nepredajný a distribuuje sa do pamäťových a iných odborných inštitúcií na Slovensku, 
a zároveň je predmetom výmeny v rámci zahraničnej spolupráce. Redakčná rada je zložená 
z odborníkov z Pamiatkového úradu SR a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave. Časopis je recenzovaný externými odborníkmi. 

Monument revue č. 1/2016:  číslo je venované téme pamiatkam Podunajska a Žitného 
ostrova. Do čísla prispelo 29 autorov z Pamiatkového úradu SR, STU, SNA, SAV, FFUK 
a súkromnej sféry. Kapitola Veda a výskum obsahuje 10 odborných článkov a štúdií, ktoré 
prinášajú výsledky výskumov podunajských pamiatok zahŕňajúcich výtvarné, ľudové, 
technické pamiatky, sakrálnu a pevnostnú architektúru, ako aj archeológiu. Obsahuje tiež 
záverečnú štúdiu seriálu o Ľudovítovi Štúrovi. Kapitola Monumentológia prináša preklad 
úryvku z práve Arnolda Ipolyiho o Žitnom ostrove. Kapitole Osobnosti dominuje príspevok 
o Márii Smolákovej. 

Monument revue č. 2/2016 je venované dejinách ochrany pamiatok v 20. storočí pri 
príležitosti 65. výročia Pamiatkového ústavu, ktorý je predchodcom PÚ SR. Kapitola Veda 
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a výskum prezentuje príbehy z dejín ochrany slovenských pamiatok v prvej i druhej polovici 
20. storočia a prehľad vývoja ochrany pamiatkových území, väčšinou z pera pracovníkov 
redakčnej rady časopisu. Kapitola Monumentológia je pohľadom do histórie teoretických 
názorov na ochranu pamiatok. Kapitola Osobnosti prináša nekrológy zosnulých pamiatkarov. 

d) Časopis Pamiatky a múzeá.  65. ročník, čísla 1 – 4/2016  (PHÚ 2016/ F. 6.) 
 

Štvrťročník Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, vydávajú Pamiatkový úrad SR 
a  Slovenské národné múzeum od roku 1952. V roku 2016 redakcia pripravila a vydala štyri 
štandardné čísla podľa plánovaného harmonogramu výroby v rozsahu 72 strán. Čísla 1, 2 a 
4/2016 boli polytematické, číslo 3/2016 bolo monotematicky zamerané na výročné ceny revue 
Pamiatky a múzeá za rok 2015 a región Zvolen. Vo Zvolene sa aj odovzdávali výročné ceny 
revue za rok 2015 v rámci slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 
v septembri 2016.       

Finančné náklady spojené s vydávaním revue v tomto kalendárnom roku znášali obaja 
vydavatelia z vlastných rozpočtov, pričom čísla 1 a 2/2016 financovalo Slovenské národné 
múzeum a čísla 3 a 4/2016 Pamiatkový úrad SR. Náklady spojené s udeľovaním výročných 
cien revue Pamiatky a múzeá znášali vydavatelia rovnakým dielom.   

Redakcia revue iniciovala a spracovala 113 nominačných návrhov na výročné ceny za rok 
2015. Udelila 10 výročných cien v 8 kategóriách. Ocenené diela boli predstavené článkami v 
čísle 3/2016 a 45-minútovou multimediálnou prezentáciou vytvorenou redaktorkami revue na 
slávnostnom odovzdávaní výročných cien 8. septembra 2016 vo Zvolene. 

Keďže ceny sa udeľujú už štvrťstoročie, redakcia pripravila a vydala aj malú propagačnú tlač, 
ktorá sumarizovala všetky ocenenia, resp. ocenených laureátov v jednotlivých kategóriách 
v rokoch 1991 – 2015 a prehľadne pripomenula miesta, kde sa slávnostný ceremoniál 
uskutočnil.  

 
Ekonomické zhodnotenie 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný 
ukazovateľ, finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 59 184,- € a bol dodržaný. 
 
