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1.1. 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. Daniela Bardúnová – ekonomicko-prevádzková námestníčka 
    JUDr. Dagmar Kovalovská – vedúca osobného úradu 

 
Poradné orgány: 

1.  Riaditeľská rada 
2.  Operatívna porada 
3.  Vedecká rada   
4.  Odborno-metodická komisia 
5.  Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu 
6.  Reštaurátorská komisia 

 
Zákonom NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len 

„pamiatkový zákon“) 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 (ďalej len 
„pamiatkový úrad“) a krajské pamiatkové úrady (ďalej len „úrady“). 

 
PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Pamiatkový úrad je právnickou osobou a je  špecializovaným orgánom štátnej správy 
na ochranu pamiatkového fondu. Pamiatkový úrad vykonáva štátnu správu s celoslovenskou 
pôsobnosťou v rozsahu § 10 Zákona NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. 
Sídlom pamiatkového úradu je Bratislava, jeho pôsobnosťou je územie Slovenskej republiky.  

Pamiatkový úrad je štátna rozpočtová organizácia napojená finančnými vzťahmi na 
rozpočet rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo“), 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 je zamestnávateľom aj tých zamestnancov, ktorí 
pracujú v krajských pamiatkových úradoch a oblastných reštaurátorských ateliéroch.  
 
KRAJSKÉ PAMIATKOVÉ ÚRADY 

Krajské úrady sú preddavkovými organizáciami Pamiatkového úradu SR bez právnej 
subjektivity. Vykonávajú štátnu správu na úseku ochrany  pamiatkového fondu v rozsahu § 11 
Zákona NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu vo svojom územnom obvode, 
ktorým je územný obvod kraja.  

Krajské úrady konajú a rozhodujú v administratívnoprávnych veciach samostatne. 
Sídlami jednotlivých úradov sú: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín,  
Trnava a Žilina. Jednotlivé úrady majú zriadené svoje pracoviská. 
 
OBLASTNÉ REŠTAURÁTORSKÉ ATELIÉRY. 
      Oblastné reštaurátorské ateliéry sú preddavkovými organizáciami Pamiatkového úradu SR 
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bez právnej subjektivity, zabezpečujú výskumné a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc 
štátu na ohrozených kultúrnych pamiatkach. Sídlami jednotlivých ateliérov sú: Bratislava, 
Banská Bystrica a Levoča. 
 
 
Telefón: 02/54 77 44 44 
Fax: 02/54 77 58 44 
e-mail: supsop1@ba.telecom.sk 
adresa internetovej stránky organizácie: www.pamiatky.sk 
 

2.2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 
Poslanie a strednodobý výhľad organizácie:  

V súlade so svojím poslaním v zmysle Zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu je organizácia zameraná vo svojej perspektíve prioritne na nasledovné 
úlohy: 

 
STÁLE ČINNOSTI: 

� odbornometodická činnosť, teória a metodológia ochrany pamiatkového fondu; 
� vedenie osobitného archívu, dokumentácie a knižnice; 
� výkon špecializovanej štátnej správy v 1. stupni vo vecne a miestne príslušných 

Krajských, pamiatkových úradoch a tiež v Pamiatkovom úrade Bratislava v rozsahu 
vymedzenom osobitným právnym predpisom (Zákon č. 49/2002 Z. z.); 

� výkon štátnej správy v 2.stupni v Pamiatkovom úrade Bratislava; 
� teoretická a výskumná činnosť v oblasti reštaurovania; 
� spracovanie štatistických výkazov Kult 1-01  za SR. 

 
DLHODOBÉ ČINNOSTI: 

� monitoring (vrátane vyhodnotenia akcií obnovy) - prioritne orientovaný na lokality 
zapísané v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva; 

� aktualizácia a revízia Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok.  
 
KRÁTKODOBÉ ČINNOSTI: 

� edično-propagačné, publikačné a vzdelávacie činnosti - výstavy, informačné letáky, 
publikácie, odborné podujatia, časopis...; 

� výkon reštaurovania ako účelovej pomoci štátu pri ohrozených pamiatkach; 
� analyticko-technologické činnosti v oblasti reštaurovania; 
� dokumentácia pamiatkového fondu. 

 
3.3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky nemal v roku 2004 uzavretý kontrakt 
s Ministerstvom kultúry SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 1067 zo dňa   20. 12. 2000. 

 

4.4. Hlavné činnosti: 
Hlavné činnosti Pamiatkového úradu SR sú definované: 
 

I. Zákonom NR SR č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu 
II. Plánom hlavných úloh schváleným MK SR 
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I.Hlavné činnosti v zmysle Zákona NR SR č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu: 

 
PAMIATKOVÝ  ÚRAD  
 
a) riadi a kontroluje výkon špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového 

fondu uskutočňovaný úradmi, 
b) rieši a koordinuje odborné a výskumné úlohy a rozpracúva teóriu a metodológiu ochrany 

pamiatkového fondu, 
c) zisťuje stav pamiatkového fondu a podmienky jeho ochrany,  
d) rozhoduje v prvom stupni v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) vo veciach zverených mu pamiatkovým zákonom,  
e) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam úradov a preskúmava ich rozhodnutia mimo 

odvolacieho konania,  
f) plní funkciu správcu príslušnej časti štátneho informačného systému,  
g) vedie Ústredný zoznam pamiatkového fondu (ďalej len „ústredný zoznam“) a plní úlohy 

spojené s vedením ústredného zoznamu (nehnuteľných a hnuteľných národných 
kultúrnych  pamiatok, pamiatkových rezervácií a  pamiatkových zón), vedie osobitný 
archív v oblasti ochrany pamiatkového fondu, 

h) zabezpečuje rozvoj teórie a metodológie reštaurovania, buduje študijné, vývojové a 
analyticko-technologické pracovisko a laboratóriá, 

i) vykonáva a koordinuje dokumentačnú, vzdelávaciu, výchovnú, edičnú a propagačnú 
činnosť, 

j) poskytuje odbornú a metodickú pomoc úradom, 
k) spolupracuje s občianskymi združeniami a nadáciami zriadenými na záchranu, využívanie 

a prezentáciu pamiatkového fondu, 
l) podieľa sa na medzinárodných projektoch ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a 

pamiatkových území a spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a partnerskými 
inštitúciami v zahraničí. 

 
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD 
 
a) sleduje stav a využívanie pamiatkového fondu a vykonáva štátny dohľad                        

nad zabezpečením ochrany pamiatkového fondu (§11 ods.2 písm. a), 
b) vypracúva podklady súvisiace s prípravou územnoplánovacej dokumentácie pre príslušné 

orgány štátnej správy a spolupracuje s nimi pri príprave projektovej a reštaurátorskej 
dokumentácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok a pamiatkových území a v tejto 
súvislosti vykonáva primerane podľa potreby aj rozsah výskumnej činnosti (§ 11 ods. 2 
písm. b), 

c) poskytuje krajským úradom a okresným úradom na ich požiadanie, ako aj samosprávnym 
krajom a obciam výpisy z ústredného zoznamu podľa ich územných obvodov (§ 11 ods. 2 
písm. c), 

d) usmerňuje činnosti právnických osôb a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní 
pamiatkového fondu a poskytuje im odbornú a metodickú pomoc (11 ods. 2 písm. d), 

e) v nevyhnutných prípadoch zabezpečuje dočasnú odbornú úschovu hnuteľných kultúrnych 
pamiatok (§ 11 ods. 2 písm. e), 

f) poskytuje obci metodickú a odbornú pomoc pri evidovaní miestnych pamätihodností obce 
(§ 11 ods. 2 písm. f), 

g) sleduje dodržiavanie tohto zákona a prijíma opatrenia na odstránenie nedostatkov pri 
ochrane pamiatkového fondu (§ 11 ods. 2 písm. g), 

h)ukladá pokuty podľa §-ov 42,43 pamiatkového zákona  v prípade priestupkov a iných      
správnych deliktov v zmysle zákona (§ 11 ods. 2 písm. h) .   
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OBLASTNÝ REŠTAURÁTORSKÝ ATELIÉR 
 

a) Zabezpečuje reštaurátorsky výskum kultúrnych pamiatok 
b) Zabezpečuje reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na ohrozených kultúrnych 

pamiatkach 
 
 
 
 
 
 
II.Hlavné činnosti v zmysle Plánu hlavných úloh: 
 
 

a) Pokračovanie v revízii Ústredného zoznamu pamiatkového fondu podľa schváleného 
rozpisu lokalít, príprava Súpisu pamiatok 

b) Revízia pamiatkových území 
c) Vitráže – celoslovenské zmapovanie a výskum 
d) Zabezpečenie činnosti Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 
e) Zabezpečenie činnosti archívu Pamiatkového úradu SR a knižnice 
f) Svetové kultúrne dedičstvo – pokračovanie v ďalšej etape 2-ročného cyklu monitoringu 

lokalít zapísaných na Zoznam svetového dedičstva zameraného na NKP 
g) Budovanie geografického informačného systému pamiatkového fondu – automatizácia 

načítavania a územného priemetu databáz 
h) Vyhodnotenie ukončených akcii obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 2003 
i) Spracovanie, aktualizácia, údržba a priebežne dopĺňanie údajov na internetových 

stránkach www.pamiatky.sk, www.heritage.sk, slovenskej časti 
www.europeanheritage.net 

j) Zabezpečenie edično-propagačnej a publikačnej činnosti 
k) Zabezpečenie odborných seminárov o ochrane pamiatkového fondu 
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5.5. Rozpočet organizácie 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – rozpočtová organizácia 

      v tis. Sk 

  Skutočnosť Schválený Upravený Skutočnosť % Index 
Ukazovateľ 2003 rozpočet rozpočet 2 004 čerpania 02/01x100 