Skutočné čerpanie jednotlivých projektov bolo nasledovné: 

Program 08T0103 Podpoložka 
Rozpočet 

v € 

Čerpanie 
k 31. 12. 

2016 
 637 004 59 184 59 184 
Spolu  59 184 59 184 
  
Podprogram 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
Zdroj 111  
 
Rozpočtovým opatrením č. 1 – list MK – 598/2016-340/299 zo dňa 12. 1. 2016 
bol upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba 
a implementácia politík,  podprogram 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
o sumu 40 000,- € účelovo určené na financovanie prioritných projektov.  
Tieto finančné prostriedky boli čerpané na tieto aktivity: 
 
� podpora kultúrnych aktivít, výstava „Odkaz Karola V eľkého“  40 000,- € 
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Vecné zhodnotenie: 
Putovná výstava „Dedičstvo Karola Veľkého“ vznikla v rámci projektu Kolíska európskej 
kultúry (Cradles of European Culture) v rámci programu Kultúra 2007–2013. Po belgickom 
Ename a talianskej Ravene sa uskutočnila v r. 2015 v Prahe v prepracovanej podobe, 
zameranej viac na obyvateľa strednej Európy. Hlavnou úlohou výstavy bolo predstaviť dobu 
včasného stredoveku ako obdobie, ktorého interpretácia je v Európe dodnes významným 
podnetom v tvorbe lokálnych a národných identít.  
V období máj – jún 2016 bola výstava inštalovaná na Bratislavskom hrade. KPÚ Bratislava 
a KPÚ Nitra sa zúčastnili na technickej príprave výstavy (PhDr. Prášek a PhDr. Baxa,  Mgr. 
P. Bisták).  PhDr. Baxa bol zároveň sprievodcom výstavy.  
Pamiatkový úrad SR  vydal publikáciu: Dědictví Karla Velikého. The Legacy of Charlemagne 
(sprievodca po výstave), Bratislava, 2016, ISBN 978-80-89175-74-1, ktorého spoluautorom je 
pracovník KPÚ PhDr. Baxa a Mgr. P. Bisták.   
Zorganizoval odborný seminár Zoborské listiny, sprievodné podujatie k výstave Dedičstvo 
Karola Veľkého, SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad, 12. október 2016. 
      
Skutočné čerpanie bolo nasledovné   
      

Program 08T0104 Podpoložka 

Upravený 
rozpočet 

v € 

Čerpanie 
k 31. 12. 

2016 
 637 003 40 000 40 000 
Spolu  40 000 40 000 
 

B. Kapitálové výdavky  
 
     Pamiatkovému úradu bol rozpočtovým opatrením č. 8/KV, list č. MK-3136/2016-
341/15310 zo dňa 6. 12. 2016 upravený rozpočet na kapitálové výdavky v celkovej sume  
816,- €.  Tieto finančné prostriedky boli účelovo určené na: 
 
� centrálny depozitár archeol. nálezov – projekt. dokum.  816,- € 
 

Program 08T0103 Podpoložka 
Rozpočet 

v € 

Čerpanie 
k 31. 12. 

2016 
 716 816 816 
Spolu  816 816 
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4.3.3 Vyhodnotenie mimorozpočtových prostriedkov   
 
- zdroj 14 – Zborník – grant od mesta Trnava 
 
Skutočné čerpanie uvádzame v tabuľke č. 5 
 
4.3.4  Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zahraničné   
           aktivity  
 
     Pamiatkový úrad SR v rámci zahraničných aktivít sa zameriaval v roku 2016 
predovšetkým na nasledovné aktivity: 

- získavanie odborných poznatkov v krajinách Európskej únie   
- spolupráca so zahraničím, predovšetkým so susediacimi krajinami Česko, Rakúsko, 

Maďarsko a Poľsko 
- výmena skúseností v oblasti pamiatkovej starostlivosti 
- prezentácia Pamiatkového úradu SR 
- monitoring národných kultúrnych pamiatok SR zapísaných v Zozname svetového 

dedičstva UNESCO 
 
Prehľad čerpania výdavkov na zahraničné aktivity uvádzame v tabuľke č. 7. 
 