    2004 2 004   4:3x100 4:2 
a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy celkom 23 500 31 600 31 600 32 526 102,93 1,02 
   z toho:             
200 Nedaňové príjmy 23 500 31 600 31 600 32 526 102,93 1,02 
   z toho:             
210 Príjmy z vlastníctva majetku 13 504 13 000 13 000 12 437 95,67 0,95 
220 Adminin. a iné poplatky a platby          9 690 18 600 18 600 12 372 66,52 0,66 
230 Kapitálové príjmy    50 0 0 7 011     
240 Úroky z dom.úverov, pôž. a vkladov 0 0 0 0     
290 Iné nedaň. príjmy    256 0 0 706     
600 Bežné výdavky z toho: 108 946 114 546 119 653 119 616  99,97 1,04 
610 Mzdy,platy služ.príjmy a OOV 51 655 58 421 59 910  59 910 100,00 1,03 
620 Poistné a prísp. zamest. do poisť. a NÚP 18 160 20 272 20 939  20 939 100,00 1,03 
630 Tovary a ďalšie služby z toho: 38 901 35 002 38 139 38 102  99,90 1,09 
631 Cestovné výdavky 2 392 2 000 2 356 2 330  98,90 1,16 

632 Energie, voda a komun. 10 799 10 400 12 057 12 057 100,00 1,16 

633 Materiál a služby 8 550 5 765 3 899 3 897  99,95 0,68 
634 Dopravné 2 267 2 480 2 964 2 964 100,00 1,19 

635 Rut. a štan. údržba 7 283 5 330 3 682 3 682 100,00 0,69 
636 Nájomné za prenájom 809 1 125 848 848 100,00 0,75 
637 Ostatné tovary a služby 6 801 7 902 12 333 12 324  99,93 1,56 
    v tom:             

Reprez.výdavky a dary 53 65 65 57  87,69 0,88 
640 Bežné transfery z toho: 230 851 665 665 100,00 0,78 
642 012 Na odstupné  44 395 426 426 100,00 1,08 
642 013 Na odchodné  121 0 0   
642 015 Na nemocenské  0 205 205   
642 030 Príplatky a príspevky  186 335 34  34 100,00 0,10 
700 Kapitálové výdavky z toho: 2 970 0 1 400 1 392  99,43     
710 Obstar.kap. aktív 2 970 0 1 400 1 392  99,43      
Výdavky celkom  /BV + KV/ 108 946 114 546 121 053 121 008  99,96 1,06 
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     Pamiatkový úrad SR uplatňuje rozpočtovú formu hospodárenia s finančnými prostriedkami 
štátneho rozpočtu. Na štátny rozpočet je napojený svojimi príjmami a výdavkami. Riadi 
a zabezpečuje financovanie 11 preddavkových organizácii v súlade so Splnomocnením  
č.MK-1345/2004-1 – sú to: 
 

1. Krajský pamiatkový úrad Bratislava 
2. Krajský pamiatkový úrad Trnava 
3. Krajský pamiatkový úrad Trenčín 
4. Krajský pamiatkový úrad Nitra 
5. Krajský pamiatkový úrad Žilina 
6. Krajský pamiatkový úrad Košice 
7. Krajský pamiatkový úrad Prešov 
8. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 
9. Oblastné reštaurátorské ateliéry Bratislava 
10. Oblastné reštaurátorské ateliéry Banská Bystrica 
11. Oblastné reštaurátorské ateliéry Levoča 

 
 
    V roku 2004 bol Pamiatkový úrad zaradený do programového rozpočtovania v programe 
07G Ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva podprogram  07G03 Ochrana pamiatkového 
fondu. Od 1.4.2004 bol Pamiatkový úrad SR napojený na systém Štátnej pokladnice. 
Rozpočtové finančné prostriedky použil Pamiatkový úrad SR na svoju činnosť, ktorá je 
definovaná v § 10 zákona NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. 
 
 

Rozpočtové príjmy  za rok 2004 
 

 
Kategória 

Schválený 
rozpočet 

Plnenie za  
rok 2004  

 
% plnenia 

200 – Príjmy 31 600 32 526 102,9 
 
 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky mal v roku 2004 schválený rozpočet príjmov 
v celkovej sume 31 600 tis. Sk V hodnotenom období boli tieto príjmy splnené             
v celkovej sume 32 526 tis. Sk. 
Pamiatkový úrad SR ako rozpočtová organizácia v zmysle Zákona NR SR č.303/1995 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách všetky príjmy odvádza do štátneho rozpočtu. Na financovanie svojej 
činnosti používa výlučne výdavky. 
 
 

 Výdavky ŠR  
 
Schválený rozpočet - celkové výdavky v programe 07G – Ochrana a prezentácia kultúrneho 
dedičstva, podprogram 07G03 – Ochrana pamiatkového fondu boli schválené bežné výdavky 
vo výške 114 544 tis. Sk. V rámci programu 07G neboli našej organizácii na rok 2004 
poskytnuté finančné prostriedky na kapitálové výdavky.  
     V roku 2004 bolo realizovaných 5 rozpočtových opatrení. Upravený rozpočet predstavuje 
celkové výdavky vo výške  121 053 tis. Sk. Z toho v rámci programu 07G - Ochrana 
a prezentácia kultúrneho dedičstva na bežné výdavky 118 193 tis. Sk a v rámci programu 07J  
Tvorba a implementácia politík 1 460 tis. Sk na bežné výdavky a 1 400 tis. Sk na kapitálové 
výdavky.  
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Bežné výdavky 
 
 a) program 07G – Ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva, podprogram 07G03 – 
Ochrana pamiatkového fondu 
Za rok 2004 sa bežné výdavky čerpali do výšky  118 193 tis. Sk, čo je plnenie na  100,0 %. 
V jednotlivých kategóriách je čerpanie nasledovné (v tis. Sk): 
 
 
Ukazovateľ Schv. rozp. Upr. rozp. Čerpanie % čerpania  

610  Mzdy,platy, služ. 
        príjmy a OOV 

 
58 421 

 
59 910 

 
59 910 

 
100 

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

 
20 272 

 
20 939 

 
20 939 

 
100 

630  Tovary a ďalšie 
       služby 

 
35 000 

 
36 679 

 
36 679 

 
100 

 
640 bežné transfery 

 
851 

 
665 

 
665 

 
100 

 
       Celkom 

 
114 544 

 
118 193 

 
118 193 

 
100 

 

 
Mzdy, platy, služobné  príjmy a OOV - kategória 610    
 
 V tejto kategórii mala organizácia schválený rozpočet v sume 58 421 tis. Sk. 
K 31.12.2004 bol upravený rozpočet na kategóriu 610 vo výške 59 910 tis. Sk, úprava riešila 
valorizáciu mzdových finančných prostriedkov k 1. 8. 2004, čerpanie tejto kategórie vykazuje 
organizácia vo výške 59 910 tis. Sk, čo je čerpanie na  100,0 %. V rámci tejto kategórie bolo 
čerpanie nasledovné: 
 
mzdové prostriedky pre zamestnancov v štátnej službe  36 415 tis. Sk 
mzdové prostriedky pre zamestnancov vo verejnej službe  23 495 tis. Sk 
 
     V mesiaci december bol na depozitný účet našej organizácii presunutý zostatok mzdových 
prostriedkov pre štátnych a verejných zamestnancov, ktorý predstavoval očakávané čerpanie 
celkových mzdových prostriedkov. Z dôvodu vyššej práceneschopnosti štátnych 
zamestnancov neboli  mzdové prostriedky určené na vyplatenie miezd štátnych zamestnancov 
dočerpané  o celkovú sumu 48 363,- Sk a preto tieto finančné prostriedky budú v súlade  
so zákonom NR SR č.523/2004 o rozpočtových pravidlách prevedené (vrátené) na príjmový 
účet.  
 
Podrobný rozbor mzdových prostriedkov je uvedený v časti Pracovníci a mzdový vývoj.  
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Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP - kategória 620  
 
Prehľad čerpania podľa položiek za rok 2004  v tis. Sk 

 
 

Položka 
Schválený 
rozpočet 

Upravený  
rozpočet 

 
Čerpanie 

% 
čerpania 

621 – 623 – Poistné 
 do zdravotných poisťovní 

 
5 842 

 
6 403 

 
6 403 

 
100 

625 – Poistné 
 do soc iálnej poisťovne 

 
14 430 

 
14 536 

 
14 536 

 
100 

 
620 – Poistné a príspevky 

 
20 727 

 
20 939 

 
20 939 

 
100 

 
V kategórii 620 - Poistné a príspevky ... bol schválený rozpočet na rok 2004 vo výške  20 727 
tis. Sk a následne v súvislosti s valorizáciou mzdových prostriedkov bol rozpočet upravený na 
sumu 20 939 tis. Sk. Čerpanie za rok 2004 bolo na 100 % a zodpovedá objemu miezd. 
 