4.4.Finančné operácie 
 
4.4.1 Príjmové operácie 
 
     Príjmové finančné operácie zobrazujú príjem finančných prostriedkov v celkovej sume 153 
000, € na nasledovnom účte: 
 
- účet finančného mechanizmu EHP - finančné prostriedky určené na realizáciu projektu 

Pro Monumenta. Celková suma prijatá v roku 2016 je 153 000,- €. 
 
4.4.2 Výdavkové operácie 
 
Výdavkové finančné operácie zobrazujú výdavky finančných prostriedkov v celkovej sume 
896 398,93 € na nasledovných účtoch: 
- účet finančného mechanizmu EHP – celková suma čerpaná na projekt Pro Monumenta je 

268 617,18 €. Tieto výdavky súviseli predovšetkým s refundáciou miezd zamestnancov,  
nákupom kancelárskych potrieb, preškolovaním, cestovnými náhradami, nákupom 
pracovných odevov a nákupom špeciálneho náradia pre potreby realizovania projektu. 

 
4.5 Účty mimorozpočtových prostriedkov 
 
     Mimorozpočtové účty v Pamiatkovom úrade SR tvoria depozitný účet, účet sociálneho 
fondu a účet darov a grantov.  
     Na depozitný účet sa prevádzajú v mesiaci december finančné prostriedky z výdavkového 
účtu, ktoré sú určené na úhradu miezd a odvodov za mesiac december, ktoré sa vyplácajú 
v mesiaci január nasledujúceho roka. Nevyčerpaný zostatok na tomto účte sa odvádza do 
štátneho rozpočtu. 
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     Účet sociálneho fondu na strane príjmov tvorí predovšetkým povinný prídel do sociálneho 
fondu vo výške 1,5 %  odvodu z hrubých miezd všetkých zamestnancov Pamiatkového fondu 
a ďalej je to príjem za využívanie vlastných ubytovacích zariadení pre našich zamestnancov 
na regeneráciu pracovnej sily. Výdavky sociálneho fondu tvoria príspevok na stravovanie 
zamestnancov, návratná a nenávratná sociálna výpomoc a výdavky súvisiace s regeneráciou 
pracovnej sily. 
     Na účte darov a grantov má Pamiatkový úrad sústredené finančné prostriedky ktoré úrad 
získal ako dary a granty na nasledovné projekty: 
Zborník – grant od mesta Trnava 
 
4.6. Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie   
- analýza výdavkov na prevádzku budov 
- významné položky súvahy v oblasti majetku a záväzkov  
- nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok 
- stav a vývoj pohľadávok celkom a v štruktúre podľa lehoty splatnosti 
- stav a vývoj záväzkov celkom a v štruktúre podľa lehoty splatnosti 
- dodržiavanie platobnej disciplíny, spôsob vymáhania nedobytných pohľadávok 
- agregované údaje o iných aktívach a pasívach (napríklad existujúce a hroziace súdne spory,  
  záväzky, ktorých hodnotu organizácia nevie určiť a pod.). 
  
4.6.1 Aktíva 
 
4.6.2 Neobežný majetok  
 
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 
                  

Druh majetku 
Počiatočný stav 

k 1.1.2016 Prírastky Úbytky 
Stav  

k 31.12.2016 
Dlhodob.nehmot.maj.         
Softvér 3 097 160,04           0,00        0,00    3 097 160,04 
Licencie             0,00                 0,00        0,00              0,00 
Obstaranie DNM             0,00                 0,00                0,00              0,00 
Spolu    3 097 160,04                0,00               0,00  3 097 160,04 
Dlhodobý hmot.maj.     
Stavby   205 112,13              0,00                0,00     205 112,13 
Tech.zhodn. NKP 7 866 324,27      37 537,19                0,00  7 903 861,46 
Sam.hnut.veci a súbory 2 694 690,06             0,00       33 926,92  2 660 763,14 