Tovary a ďalšie služby -  kategória 630  
 
V kategórii 630 - Tovary a služby sme finančne zabezpečili najmä: 
 

� výkon štátnej správy (poštovné, cestovné, PHM, kanc. mat., kanc. papier, atď) 
� právne poradenstvo, štúdie a expertízy súvisiace s výkonom štátnej správy 
� telekomunikačné služby (telefóny, fax, internet) 
� údržba výpočtovej techniky a zavedenie reg. poriadku 
� prídel do sociálneho fondu  
� plnenie PHÚ - revízia ÚZKP 
� energie (el. energia, plyn, voda) 
� oprava automobilov (z titulu zastaralého autoparku) 

 
V rámci tejto kategórie bol organizácii upravený rozpočet v sume 1 600 tis. Sk a 186 tis. Sk si 
organizácia presunula z kategórie 640 – Bežné transfery, čím sa riešil nedostatok finančných 
prostriedkov na prevádzku. 
 
     Prehľadné čerpanie výdavkov v kategórii 630 - Tovary a ďalšie služby uvádzame podľa 
jednotlivých položiek v tis. Sk v nasledovnej tabuľke : 
 

 
Položka 

 
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený  
rozpočet 

Čerpanie 
za 

rok 
2004 

 
%  

plnenia 

630 – Tovary a ďalšie služby v tom: 35 000 36 679 36 679 100 
- 631  Cestovné výdavky 2 000 2 325 2 325 100 
- 632  Energie, voda a komunikácie 10 400 12 057 12 057 100 
- 633  Materiál a služby  5 765 3 859 3 859 100 
- 634  Dopravné 2 480 2 964 2 964 100 
- 635  Rutinná a štandardná údržba 5 330 3 682 3 682 100 
- 636  Nájomné za prenájom 1 125 848 848 100 
- 637  Tovary a ďalšie služby 7 900 10 944 10 944 100 
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     Z prehľadu vyplýva, že kategória 630 - Tovary a ďalšie služby bola v jednotlivých 
položkách čerpaná na 100 %. 

 
� položka 631 - Cestovné výdavky - súvisí s plnením plánu hlavných úloh úradu 

v jednotlivých krajoch a s výkonom štátnej správy prvého a druhého stupňa  
� položka 632 - Energie, vody a komunikácia - výšku čerpania najviac ovplyvňujú 

podpoložky: 
- 632 001 - energie (zvýšenie čerpania spôsobilo zvýšenie cien energií) 
- 632 003 – poštovné a telekom. služby (zvýšenie poplatkov za telefón a využívanie  
internetu) 
 

Prehľad čerpania energetických zdrojov v Sk za rok 2004 udáva nasledujúca tabuľka. 
 
 
Prehľad energie 

Čerpanie v Sk 
za rok 2003 

Čerpanie v Sk 
za rok 2004 

 
Nárast v % 

Elektrická energia 2 162 176,95 3 230 392,77 149,40 
Plyn 2 538 797,99 2 749 415,17 108,29 
Vodné a stočné 422 633,09 434 540,43 102,82 
Ostatná energia 57 920,54 70 829,71 122,29 
Spolu 5 181 528,57 6 485 178,08 125,16 

 
V roku 2004 došlo k nárastu cien energií, vodného a stočného z dôvodu zvýšenia DPH. 
 
� položka 633 - Materiál a služby - najvyššie čerpanie predstavuje reštaurátorský materiál.  
� položka 634 - Dopravné – čerpanie negatívne ovplyvnilo zvýšenie cien benzínu v letných 

mesiacoch, vysoké čerpanie je aj 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.  

 
Autodoprava – prehľad čerpania pohonných hmôt za rok  2004  
 
Ukazovateľ Skutočnosť sledov. obd. 

 za rok 2003 (v lit./Sk) 
Skutočnosť sledov. obd. 
 za rok 2004 (v lit./Sk) 

 litre Sk litre Sk 
Benzín 45 439,92 1 395 133,28 42 475,83 1 481 093,12 
Nafta  1 135,36 33 395,20 3 203,85 108 371,00 
Spolu 46 575,28 1 428 528,48 45 679,68 1 589 464,12 
 
V priebehu roku 2004 sme prevzali bezodplatným prevodom auto VOLVO: Z počtu 35 áut 
k 31. 12. 2004 máme nepojazdné 4 vozidlá. Ich oprava by bola pre Pamiatkový úrad R 
nerentabilná. 

 
� položka 635 - Rutinná a štandardná údržba  - čerpanie tejto položky ovplyvňujú najmä 

dodávateľské reštaurátorské práce (podpoložka 635 031). 
� položka 636 - Nájomné za prenájom - čerpala sa rovnako na 100 %.  
� položka 637 - Ostatné tovary a služby - najväčšie čerpanie bolo v podpoložke špeciálne 

služby, z ktorej sme finančne zabezpečovali právne poradenstvo, ďalej podpoložka 
všeobecné služby, z ktorej sme uhrádzali výrobu fotodokumentácie a podpoložka výdavky 
na úhradu poplatkov a odvodov. Vo veľkej miere ovplyvnila vysoké čerpanie tejto 
položky podpoložka 637 027 z ktorej uhrádzame zamestnancov, ktorí vykonávajú práce 
na dohody a suplujú chýbajúcich štátnych zamestnancov v stálom pracovnom pomere. 
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Limit na reprezentačné výdavky bol určený na 65 tis. Sk. Vyčerpalo sa  57 tis. Sk, čo 
predstavuje čerpanie na   87,7 %. 
 
Bežné transfery - kategória 640 
 
     Schválený rozpočet tejto kategórie predstavoval sumu  851 tis. Sk  a následne na základe 
žiadosti o vykonanie rozpočtového opatrenia bol našej organizácii upravený rozpočet na sumu 
665 tis. Sk. 
  

 
Kategória 

Schválený 
rozpočet 

Plnenie za  
rok 2004  

 
% plnenia 

640 – Bežné transfery 851 665 78,14 
 
Čerpanie tejto kategórie bolo nasledovne: 

� na odstupné      426 tis. Sk 
� na nemocenské     205 tis. Sk 
� príplatky a príspevky štátnym zamestnancom   34 tis. Sk 

 
     V roku 2004 organizácia realizovala organizačné zmeny, zrušila tri pracoviská, 
Michalovce, Bardejov a Nové Zámky a vyplatila odstupné 8 zamestnancom. 
     Na základe legislatívnych zmien organizácia zabezpečila vyplácanie 10 dňových 
nemocenských dávok v sume 189 tis. Sk. Vzhľadom na skutočnosť, že plánovanie 
práceneschopnosti zamestnancov nie je možné na 100 %, zostatok v sume 16 tis. Sk 
organizácia prevedie (vráti) v zmysle zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách na 
príjmový účet.  
     V roku 2004 boli z tejto kategórie štátnych zamestnancom vyplatené na základe ich 
žiadostí príspevky za PN a OČR za mesiac december 2003.Tieto príspevky neboli ďalej 
vyplácané pretože k 1. 1. 2004 boli zákonom zrušené. 

 
Mimorozpočtové prostriedky na bežné výdavky 
 
     Naša organizácia v roku 2004 nedostala mimorozpočtové prostriedky na bežné výdavky. 

 
Mimorozpočtové prostriedky na kapitálové výdavky   

 
      Naša organizácia v roku 2004 nedostala mimorozpočtové prostriedky na kapitálové 
výdavky.  
 
 
 
 
 
b) program 07 J – Tvorba a implementácia politík 
 
     Rozpočtovým opatrením č.1 – list MK 4775/2004-700 zo dňa 30. apríla 2004 bol upravený 
rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky kat. 630 Tovary a ďalšie služby o čiastku 
1 460 tis. Sk účelovo určenú v rámci Projektov na kultúrne aktivity v r. 2004 na financovanie 
týchto aktivít: 
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� Bibliografia pamiatkovej starostlivosti 1996 -2000  250 tis. Sk 
� Publikácia – Levočský zlatník Ján Siláši    300 tis. Sk 
� Problematika zachovania autenticity a integrity   310 tis. Sk 
� VADEMECUM IV         50 tis. Sk 
� Európsky výmenný program       50 tis. Sk 
� Zásady ochrany pamiatkových území    500 tis. Sk 

 
     Rozpočtovým opatrením č.2/KV – list MK 4884/2004-700 zo dňa 6. mája 2004 bol 
upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na kapitálové výdavky kat. 700 kapitálové 
výdavky o čiastku 1 400 tis. Sk účelovo určenú v rámci Projektov na kultúrne aktivity v r. 
2004 na financovanie týchto aktivít: 
 

� Geografický informačný systém – GIS    800 tis. Sk 
� Hardvérové a softvérové vybavenie    600 tis. Sk 

 
Pridelené finančné prostriedky v programe 07J - Tvorba a implementácia politík organizácia 
použila v súlade s určeným účelom. Tieto finančné prostriedky boli zúčtované a zúčtovanie 
bolo v termíne predložené MK SR. 
 