Dopravné prostriedky         617 871,98     32 964,99                 0,00        650 836,97 
Pozemky         545 438,87      46 433,74         0,00         591 872,61 
Umelecké diela          657,24              0,00          0,00            657,24 
Obstaranie DHM      1 185 303,63          80 368,18       70 502,18   1 195 169,63 
Spolu:   13 115 398,18   197 304,10   104 429,10  13 208 273,18 
 
K všetkému majetku má účtovná jednotka právo správy majetku štátu. V roku 2016 boli 
významnými položkami zaradenia dlhodobého majetku odstránenie havarijného stavu kotolne 
v budove Krajského pamiatkového úradu Prešov, príjazdová brána v centre Pamiatkového 
úradu SR. Zaradené do majetku boli tri motorové vozidlá Dacia Duster a bezodplatne 
nadobudnutý pozemok v Červenom Kláštore. Z evidencie dlhodobého majetku bol na základe 
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výsledkov inventarizácie vyradený a ekologicky zlikvidovaný, morálne a fyzicky 
opotrebovaný majetok.  
 
4.6.3 Obežný majetok 
 
Zásoby 
 
K 31.12.2016 vykazuje účtovná jednotka zásoby v sume 23 325,54 EUR, čo predstavuje 
zostatky reštaurátorského materiálu na skladoch ORA Bratislava 2 903,17 EUR a ORA 
Levoča 15 774,45 EUR. Ostatné zásoby na sklade tvorí nespotrebovaný kancelársky materiál 
zakúpený ku koncu roka 2016, ktorý bude spotrebovaný v roku 2017. 
 
 

Text Počiatočný stav k 
1. 1. 2016 

Prírastok Úbytok Zostatok 
k 31.12.2016 

ORA Bratislava   4 869,20 16 751,44 18 717,47  2 903,17 
ORA Levoča 26 726,86 237 942,87    248 895,28         15 774,45 

 
 
4.6.4  Finančný majetok 
 

Text Počiatočný stav k 
1. 1. 2016 

Prírastok Úbytok Zostatok 
k 31.12.2016 

Ceniny         0,00 229 691,79 229 691,79           0,00 
Sociálny fond 19 394,74    58 518,00   64 863,64   13 049,10 
Depozit       414 287,14   398 006,98 414 287,14        398 006,98 
Bežné granty     2 672,21    25 356,38     2 027,90    26 000,69 
BÚ ProMonumenta 153 501,90 180 095,78 268 712,96   64 884,72 
 
 
Náklady budúcich období k 31.12.2016 v sume 13 046,17 EUR tvoria najmä predplatné za 
časopisy, poistné za autá a iné náklady, ktoré súvisia s rokom 2017. V roku 2017 bude táto 
položka rozpustená do nákladov.  
 
4.6.5  Pohľadávky  
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky k 31.12.2016 boli v sume 55 602,01 EUR. Sú tu zahrnuté 
preddavky na elektrickú energiu a plyn poskytnuté v roku 2016, zatiaľ nevyfakturované. 
Zostatok  pohonných látok  v  nádržiach  služobných  motorových  vozidiel  je  k  31.12.2016   
3 047,30 EUR. 
Ostatné pohľadávky v sume 53 761,41 EUR boli v roku 2016, na základe súhlasu 
Ministerstva financií SR odpísané z účtovníctva. Týkali sa poskytnutých služieb. Mali dlhšiu 
dobu splatnosti ako 5 rokov, väčšinou sa týkajú rokov 1995 až 2002, kedy bol Pamiatkový 
úrad SR príspevkovou organizáciou. Pamiatkový úrad SR použil všetky dostupné prostriedky 
na ich vymáhanie, avšak vymáhanie nebolo úspešné.  
  
 
 

Názov Stav k 1.1.2016 Stav k 31.12.2016 
Ostatné pohľadávky  53 761,41 0,00 
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Suma pohľadávok z nedaňových rozpočtových príjmov k 31.12.2016 je  236 473,83 EUR.  
K pohľadávke z nedaňových rozpočtových príjmov, prevažne z poskytnutých 
reštaurátorských služieb, prenájmu nebytových priestorov a pokút, ktoré presiahli dobu 
splatnosti viac ako 1 rok v sume 6 851,18 EUR bola vytvorená opravná položka.  
 