6.6. Personálne otázky 
 
Stav zamestnancov 
 
     Rozpisom  záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2004 číslo MK 293/2004-
700 zo dňa 16.1.2004  bol pre rok 2004 stanovený limit zamestnancov  nasledovne:  štátna 
služba  195, verejná služba 157.  
     Pamiatkový úrad SR mal k 1.1.2004 spolu 320 zamestnancov,  ďalších 8 zamestnancov 
bolo vyňatých z evidenčného stavu z dôvodu materskej dovolenky (1) a z dôvodu rodičovskej 
dovolenky (7).  Traja občania vykonávali v PÚ SR k 1.1.2004 civilnú službu. 
V priebehu obdobia od 1.1.2004 do 30.6.2004 sa  pôvodný evidenčný stav 320 zamestnancov 
upravil o 17 zamestnancov, t.j. na 337 zamestnancov vo fyzických osobách ku dňu 30.6.2004. 
Mimo evidenčného stavu je 9 zamestnancov,  8 zamestnankýň je na rodičovskej dovolenke do 
3 rokov veku dieťaťa, 1 zamestnankyňa čerpá neplatené služobné voľno..  
V štátnej službe bolo ku dňu 30.6.2004  180  zamestnancov. V priebehu sledovaného obdobia 
ukončilo v našom úrade svoj služobný pomer  10 štátnych zamestnancov, z toho  9 požiadali 
o skončenie služobného pomeru z osobných dôvodov, s 1 zamestnankyňou bol skončený 
služobný pomer na základe služobného hodnotenia. Na voľné miesta boli do štátnej služby 
výberovými konaniami prijatí 11 zamestnanci. V  prvom polroku 2004 sa konali výberové 
konania v 4 termínoch,  v dňoch január, marec, apríl.  V marci a apríli sa konalo výberové 
konanie okrem iných aj na obsadenie miest predstavených. Napriek množstvu prihlásených 
uchádzačov sa nepodarilo obsadiť všetky voľné štátnozamestnanecké miesta. Rovnaký stav je 
pri obsadzovaní dočasne voľných štátnozamestnaneckých miest – zamestnancov vyňatých 
z evidenčného stavu z dôvodu dlhodobej dočasnej práceneschopnosti, neplatenému voľnu, 
materskej a rodičovskej dovolenky. Tieto miesta sú síce t.č. voľné, ale natrvalo ich nemožno 
obsadiť. Veľmi ťažké je nájsť zamestnanca s primeraným vzdelaním a adekvátnym 
prehľadom a praxou, aby mohol okamžite bez dlhšieho zaškoľovania nahradiť chýbajúceho 
zamestnanca. 
Vo verejnej službe bolo  k 30.6.2003 157 zamestnancov. Pracovný pomer pri výkone prác vo 
verejnom záujme ukončilo  5 zamestnancov, z toho 4 zamestnanci dostali výpoveď z dôvodu 
organizačných zmien, 1  skončil na vlastnú žiadosť dohodou bez uvedenia dôvodov.   Do 
verejnej služby boli prijatí 8 noví zamestnanci, len ako  náhrada na voľné pracovné miesta. 
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Ku dňu 30.6.2004 nevykonáva v Pamiatkovom úrade SR  civilnú službu žiaden občan. Výkon 
civilnej služby ukončili 1 občan v januári a 2 občania v marci 2004. 
     V 2. polroku 2004 ku dňu 31.12. 2004  sa upravil pôvodný evidenčný stav zamestnancov 
na 335 zamestnancov vo fyzických osobách. Mimo evidenčného stavu je z dôvodu materskej 
dovolenky 1 zamestnankyňa,  z dôvodu rodičovskej dovolenky  5  zamestnankýň a z dôvodu 
neplateného voľna   2  zamestnankyne. 
     V štátnej službe bolo ku dňu 31.12.2004 179 zamestnancov. V priebehu 2. polroku 
ukončilo štátnu službu 11 zamestnancov, z toho  6  zamestnancov na vlastnú žiadosť, podľa § 
41 zákona, 3 zamestnanci z dôvodu zrušenia štátnozamestnaneckého miesta podľa § 40 ods. 
2, písm. b) zákona, 2  zamestnanci na základe zákona z toho jeden uplynutím prípravnej 
služby, pretože nebola zložená kvalifikačná skúška (§ 43 ods.1, písm. a) zákona) a jeden 
uplynutím dočasnej štátnej služby (§ 43 ods. 1, písm. b) zákona).   Prijatých bolo 8 štátnych 
zamestnancov, z toho 1 do dočasnej štátnej služby na zastupovanie, 7 zamestnancov nastúpilo 
po dvoch uskutočnených výberových konaniach v auguste a októbri 2004. 
     Vo verejnej službe bolo k 31.12.2004 156 zamestnancov. V priebehu 2. polroku ukončilo 
pracovný pomer  9  zamestnancov, z toho 3 zamestnanci  skončili dohodou (§ 60 ZP), 1 
zamestnanec skončil výpoveďou (§61 ZP), 1 zamestnanec skončil z organizačných dôvodov 
(§ 63 ZP), 3 zamestnanci skončili z dôvodu nesplnenia predpokladov pre výkon prác vo 
verejnom záujme (§3 zákona 552/2003), 
Jednému zamestnancovi skončil pracovný pomer smrťou.  
Ku dňu 31.12.2004 vykonáva v Pamiatkovom úrade SR civilnú službu 1 občan. 
 
Vývoj miezd 
 
     Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu  č. MK 293/2004-700 zo dňa 
16.1.2004 nám určilo Ministerstvo kultúry SR mzdové prostriedky na rok 2004 – rozpočtová 
položka  610 – nasledovne: štátna služba v sume 38 657 tis. Sk.,  a verejná služba v sume 19 
764 tis. Sk. Výška finančných prostriedkov určená na platy zamestnancov vykonávajúcich 
práce vo verejnom záujme určená rozpisom však nepostačovala na pokrytie platov 
zamestnancov.  
     Mzdové prostriedky boli v priebehu  roka upravené nasledovne: 
listom č.MK-6693/2004-700- pre štátnu službu  39 613 tis. Sk,  zvýšenie o 334 tis. Sk 
� pre verejnú službu 20 297 tis, zvýšenie o 186 tis. Sk.  bez zmeny limitu zamestnancov,  

súvisiace so zvýšením platových taríf v súlade s Kolektívnou dohodou vo VS a § 7 zákona 
č. 598/2003 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2004. 

listom č.MK-9227/2004-700- pre štátnu službu 36 415 tis.Sk, zníženie o 3 198 tis. Sk 
� pre verejnú službu 23 495 tis.Sk, zvýšenie o 3 198 tis.Sk,  z dôvodu nepostačujúcich 

finančných prostriedkov na platy zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom 
záujme sa uskutočnilo jednorázové prevedenie prostriedkov z miezd štátnych 
zamestnancov, nakoľko v roku 2004 nebolo možné obsadiť všetky voľné 
štátnozamestnanecké miesta. 

     Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2004 v porovnaní so schváleným rozpočtom, 
upraveným rozpočtom a skutočnosťou v členení na štátnych zamestnancov a zamestnancov 
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme („verejná služba), ktoré sa člení ešte podľa 
odmeňovania podľa základnej stupnice – príloha č. 3 a pedagogickej stupnice – príloha č. 4 je 
uvedené v priložených tabuľkách č. 3a, 3b.  
     Napriek nenaplneniu stavu zamestnancov boli úlohy Pamiatkového úradu plnené  
zamestnancami v PÚ SR zamestnanými, čo sa riešilo finančným ohodnotením vo forme 
odmien,  osobných príplatkov. V  roku 2004 bolo vyčerpaných spolu  na OON – dohody o 
vykonaní  prác a dohôd o brigádnickej práci študentov 2 557 900,- Sk. Formou dohôd 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sme sa snažili zabezpečiť činnosti, ktoré 
by nebolo ekonomické vykonávať v riadnom pracovnom pomere a súčasne dodržať stanovený 
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limit zamestnancov, napr. upratovanie na pracoviskách v rámci krajských pamiatkových 
úradov po území celého Slovenska, ďalej údržbárske a kuričské práce, údržbu počítačových 
sietí a pod. V roku 2004 sme boli nútení využívať túto formu aj na výkon niektorých činností, 
nakoľko sme mali nedostatok zamestnancov v pracovnom pomere. Spolu bolo do 31.12.2004 
uzatvorených 209 dohôd.   
Zamestnancom, ktorí skončili pracovný pomer výpoveďou z dôvodu organizačných zmien 
a zrušenia jeho funkčného miesta bolo vyplatené odstupné vo výške 426 220,- Sk. 
 
 
Rozvoj ľudských zdrojov v roku 2004 
 
     Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len “PÚ SR”) sa venuje rozvoju ľudských 
zdrojov vzdelávaním zamestnancov v nadväznosti na finančné možnosti. V roku 2004 bolo na 
vzdelávanie zamestnancov vynaložených 254 tis.Sk z toho 149.tis Sk v zahraničí. Mimo 
odborného vzdelávania štátnych zamestnancov v dočasnej štátnej službe, ktoré prebieha pred 
kvalifikačnými skúškami do stálej štátnej služby absolvovali zamestnanci PÚ SR rôzne 
odborné školenia a semináre. 
 