Názov Stav k 1.1.2016 Stav k 31.12.2016 
Pohľadávky z nedaň.rozp.príjmov 6 933,96 229 622,65 

       
4.7  Pasíva 
 
4.7.1 Vlastné imanie 
 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia k 31.12.2015      1 110 667,02 EUR       
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia k 31.12.2016         330 468,27 EUR 
 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie k 2015             780 198,75 EUR 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie k 2016               99 421,96 EUR       
 
 
4.7.2 Záväzky 
 
Názov Stav k 31.12.2016 
Dodávatelia 67 988,47 
Ostatné rezervy 176 056,01 
Zamestnanci 243 015,97 
Sociálne a zdravotné zabezpečenie 148 969,61 
Daňové záväzky  32 385,35 
DPH  podľa §7 a §7a  Zákona č.222/2004 
Z.z.  

0,00 

 
Záväzky voči dodávateľom  k 31.12.2016 sú 67 988,47 EUR. Tieto záväzky tvoria 
dodávateľské faktúry za materiál resp. služby, ich splatnosť je  december 2016.  
Účtovná jednotka vytvorila v roku 2016 ostatné rezervy na : 

- nevyfakturované dodávky                                            167 556,01  EUR 
- neukončené súdne spory                                                   8 500,00  EUR.                                              

 
Tieto rezervy budú podľa predpokladu použité v roku 2017. 
Záväzky voči zamestnancom, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému 
úradu sa týkajú miezd zamestnancov za december 2016, ktoré budú vyplatené v januári 2017. 
Pamiatkový úrad je na základe príkazu MF SR registrovaný ako platca DPH podľa §7 a §7a  
Zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, ako osoba, ktorá nemá 
postavenie platiteľa dane, avšak je povinná platiť daň z tovarov a služieb nadobudnutých  
z iného členského štátu EÚ, bez nároku na odpočítanie dane.  
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4.8  Zhodnotenie výsledkov kontrol 
      
     V priebehu roka 2016 v Pamiatkovom úrade SR boli vykonané 3 vonkajšie kontroly. 
 Výsledkom kontrol neboli zistené žiadne závažné nedostatky. Podrobný popis jednotlivých 
uskutočnených kontrol uvádzame v tabuľke č. 10. 
V zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení 
neskorších predpisov organizácia vykonávala predbežnú kontrolu všetkých finančných 
výdavkov, ktoré realizoval Pamiatkový úrad SR. Po realizácii výdavkov boli vybrané niektoré 
faktúry, na ktorých bola vykonaná priebežná kontrola povereným zamestnancom 
Pamiatkového úradu SR, pričom sa nezistil žiaden negatívny výsledok.  
Na základe vyššie uvedeného možno skonštatovať, že Pamiatkový úrad SR realizoval všetky 
finančné operácie v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z.  
 
 
5.  Prostriedky  európskej únie a na spolufinancovanie 
 
Podprogram 0A90603 – Digitálny pamiatkový fond 
zdroj 13S – Európsky fond regionálneho rozvoja  
 
Pamiatkový úrad SR v roku 2012 uzatvoril zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti spolufinancovaný 
fondom Európskeho regionálneho rozvoja. Tieto finančné prostriedky boli určené na 
digitalizáciu obsahu pamäťových a fondových inštitúcii, jeho archivovanie, sprístupňovanie 
a zlepšenie systémov jeho získavania, pracovania a ochrany. PÚ SR realizoval NP č. 4 
„Digitalizácia pamiatkového fondu“. Projekt bol ukončený k 30 .11. 2016. 
V roku 2016 boli PÚ SR refundované výdavky za rok 2015 v celkovej sume 27 916,23 €.  
Išlo o refundáciu miezd za mesiace október 2015, o refundáciu pracovných ciest za roky 2014 
a 2015 v celkovej sume 11 437,50 € a o refundáciu za nákup pracovných odevov v celkovej 
sume 4 756,34 €.  
 