     Nakoľko PÚ SR má zamestnancov štátnych (zákon č.312/2001 Z.z. o štátnej službe a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) ako aj zamestnancov pri 
výkone prác vo verejnom záujme (ďalej len “VS), (zákon č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme) pri vzdelávaní zamestnancov sa zameriavame na špecifické potreby 
jednotlivých kategórií zamestnancov. V priebehu roku 2004 sa  zamestnanci zúčastnili 
rôznych druhov vzdelávaní nasledovne: 
 
� 101 štátnych zamestnancov absolvovalo odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov v   
  dočasnej štátnej službe, realizované podľa nariadenia vlády SR č.573/2002 Z.z. 
� 19 štátnych zamestnancov absolvovalo niekoľko dňové školenia z oblasti štátnej služby,    
   správneho konania, ochrany pamiatkového fondu 
� 1 štátny zamestnanec absolvoval školenie o štátnej pokladnici 
� 7 zamestnanci VS sa zúčastnili 1-dňových školení týkajúcich sa zmien v zákonoch o   
  sociálnom zabezpečení, zdravotnom poistení, zákonníka práce a zákona o výkone prác vo      
  verejnom záujme 
� 3 zamestnanci VS absolvovali 2, resp. 3 dňové školenie týkajúce sa mzdovej problematiky   
  vykonávanej prostredníctvom programu fy SOFTIP 
� 2 zamestnanci VS absolvovali školenie o štátnej pokladnici a počítačového prepojenia, ako   
  aj formy úhrad a výberu finančných prostriedkov 
� 2 zamestnanci VS absolvovali 1 dňové školenie o ročnej závierke rozpočtovej organizácie 
� 14 zamestnancov VS sa zúčastnilo preškolenia vodičov motorových vozidiel 
� 1 zamestnanec VS sa zúčastnil týždňového školenia odbornej spôsobilosti požiarneho  
   technika 
� 1 zamestnanec VS sa zúčastnil týždňového školenia odbornej spôsobilosti bezpečnostného 
   technika 
� 3 zamestnanci VS absolvovali 1 dňové školenie z problematiky registrácie a vedenia  
   písomností v organizácii programu WINASU 
� mimo uvedených usporiadal PÚ SR pre svojich zamestnancov, správcov registratúr na   
  jednotlivých organizačných zložkách úradu, školenie zamestnancami odborného archívu v   
  Banskej Bystrici 
     Ďalší odborní zamestnanci VS aj ŠS sa v priebehu roka zúčastňovali odborných 
seminárov, konferencií, kongresov a prednášok s odbornými príspevkami na Slovensku aj v 
zahraničí (ŠR, Poľsko, Maďarsko, Švédsko): 
 



 16 

� Poľsko-Archeologické výskmy realizované v r.2003  3 dni – 2 zamestnanci 
� Maďarsko-Študujný pobyt zameraný na dokumentovanie pamiatok – 5 dní – 2 zamestnanci 
� Česko-konferencia “Fórum urbex medii aevi” – 3 dni – 1 zamestnanec 
� Česko-konferencia-Dejiny stavieb – 3 dni – 3 zamestnanci 
� Česko-seminár “Digitálna technika v pamiatkovej starostlivosti” 1 deň – 2 zamestnanci 
� Česko-prezentáciia Grafického informačného systému 2 dni – 1 zamestnanec 
� Švédsko-kongres “o reštaurovaní kameňa” 6 dní – 1 zamestnanec 
� Poľsko-konferencia “General information-Iliegir 2004” – 5 dní – 1 zamestnanec 
� Česko-ARCCHIP Workshop – 8 dní – 1 zamestnanec 
� Česko-prednášky “Historiské omítky” – 1 deň – 2 zamestnanci 
� Maďarsko-konferencia “Kráľovské sídla v 14 stor. v Uhorsku” – 3 dni – 1 zamestnanec 
� Česko-konferencia “Historiské záhrady Kroměřiž” – 2 dni – 1 zamestnanec 
� Maďarsko-“Letná Egerská pamiatkárska univerzita” – týždeň – 4 zamestnanci 
� Česko-seminár”Historické hospodářské stavby...” – 3 dni – 2 zamestnanci 
� Česko-seminár “Animace prúmyslového dedičství” – 3 dni – 1 zamestnanec 
� Česko-konferencia “Archológia stredoveku” – 1 deň –7 zamestnanci 
� Česko-seminár “Vesnické technické památky...) – 3 dni – 1 zamestnanec 
 
     Pamiatkový úrad SR s ohľadom na rozmiestnenie svojich organizačných zložiek po celej 
republike a s ohľadom na medzinárodnú spoluprácu realizuje rozsiahle dodávateľsko-
odberateľské vzťahy z čoho vyplývajú finančné operácie – účtovníctvo a rozpočtovníctvo. 
Zamestnanci ekonomického úseku sústavne sledujú ekonomické právne normy. Od 1.4.2004 
prešiel Pamiatkový úrad SR na systém Štátnej pokladnice. Zamestnanci sa zúčastnili 
nasledovných školení: 
� Zákon o verejnom obstáravaní – 1 deň – 2 zamestnanci 
� Zákon o Štátnej pokladnici – 1 deň – 5 zamestnancov 
� Systém štátnej pokladnice – aplikácia – 5 dní – 5 zamestnancov 
� Zákon o účtovníctve – 1 deň – 2 zamestnanci 
� Nový zákon o rozpočtových pravidlách – 1 deň – 5 zamestnancov 
� Novelizované zákony v oblasti poistnéhoo a príspevku do poisťovní – 3 dni – 3 zamestnanci 
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Štruktúra Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a  
krajských pamiatkových úradov podľa regiónov 
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7.7. Ciele a prehľad ich plnenia 
I. Hlavné činnosti v zmysle Zákona NR SR č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu  
 
1. Vyhodnotenie činnosti PÚ SR a KPÚ v oblasti výkonu štátnej správy – rozhodnutia 

v 1. a 2. stupni výkonu štátnej správy, odborné stanoviská a vyjadrenia, podnety, 
povolenia, štátny pamiatkový dohľad: 

 rozhodnutia v 1. 
a 2. stupni výkonu 
štátnej správy 

odborné stanoviská  a vyjadrenia, 
podnety, povolenia, štátny 
pamiatkový dohľad 

PÚ SR Bratislava 307 167 
KPÚ Bratislava 1751 1236 
KPÚ Trnava 839 1444 
KPÚ Trenčín 475 2003 
KPÚ B. Bystrica 948 548 
KPÚ Žilina 543 895 
KPÚ Prešov 1480 2216 
KPÚ Nitra 766 1628 
KPÚ Košice 906 1548 
SPOLU 8 015 11 685 

 
Vyhodnotenie  činnosti  odboru  preskúmavania  rozhodnutí  PÚ SR za 01 - 12/ 
2004 

 

1. Celkový počet rozhodnutí o odvolaní: 104 - z toho Pamiatkový úrad Bratislava  
napadnuté rozhodnutia KPÚ:  
a. potvrdil    43 41,3% 
b. zmenil - doplnil      16 15,4% 
c. zrušil a vrátil na nové rozhodnutie   33 31,7% 
d. zrušil a sám rozhodol vo veci    4 3,8% 
e. zastavil konanie      8 7,7% 
      
2. Rozhodnutia o odvolaní proti rozhodnutiam Krajských pamiatkových úradov  

a. b. c. d. e. 
Celkový počet KPÚ 
vydaných rozhodnutí 

Krajský pamiatkový úrad B. Bystrica:     8    
3 2 3 0 0 948 
37,5% 25,0% 37,5% 0,0% 0,0%  
Krajský pamiatkový úrad Bratislava:     31    
12 5 11 1 2 1751 
38,7% 16,1% 35,5% 3,2% 6,5%  
Krajský pamiatkový úrad  Košice:         25    
10 6 5 1 3 619 
40,0% 24,0% 20,0% 4,0% 12,0%  
Krajský pamiatkový úrad Nitra:               4    
0 0 3 1 0 766 
0,0% 0,0% 75,0% 25,0% 0,0%  
Krajský pamiatkový úrad Prešov:          22    
11 1 8 0 2 886 
50,0% 4,5% 36,4% 0,0% 9,1%  
Krajský pamiatkový úrad Tren čín:           3    
3 0 0 0 0 460 
100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
Krajský pamiatkový úrad Trnava:            3    
2 0 1 0 0 839 
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66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0%  
Krajský pamiatkový úrad Žilina:              8    
2 2 2 1 1 543 
25,0% 25,0% 25,0% 12,5% 12,5%  
Krajské pamiatkové úrady celkom:      104      
3. Napadnuté rozhodnutia KPÚ v odvolacom konaní v % z celkového počtu 104  
Nitra  3,8%       
Trenčín  2,9%    
Trnava  2,9%    
Žilina  7,7%    
Košice  24,0%    
B. Bystrica  7,7%    
Prešov  21,2%    
Bratislava  29,8%    

 
2. Ústredný zoznam pamiatkového fondu SR. Činnosť PÚ SR a KPÚ v roku 2004 
 
 
A) Ústredný zoznam pamiatkového fondu – NKP, PZ, PR, OP – 
návrhy na vyhlásenie, zmenu a zrušenie vyhlásenia 
  

Počet 

Návrh na vyhlásenie NKP 116 
Návrh na zrušenie vyhlásenia NKP 34 
Návrh na zmenu vyhlásenia NKP 18 
Návrh na vyhlásenie pamiatkovej rezervácie 0 
Návrh na zrušenie vyhlásenia pamiatkovej rezervácie 0 
Návrh na zmenu vyhlásenia pamiatkovej rezervácie 0 
Návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny 1 
Návrh na zrušenie vyhlásenia pamiatkovej zóny 0 
Návrh na zmenu vyhlásenia pamiatkovej zóny 3 
Návrh na vyhlásenie ochranného pásma 3 
Návrh na zrušenie vyhlásenia ochranného pásma 0 
Návrh na zmenu vyhlásenia ochranného pásma 0 
 
 
B) Ústredný zoznam pamiatkového fondu – oznámenia,  
      stav pamiatkového fondu 