6. Persoálne otázky 
 
a)   Zhodnotenie zamestnanosti  
 
V období roka 2016 Pamiatkový úrad SR (ďalej len „úrad“) zabezpečoval vzdelávanie ako 
zamestnancov v štátnej službe, tak aj zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom 
záujme. 
Úrad organizoval tak, ako každoročne pre štátnych zamestnancov Metodický deň, 
organizovaný Odborom preskúmavania výkonu štátnej správy. 
     Veľký význam vo vzdelávaní má účasť zamestnancov na domácich a medzinárodných 
konferenciách, workshopoch, sympóziách, seminároch, kolokviách s aktívnou prezentáciou 
našich poznatkov a výskumov, ako aj na odborných prednáškach organizovaných rôznymi 
vzdelávacími inštitúciami. 
Úrad realizoval nasledovné počas roka 2016 výbery a výberové konania: 

• výber V 2016/1 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – 
Odborný radca, Odbor štátneho informačného systému 

• výber V 2016/2 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – 
Odborný radca, Odbor národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území 
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• výber V 2016/3 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – 
Odborný radca, Krajský pamiatkový úrad Trenčín 

• výber V 2016/4 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – 
Odborný radca, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, pracovisko Banská 
Štiavnica 

• výber V 2016/5 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – 
Odborný radca, Krajský pamiatkový úrad Prešov 

• výberové konanie – VK 1/2016 – na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého 
miesta vo funkcii  - hlavný radca -vedúci Odboru archívu 

• výberové konanie – VK 2/2016 – na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého 
miesta vo funkcii  - štátny radca -vedúci Ekonomicko-prevádzkového úseku 

• výber V 2016/6 – na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – 
Odborný radca, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza 

• výber V 2016/7 – na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – 
Odborný radca, Krajský pamiatkový úrad Bratislava 

 
 
        b)  Stav zamestnancov: 
 
Limit zamestnancov na rok 2016 je 320 /určený rozpočtovým opatrením/. Členenie na 
štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme je internou 
záležitosťou úradu a je nasledovné: 
 
- 180 štátnych zamestnancov 
- 140 zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.  
 
         V hodnotenom období zo 140 funkčných miest pre výkon prác vo verejnom záujme,  
bolo 14 zamestnankýň mimo evidenčného stavu z dôvodu materskej dovolenky (6) 
a rodičovskej dovolenky (8). Zo 180 funkčných miest štátnych zamestnancov bolo (32)  
zamestnancov mimo evidenčného stavu, z toho (11) z dôvodu materskej dovolenky, (20) 
z dôvodu rodičovskej dovolenky a jeden zamestnanec čerpal neplatené voľno. 
 
K 31. 12. 2016 bol vývoj v stave zamestnancov úradu nasledovný: 
 
Štátna služba:  
 
zo 180 štátnych zamestnancov bolo ku koncu sledovaného obdobia 32 zamestnancov mimo 
evidenčného stavu z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky a poskytnutia 
neplateného voľna. Na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky boli na 
niektoré funkcie prijatí zamestnanci do dočasnej štátnej služby.  
štátnozamestnanecký pomer skončili 27 zamestnancov; z dôvodu uplynutia dočasnej štátnej 
služby 12; ukončením dohodou 10 zamestnanci; odchodom do dôchodku 4 zamestnanci, 1 
z dôvodu úmrtia 
Štátnozamestnanecký pomer vznikol 21 zamestnancom, z toho 12 z dôvodu úspešného 
vykonania výberu alebo výberového konania na voľné štátnozamestnanecké miesta,    9 
zamestnanci boli prijatí do dočasnej štátnej služby (do vykonania výberu) na voľné 
štátnozamestnanecké miesto alebo na zastupovanie dôvodu zastupovania počas materskej a 
rodičovskej dovolenky. 
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Výkon práce vo verejnom záujme:  
 
zo 140 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme bolo v sledovanom období 6 
zamestnankýň na materskej dovolenke a 8 zamestnankýň na rodičovskej dovolenke. 
Ku koncu sledovaného obdobia ukončilo 18 zamestnancov pracovný pomer; 8 zamestnancov 
ukončilo pracovný pomer dohodou; 3 zamestnanci uplynutím dohodnutej doby, 6 zamestnanci  
ukončili pracovný pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku a 1 zamestnanec 
úmrtím. 
pracovný pomer vznikol 18 zamestnancom. 
 
Prípadné nenaplnenie stavu zamestnancov v priemerných prepočítaných stavoch v oboch 
kategóriách ako vo verejnej, tak i v štátnej službe, vyplýva z nedostatočného objemu 
finančných prostriedkov určených na platy zamestnancov úradu. 
        
Napriek tomu boli úlohy úradu za hodnotené obdobie plnené zvýšeným úsilím zamestnancov 
(verejná služba aj štátna služba), čo bolo riešené finančným ohodnotením formou 
mimoriadnych odmien,  osobných príplatkov, prípadne dohodami  o vykonaní práce, 
dohodami o pracovnej činnosti a dohodami o brigádnickej práci študentov.    
 
       V roku 2016 bolo uzatvorených 66 dohôd o pracovnej činnosti, 46 dohôd o vykonaní 
práce a 14 dohôd o brigádnickej práci študenta. Formou dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru úrad zabezpečoval činnosti, ktoré by nebolo ekonomické 
vykonávať v riadnom pracovnom pomere, napr. upratovanie na pracoviskách v rámci 
krajských pamiatkových úradov po území celého Slovenska, ďalej údržbárske a kuričské 
práce, a tiež sa týmto spôsobom riešil problém nedostatku zamestnancov v oblasti 
reštaurovania s ohľadom na krátkosť času pri dodržiavaní termínov vykonania prác, ako aj 
s ohľadom na poveternostné a iné súvisiace podmienky. 
 
 
7.       ZÁVER 

V roku 2016 vykonával PÚ SR a jednotlivé KPÚ svoje základné úlohy v zmysle 
pamiatkového zákona a v zmysle Plánu hlavných úloh PÚ SR na rok 2016.  
 
Prioritou v činnosti od začiatku roka bol výkon štátnej  správy na úseku ochrany 
pamiatkového fondu v zmysle platných zákonov. Pokračovala realizácia dlhodobých úloh PÚ 
SR, najmä Revízia ÚZPF SR a príprava Súpisu NKP SR, ako aj revízia pamiatkových území. 
PÚ SR aktívne pracoval na realizácii dlhodobého projektu Digitálny pamiatkový fond v rámci 
Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2: Rozvoj pamäťových 
a fondových inštitúcii a obnova ich národnej infraštruktúry. V priebehu sledovaného obdobia 
PÚ SR pokračuje v realizácii projektu Pro Monumenta - prevencia formou údržby. 
  
Ťažisko prác v roku 2016 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej správy 
na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle pamiatkového zákona, vydávaním 
rozhodnutí, záväzných stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým 
požiadavkám oprávnených osôb. V sledovanom období vydal PÚ SR celkovo 4919 
rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu štátnej správy, 11470 záväzných stanovísk, 10703 
vyjadrení a stanovísk.  
 
PÚ SR zabezpečil splnenie všetkých úloh z PHÚ na rok 2016. 
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V rámci zabezpečenia prevádzky Pamiatkového úradu SR v hodnotenom období sa odstránil  
havarijný stav vodovodného potrubia v Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, zrealizovala sa 
oprava sokla na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava  a začala sa komplexná údržba 
objektu Cesta na Červený most č. 6  v Bratislave (sídla PÚ SR). 
  
Pre zabezpečenie  výkonu  štátnej správy bolo nutné realizovať   opravy reprografickej 
techniky krajských pamiatkových úradov. Značné finančné prostriedky boli vynaložené na 
opravy služobných motorových vozidiel. Veľkým problémom z hľadiska financovania je 
údržba budov v správe PÚ SR. Do budúcnosti bude potrebné prioritne  venovať pozornosť 
údržbe budov a obnove zastaraného autoparku. 
 