Počet 

Oznámenie o zápise, resp. vyradení NKP  147 
Oznámenie o zápise pamiatkového územia  - 
Oznámenie o zmenách skutočnosti sledovaných podľa zákona 1865 
Počet hnuteľných NKP (PP) 14 363 KP 30 097 PP 
Počet nehnuteľných NKP (PO) 9 534 KP 13 070 PO 
Počet pamiatkových rezervácií 2 zmeny vyhlásenia v r. 2004 28 
Počet pamiatkových zón 1 zrušená, 1 zmena vyhlásenia 88 
Počet zrušených NKP 2522 KP 2785 PO 
Nárast objektov  205 PO 
Z toho vyhlásené  40 KP 93 PO 
Zrušené vyhlásenie 19 KP 30 PO 
Počet vyhlásených OP   2 
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Stav  dobrý vyhovujúci narušený dezolátny v obnove spolu 
Vlastnícka forma             
štát 698 641 321 115 148 1923 
samospráva obcí 1066 1133 653 188 131 3171 
cirkvi 305 334 247 67 106 1059 
právnické osoby 1030 1324 497 71 143 3065 
fyzické osoby 889 1644 803 281 235 3852 
spolu 3988 5076 2521 722 763 13070 
               
              

Rozdelenie pamiatok podľa stavebno-technického stavu:     
 
               
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Rozdelenie pamiatok podľa vlastníckej formy:       
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3. Sťažnosti, petície, oznámenia a podnety občanov, žiadosti o informácie 
 
 
PÚ SR + KPÚ 

 
sťažnosti 

 
petície 

oznámenia 
a podnety  
občanov 

žiadosti 
o sprístupnenie  
informácií 

PÚ SR Bratislava 3 1 1 6 
KPÚ Bratislava 2 0 3 9 
KPÚ Trnava 0 0 0 0 
KPÚ Trenčín 2 0 0 12 
KPÚ B. Bystrica 1 0 2 0 
KPÚ Žilina 0 0 0 3 
KPÚ Prešov 1 0 5 3 
KPÚ Nitra 2 0 0 7 
KPÚ Košice 1 0 3 65 
SPOLU 12 1 14 105 
 
4. Spolupráca PÚ SR 
 

Táto spolupráca zahŕňa pripomienky, komentáre, návrhy zmlúv, korešpodenciu a iné 
záznamy: 
A) S nadriadenými a poradnými orgánmi (MK SR, Archeologická rada MK SR, 

Pamiatková rada MK SR, atď.) 
B) S krajskými pamiatkovými úradmi 
C) S partnerskými organizáciami, vedeckými inštitúciami a združeniami 
D) S orgánmi štátnej správy a samosprávy 
E) S fyzickými a právnickými osobami 
F) So zahraničnými organizáciami a inštitúciami 
G) Delegované zastupovanie v medzinárodných organizáciách 

 
 
Prehľad podnetov na uvedené okruhy spolupráce uvádzame v tabuľkovej forme: 
 
 
 
Okruh 
spolupráce 

PÚ SR 
poč.pod. 

KPÚ 
Bratislava 
poč.pod. 

KPÚ 
Trnava 
poč.pod. 

KPÚ 
Trenčín 
poč.pod. 

KPÚ 
Nitra 
poč.pod. 

KPÚ 
Žilina 
poč.pod. 

KPÚ 
B.Bystrica 
poč.pod. 

KPÚ 
Prešov 
poč.pod. 

KPÚ 
Košice 
poč.pod. 

A     15     23     -      3     17     10     18     4     57 
B     7     86     1      2      3      4       2     3      4 
C     4     16     -      2      2      6       5     2      5 
D     8     35     10      5     20      4     18     3     25 
E     4     91      6      6       4      3       8     4     50 
F    14        1      -      3       -      1       -     3      5 
G      -      -        -      -       -      -       -     -      1 
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5.  Výskum a metodológia 
 

PÚ SR vydal 4 odborno-metodické materiály: 
 

� Metodika riešenia sporných a nedoriešených prípadov v evidencii HKP  
 
� Usmernenie pre vykonávanie architektonicko-historického pamiatkového výskumu –   
  metodika spracovania dokumentácie  
 
� Usmernenie PÚ SR k spracovaniu výskumnej dokumentácie pamiatkových území – 
   
 
� Metodika PÚ SR a KPÚ pre vypracovanie a posudzovanie výskumnej dokumentácie 
    z archeologických výskumov ako doplňujúci odborno-metodický podklad k Zákonu 
    NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a vyhláške MK SR č.16/2003, 
    ktorou sa vykonáva Zákon NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu 
 
 
Realizované výskumy      počet 
 
a) Výskum umelecko-historický        1 
b) Výskum architektonicko-historický       3 
c) Výskum archeologický       31 
d) Výskum chemicko-technologický    115 
e) Výskum archívno-historický        3 
f) Celoslovenský výskum / projekt        3 
g) Medzinárodný výskum / projekt        1 
h) Zásady ochrany pamiatok a pamiatkových území    10 
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6.  Dokumentačná činnosť 
PÚ SR – OVŠS, OdGD spracovali grafickú dokumentáciu v počte 23 akcií konkrétne: 
 
11/2002/108 Ragály – Kostol - kresličské práce 
1/2003/108 Žehra - Kostol sv. Ducha – kresličské práce 
4/2003/108 Kalinčiakovo – Kostol - konštrukčné práce 
8/2003/108 Beluj – Kostol sv. Vincenta – konštrukčné a kresličské práce 

5/2003/108 
B. Štiavnica – Starý zámok – Vstupná veža – archeologický výskum – 
konštrukčné a kresličské práce 

6/2003/108 
B. Štiavnica – Starý zámok – Severné krídlo citadely – konštrukčné a 
kresličské práce 

7/2003/108 B. Štiavnica – Remeselnícka ul. č. 5 – konštrukčné a kresličské práce 
10/2002/108 Hrad Šariš, Hradná veža - kresličské práce 
8/1995/108 Kopčany, Kaplnka sv. Margity – úprava zamerania 

1/2004/108 
Piešťany, Zaniknutý kláštor Johanitov – meračské, konštrukčné a kresličské 
práce 

2/2004/108 
Devínska Nová Ves, Na skale č. 2, archeologický výskum – meračské, 
konštrukčné  a kresličské práce 

3/2004/108 Banská Belá, Kostol sv. Jána Evanjelistu – meračské práce 

2/2002/111 33 
Baďan, Kostol, odkrytý románsky portál – meračské, konštrukčné a kresličské 
práce 

4/2004/108 B. Štiavnica – Starý zámok – Himmelreich – meračské práce 
 Kopčany, Kaplnka sv. Margity, archeologický výskum - kresličské práce 

1/2004/108 
Piešťany, Zaniknutý kláštor Johanitov – geodetické zameranie (meračské, 
konštrukčné a kresličské práce) II. Etapa 

5/2004/108 Fiľakovo, hrad - geodetické zameranie (meračské práce) I. etapa 

5/2004/108 
Fiľakovo, hrad, archeologický výskum - geodetické zameranie (meračské 
práce)  

6/2004/108 Štefultovo, kaplnka - geodetické zameranie (meračské práce) 

8/2004/108 
Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina - geodetické zameranie (meračské 
práce) I. etapa 

7/2004/108 
Kopčany, kaplnka sv. Margity – výškopisné zameranie terénneho reliéfu okolia 
objektu (meračské práce) 

7/2004/108 
Kopčany, kaplnka sv. Margity – Kačenáreň, geodetické zameranie (meračské 
práce) 

9/2004/108 Bratislava, Leškova 17 - geodetické zameranie (meračské, konštrukčné práce) 
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7.  Edično - propagačná a publikačná činnosť 
A) Vlastné publikácie, bulletiny, skladačky, plagáty, propagačné materiály  
PÚ SR: 
� „Vademecum vlastníka“ – informačná príručka pre vlastníkov pamiatok prezentovaná 

verejnosti 7. 12. na veľtrhu „Nostalgia Expo 2004“; 
� (Mgr. Cónová) „Levočský zlatník Ján Siláši“  
� Zborník príspevkov z kolokvia „Stretnutie so životom a dielom Alžbety Güntherovej – 

Mayerovej“, ktoré usporiadal Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Umeleckohistorickou 
spoločnosťou Slovenska, Slovenskou národnou galériou a Slovenským národným múzeom 
v novembri 2003; 

� Mojžišová, H.: Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky  1996 –  2000, 
Pamiatkový úrad SR Bratislava 2004; 

� Informátor Archívu PÚ SR č. XXX a XXXI; 
 
KPÚ Bratislava 
� Odborné materiály (texty a CD) pre novinárov na tlačovú konferenciu  " Výsledky 

archeologického výskumu kostola sv. Margity v Kopčanoch, okr. Skalica". (PhDr. Baxa, 
PhDr. Ferus). 

�  
KPÚ Trnava: 
� kalendár 2005 - Sereď na dobových pohľadniciach, Sereď 2004 - Petrovič 
 
B) Publikačná činnosť zamestnancov (príspevky a vydané rukopisy doma a v zahraničí): 
PÚ SR: 
� Národné kultúrne pamiatky, ABART 2004, obrazová publikácia s trojjazyčnými textami 

(Ing. arch. Dvořáková); 
� Ochrana kultúrneho dedičstva v medzinárodných dokumentoch ICOMOS, 2. diel – 

Deklarácie, ICOMOS Slovensko 2004, Zostavenie publikácie (Ing. arch. Dvořáková s Ing. 
arch. Husovskou, CSc.); 

� Lászlóová, H.: Stredoveký stavebný vývoj bzovíckeho kláštora. In: Pamiatky a múzeá 
2004, 3, s. 32 - 36; 

� Lászlóová, H.: Odborný seminár o prírodnom bohatstve a kultúrnom dedičstve Hontu 
v Nitre. In: Historický časopis roč. 52, 2004, 1, s. 227 - 228; 

� Orosová, M.: Kostoly a fresky v Rimavskej doline. In: Pamiatky a múzeá 2004, 3, s. 28 - 
31; 

� Orosová, M.: Alžbeta Güntherová - Mayerová a Národná kultúrna komisia. In: Zborník 
príspevkov z kolokvia Stretnutie so životom a dielom Alžbety Güntherovej - Mayerovej 
(1905-1973). Bratislava 2004, s. 48 - 58;  

���� Cónová, I: Gotické zlatníctvo na výstave Gotika v SNG In.: Pamiatky a múzeá 1/2004, 
str.40-41;  

���� Pinčíková, Ľ: Geografický informačný systém pamiatkového fondu Slovenskej republiky 
(GIS PF SR) - článok pre časopis Verejná správa;  

���� Dvořáková, V: Slovensko v Európe, in Pamiatky a múzeá 2/2004, str.1; 
���� Dvořáková, V: Medzinárodné dokumenty ICOMOS v slovenčine, in Pamiatky a múzeá 

2/2004; 
���� Dvořáková, V: Ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva, nový dohovor UNESCO 

a aktivity ICOMOS, in Pamiatky a múzeá 1/2004, str. 66-67; 
���� Dvořáková, V: O sanáciách z pohľadu pamiatkára, in ASB 6/2004, str. 66-67; 
���� Sepulkrálna architektúra na prelome 19. a 20. Storočia na Slovensku, In: Architektúra 

a urbanizmus, roč. XXXVIII, č. 1-2, 2004, s. 35-62: (Ing. arch. Mgr. Kapišinská); 
���� Povstalecká lokomotíva –model, In: Modelář, roč. 55, č. 9, 2004, s. 582-83: (Ing. arch. 

Szijjarto); 
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���� Kultúrne dedičstvo na Slovensku po vstupe do EÚ, odpovede na otázky v OKNO 2/2004 
(Ing. arch. Dvořáková); 

���� Vyberme sa po stopách svetového dedičstva, 16.7.2004 rozhovor pre denník Pravda (Ing. 
arch. Dvořáková). 

KPÚ Bratislava: 
���� Havlík, Sabadošová: Skvost sakrálnej architektúry Slovenska, Slovenské národné noviny 

11/2004; 
���� Havlík, Sabadošová: Kopčiansky kostol – skvost sakrálnej architektúry Slovenska, 

Slovensko 1-2/2004; 
���� Jurkovič: Príspevok do periodika SME v júni 2004 k problematike „letných exteriérových 

sedení“;  
���� PhDr. Jurkovič: Príspevok „Sezónne reštauračné a kaviarenské terasy v pamiatkových 

územiach“. Mesačník Fórum architektúry, 11/2004; 
���� Mgr.Betková: „Obnova architektúry moderny v Bratislave“. Príspevok na medzinárodnú 

konferenciu –Le Recontres- v Brne, 09/2004; 
���� Ing.Staník (+Urmínsky): „Nálezy stredovekých drevozemných domov na Hviezdoslavovej 

ulici 12 v Trnave“. Príspevok na seminári –Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja- 
organizoval KPÚ v Trnave; 

���� Ing.Staník: „Stredoveký meštiansky dom z 13. storočia na Hlavnej 16 v Trnave“. 
Príspevok na medzinárodnej konferencii –FUMA- v Jihlave; 

���� Ing.Staník (+Lesák): „Nález stredovekého domu v Lisztovej záhrade v Bratislave“. 
Príspevok na konferencii –FUMA- v Jihlave; 

���� PhDr. Baxa, PhDr. Ferus : Veľkomoravský kostol v Kopčanoch. Článok v Pamiatky a      
múzeá 4/2004 (spolu s R. Glaser-Opitzovou, J, Katkinovou ); 

���� PhDr. Baxa, PhDr. Ferus: Kostol s obdobia Veľkej Moravy.  Článok v Nové línie 4/2004; 
���� PhDr. Baxa: Podklady pre článok o kostole sv. Margity v Kopčanoch. Trnavský hlas. 
KPÚ Trnava: 
� Kvetanová: „Piešťanský týždeň“ (č.23) K návrhu obnovy kolonádového mosta 

v Piešťanoch; 
�  Petrovič:  Pamiatková hodnota kláštora paulánov. In: Príprava rekonštrukcie a 

revitalizácie NKP „Koruna“ v Šamoríne - Petrovič. 
KPÚ Trenčín: 
� K problematike obnovy pamiatkového fondu s osvetovým zameraním článok do 

Bojnických zvestí , Slovenských realít  
KPÚ Nitra: 
� Ing.Valeková: Deň pamiatok oslavujú na celom svete-Kultúrne dedičstvo treba chrániť      
� Kotruszová: 10 rokov pamiatkovej zóny v Šahách 
� Dudová, Valeková: V okrese pribúdajú ďalšie zrekonštruované kaštiele 
� Valeková: Sprístupnia aj hradnú vežu 
� Gažiová: Na podhradie za kultúrou 
� Gažiová: Hrad je vďačným cieľom výletov 
� Husárová, Valeková: Ochrana pamiatkového územia v Komárne 
KPÚ Žilina: 
� Dudáš, M.: Komplexné technické dotvorenie a sprevádzkovanie objektu Raganovho mlyna 

v Múzeu kysuckej dediny v Novej bystrici – Vychylovke. In: Zborník Kysuckého múzea 
v Čadci 9/2004; 

� Zachar, J.: „Stav prezentácie archeologických lokalít v Žilinskom kraji“. Konferencia: Stav 
a perspektívy prezentácie archeologických nálezísk a archeologických torz, 29.10.2003, 
Komárno. In: Monumentorum Tutela - Ochrana Pamiatok 14; 

� Liptayová, Z.: Zachovajme dedičstvo našich predkov. In: noviny Ružomberský hlas č.8, 
23.4.2004. 
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KPÚ Banská Bystrica: 
� Hojčková, A., Puškárová, A.: “Ochrana pamiatkového fondu” (Zákon NR SR č.49/2002 

Z.z. a jeho uplatnenie v praxi na území okresu Krupina), Hontianske noviny (Krupina), 
strana 5, marec 2004; 

� Fillová, Ľ, Mácelová, M., Šimkovic, M.: “Mestský hrad v Banskej Bystrici, Pamiatky a 
múzeá, číslo 2/2004, str. 2-7; 

� Šimkovic, M.: Gotika na Slovensku  (SNG), kapitola Vývoj hradov a opevnených sídiel, 
02/2004; 

� Mosný, P.: „Nové nálezy na hrade Ľupča I., II., apríl 2004, Podbrezovan; 
� Mosný, P.: „Pýtali sme sa za vás archeológa a kastelána hradu Ľupča“, apríl 2004, 

Horehronie; 
� Mosný, P.: „Novoveké nálezy na hrade Ľupča, jún 2004, Podbrezovan; 
� Hrašková, E.: 2004, Prezentácia archeologických lokalít v Kyjaticiach a v Pincinej,               

In Monumentorum Tutela.  
� Maršálková J.: Evidencia NKP a Pamiatkových území – technických na území SR, In.: 

Zborník medzinárodnej konferencie na tému: Priemyselné dedičstvo - Medzev –Šugovská 
dolina  09/2004; 

� Farkaš, Ľ.: , Má mať Slovenská Ľupča pamiatkovú zónu?, In.: Ľupčianske zvesti č.7/2004;  
� Hrašková, E.: Pamiatky Novohradu, In : Pamiatky a múzeá, č. 3/2004, s. 2 – 6; 
� Hrašková, E. –Šimkovic, M.: Hrady prihraničnej oblasti Banskobystrického 

samosprávneho kraja, In : Zborník z konferencie, Fiľakovo 2004, s.; 
� Hrašková, E. –Šimkovic, M.: Hrad Fiľakovo. In : Pamiatky a múzeá, č.3/2004, s. 14 – 16.; 
� Paučová, A.: Židovská synagóga v Lučenci, In: Pamiatky a múzeá 3/2004; 
� Paučová, A.: Lučenecká secesia a jej podoby, In: Pamiatky a múzeá 3/2004. 
KPÚ Prešov: 
� Poláková,M: Čítanka minulosti .In. Prešovský Večerník roč. XV č. 3443, 2004, s.9; 
� Poláková,M: Krása z dreva zrodená, Vydal: DINO Sabinov, 2004; Text 
� Poláková, M: Sila ducha, In: Prešovský Večerník roč. XV. Č. 3443, 2004, s.1; 
� Vološčuk,P:  Saský skvost. In.: Prešovský Večerník roč. XV, č. 3443, 2004, s. 9; 
� Semanová, E. – Uličný ,M: Romantická záhrada, In: Prešovský Večerník roč. XV,                   
č. 3443, 2004, s.10; 

� Petranská,D.: Námet na bádanie, In.: Prešovský Večerník roč. XV. Č. 3443, 2004 s.11; 
� Čechová, J.: Jeden z najkrajších kútov Šariša, In.: Prešovský Večerník, roč. XV,                    
č. 3443, 2004, s.12; 

� Čechová, J,: Obnova chalupy v Lačnove, In.: Môj Dom č. 6/2004 s. 15; 
� Malínská, D.: Medzinárodný deň pamiatok a historických sídiel In,: Bardejovské novosti; 
� Suchý,Ľ.:  O histórii a súčasnosti soľnobanského handľu. In. Zborník príspevkov 

z medzinárodnej konferencie, Priemyselné dedičstvo ako súčasť kultúrneho dedičstva. 
STM Košice 2004, s.84-88; 

� Suchý, Ľ. Fotografická príloha k článku: Bláha,J, Panáček,M: Kurz Pruzkumy 
a dokumentace historických krovu 2003, In.: Zprávy památkové péče, roč.64.č.2004/2, 
s.154-158, 

� Glos, P. – Šimkovic, M.: Nové poznatky o stredovekej podobe hradov Ľubovňa a Plaveč. 
In: Archaeologia historica 29/04, str. 309 – 329; 

� Odler,P: Minulosť a súčasnosť technických pamiatok na strednom Spiši. In.: Priemyselné 
dedičstvo ako súčasť kultúrneho dedičstva. Košice-Šugov,2004,s.101-105. 