Štatistický prehľad výkonu štátnej správy PÚ SR a KPÚ a revízie ÚZPF v rokoch 2002 –   
2016 v porovnaní s činnosťou Pamiatkového ústavu v rokoch 2000 – 2002:    
 
 

Rok 
 

Počet rozhodnutí 
a záväzných stanovísk  

Počet 
stanovísk a 
vyjadrení 

Spolu Revízia ÚZPF 
NhNKP HNKP Spolu 

2000 - 6078 6078 1376 867 2243 
2001 - 6476 6476 1136 1050 2186 
2002 4426 4270 8696 591 656 1247 
2003 6757 5384 12141 905 1119 2024 
2004 8015 11685 19700 790 992 1782 
2005 6817 12199 19016 687 875 1562 
2006 3021 rozhodnutí 

4520 záv. stanovísk 
9245 16786 830  1292 2122 

2007 3234 rozhodnutí 
4828 záv. stanovísk 

10681 18743 605 1113 1718 

2008 3628 rozhodnutí 
5325 záv. stanovísk 

12118 21071 376 559 935 

2009 3780 rozhodnutí 
6311 záv. stanovísk 

8581 18672 365 566 931 

2010 4038 rozhodnutí 
6576 záv. stanovísk 

6615 17229 286 451 737 

2011 4599 rozhodnutí 
7195 záv. stanovísk 

4849 16643 270 299 569 

2012 3983 rozhodnutí 
7673 záv. stanovísk 

2080 13736 259 407 666 

2013 4694 rozhodnutí 
8311záv. stanovísk 

871 13876 139 + 
148 
opráv 

330 + 2 
opravy 

469 + 150 
opráv 

2014 4155 rozhodnutí 
7047 záv.stanovísk 

4779 15981 243 338 581 

2015 4376 rohodnutí 
9631 záv.stanovísk 

13159 27166 268 431 699 

2016 4919 rozhodnutí 
11470 záv.stanovísk 

10703 27092 232 321 553 
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Zoznam skratiek použitých v správe za rok 2016 
 
AIS OP SQL   automatizovaný informačný systém ochrany pamiatok 
AL     aktualizačný list 
AR     automatizovaný register  
DEKD    dni európskeho kultúrneho dedičstva 
GIS    geografický informačný systém 
HNKP    hnuteľná národná kultúrna pamiatka 
CHTO    chemicko-technologické oddelenie 
KN     kataster nehnuteľností 
KPÚ    krajský pamiatkový úrad 
MK SR   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
MPR    mestská pamiatková rezervácia 
MV SR   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
NGR    námestník generálnej riaditeľky 
NhNKP   nehnuteľná národná kultúrna pamiatka 
NKP, KP   národná kultúrna pamiatka 
NPÚ    Národní památkový ústav  
ODGD    Odbor digitalizácie a grafickej dokumentácie 
ONKP    odbor národných kultúrnych pamiatok 
OMK PÚ SR   Odborno-metodická komisia Pamiatkového úradu SR 
OOA    odbor osobitného archívu 
OP     ochranné pásmo 
OPÚ    odbor pamiatkových území, archeológie a svetového dedičstva 
OPVŠS   odbor preskúmavania výkonu štátnej správy 
ORA    oblastný reštaurátorský ateliér 
OŠIS    odbor štátneho informačného systému 
PO     pamiatkový objekt 
PP     pamiatkový predmet 
PR     pamiatková rezervácia 
PRĽA    pamiatková rezervácia ľudovej architektúry 
PÚ SR    Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
PZ     pamiatková zóna 
S     spolupráca 
SKD    svetové kultúrne dedičstvo 
SQL    search query language (vyhľadávací dopytovací program) 
SÚPS    Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti 
SÚPSOP   Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 
ŠÚPS    Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti 
T     termín 
ÚGR    úsek generálneho riaditeľa 
ÚEP    úsek ekonomicko-prevádzkový 
ÚVŠS    úsek výkonu štátnej správy a odborných činností 
ÚZPF    ústredný zoznam pamiatkového fondu 
Z     zodpovednosť 
ZS     záväzné stanovisko 
ZŠ     základná škola 
 