KPÚ Košice: 
� Chovanová, Alica: Stoličný dom v Betlanovciach. In: Z minulosti Spiša, Ročenka 

Spišského dejepisného spolku v Levoči, XI. ročník 2003, Spišský dejepisný spolok 
Levoča, 2003, ISBN 80-966964-8-3, str. 161 – 166, 

� Balega, A., Hrabinská, A., Markušová, K., Mokriš, R., Varechová, Z.: Patria storočné okná      
do kontajnera? In: Staromestské listy, vydáva Mestská časť Košice – Staré mesto, apríl 
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2004, str. 4. Chovanová, A.:  Terra Scepusiensis – renesancia priemyselného dedičstva In: 
Priemyselné dedičstvo ako súčasť kultúrneho dedičstva, Zborník, STM Košice 2004, str. 
28 – 38; 

� Kling, P.: Vodohospodárske stavby ako súčasť kultúrneho dedičstva. In: Zborník 
prednášok – Historické vodné dielo Uhorná, str. 38 – 42; 

� Kušnierová, E.: Grófska ľadovňa vo Vlachove, In: Vlachovské noviny 2004; 
� Kušnierová, E.: Gemer, úvodný text publikácie Jiroušek, L: Región Gemer - Spiš, Spiš - 

Gemer, Spišská Nová Ves 2004; 
� Šmelková, E.: Možnosti ochrany pamätihodností našich obcí, In: Múzejné noviny 3/2004; 
� Gembický, J.: Výskum zvonov na Slovensku. In: Priemyselné dedičstvo ako súčasť 

kultúrneho dedičstva, Zborník, STM Košice 2004, str. 79-83; 
� Chovanová: príspevok do Kultúno-spoločenského mesačníka mesta Spišská Nová Ves – 

„Úvod k pamiatkovému zákonu“ – 12.2004. 
 
C) Vedecko-popularizačná činnosť (filmy, televízne a rozhlasové relácie, tlačové 

konferencie): 
PÚ SR: 
� STV-Noviny plus: rozhovor o programe Obnovme si svoj dom, PhDr. Kosová; 
� STV-Televízne noviny: rozhovor Reštaurovanie oltáru Narodenia z kostola sv. Jakuba 

v Levoči, PhDr. Kosová; 
� TA3: rozhovor o ochrane pamiatkového fondu, PhDr. Kosová; 
� Slovenský rozhlas – Popoludnie s rozhlasom: rozhovor o ochrane kultúrnych pamiatok, 

zamerané najmä na Bratislavu a okolie, PhDr. Kosová; 
� Slovenský rozhlas: rozhovor v kontaktnej relácii Dobré ráno, PhDr. Kosová. 
PÚ SR – OVŠS: 
� Regionálny denník, STV 2, 4.10. – beseda o problematike výškových stavieb v Bratislave 

Ing. arch. Dvořáková; 
� Rádio Regina – k otázke výstavby výškovej budovy na Šancovej ul. v Bratislave, júl - Ing. 

arch. Dvořáková. 
 
KPÚ Bratislava: 
���� PhDr. Baxa: " Výsledky archeologického výskumu kostola sv. Margity v Kopčanoch, okr. 

Skalica". Bratislava, 10.11.2004, Dom novinárov. Tlačová konferencia -organizačné 
zabezpečenie a prezentácia výsledkov výskumu;  

���� PhDr. Baxa: Prezentácia výsledkov realizácie II. etapy projektu "Ochrana a záchrana 
archeologických a historických pamiatok na Slovensku ako integrálna súčasť európskeho  
kultúrneho dedičstva". Obecný úrad Kopčany . Číslo úlohy: 2003SP 51/028 09 00/028 09 
02 . / spolu s Doc. J. Gregorovou/; 

���� Mgr. Havlík: Téma dňa, TA3 – rozhovor; 
���� Mgr. Havlík: Regióny, STV – rozhovor; 
���� Mgr. Havlík: Televízne noviny, STV – rozhovor; 
���� Mgr. Havlík: Raňajky, JOJ – rozhovor; 
���� Mgr. Havlík: Spravodajství ČT, ČT  – rozhovor; 
���� Mgr. Havlík: Reportéri, Markíza  – rozhovor; 
���� Ing.Staník: rozhlasová relácia o hrade Devín. Rádio Devín; 
���� Ing.Staník: rozhlasová relácia o hrade Branč. Slovenský rozhlas; 
���� Ing.Staník: rozhlasová relácia o hrade Trenčín. Rádio Expres; 
���� Ing.Staník: televízna relácia o hrade Trenčín. STV; 
���� PhDr. Jurkovič: rozhovor o veľkomoravskom kostole v Kopčanoch. STV; 
���� PhDr. Jurkovič: rozhovor o veľkomoravskom kostole v Kopčanoch. Slovenský rozhlas; 
���� PhDr. Jurkovič: rozhovor o veľkomoravskom kostole v Kopčanoch. Rádio Regina; 
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���� PhDr. Baxa: Rozhovor pre reláciu o výsledkoch  archeologického výskumu kostola sv. 
Margity v Kopčanoch, okr. Skalica. Slovenský rozhlas; 

���� PhDr. Baxa, PhDr.Ferus: príprava produkcie - Dokumentárny film kostol sv. Margity 
v Kopčanoch. 

KPÚ Trnava: 
� Kvetanová: tlačová konferencia konaná dňa 13.5.2004 v Thermia Palace Piešťany                

pri príležitosti otvorenia zrekonštruovaných priestorov Balneoterapie IRMA Piešťany; 
� Tlač.beseda (10.11.04) v dome novinárov Bratislava k nálezu a datovaniu kostola sv. 

Margity v Kopčanoch – Kvetanová; 
� Kvetanová: vystúpenie v televíznej relácii (STV 2) - natočené 13.5. 2004 v Balneoterapii 

IRMA Piešťany pri jej otvorení po rekonštrukcii. 
KPÚ Trenčín: 
� spolupráca s redaktorom  Slovenského rozhlasu M. Ondášom , odvysielané Rádiožurnál, 

Dobré ráno – Zápisník spravodajcov, Rádio Regina – Banská Bystrica (9) 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Farkaš, Ľ.: Hronský Beňadik – múr hradobný okolo areálu kostola a kláštora sv. Benedikta 

opáta, stanovisko k technickému stavu, 16.6.2004,  STV 2, 
� Kajba, P.: výstava gotika na Slovensku, informácia pre AZTV - regionálnu televíziu 

11.3.2004, 
� Mosný, P.: Hrad Ľupča, pre regionálnu televíziu AZTV B. Bystrica, 11.3.2004; 
� Mosný, P.: Hrad Ľupča a jeho obnova  pre regionálnu televíziu, STV 3.12.2004. 
KPÚ Prešov: 
� Ing.,. Lačná: Starý Smokovec – tlačová beseda; Slovenský rozhlas – rozhovor  
      o pamiatkach Tatier; 
� PhDr. Poláková: Rádio Východ – rozhovor o pamiatkovom fonde Prešovského kraja; 
KPÚ Košice: 
� Markušová: účasť v relácii Nočné pyramídy Slov. rozhlasu s tematikou Drobná sakrálna 

architektúra; 
� kolektív zamestnancov KPÚ Košice: spolupráca s Košickým občianskym kruhom pri 

organizovaní verejnej diskusie na tému Potrebujú pamiatky Košičanov?Potrebujú 
Košičania pamiatky? pri príležitosti medzinárodného dňa pamiatok - apríl 2004; 

� Labudová, Markušová: rozhovor o ochrane pamiatok v Košickom kraji pre Maďarský 
rozhlas štúdio Miskolc, vysielanie v slovenčine, máj 2004. 

 
D) Výstavy (organizácia, prezentácia, účasť): 
PÚ SR: 
�  „Stredoveké nástenné maľby v Gemeri“ – prezentovaná v rumunskom Nadlaku 

a Bukurešti (Ministerstvo kultúry Rumunska); 
� Výstava „Svetové kultúrne dedičstvo“ – Halle (10.-12.2.04), Topoľčany (31.3.04), 

Mníchov (13.-15.5.04), Veľvyslanectvo v Paríži (november 04) – organizácia, inštalácia, 
prezentácia, Univerzitná knižnica Bratislava (september 2004) 

KPÚ Trnava: 
� organizácia a inštalácia výstavy k semináru „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“ 

konaného na radnici v Trnave (7.12.O4)-Magula, Žuffová 
KPÚ Trenčín: 
� Organizácia výstav: 

- „Storočia okolo nás“,  
- „Sakrálna architektúra Hornej Nitry“, 
- „Pamiatky Považskej Bystrice“, 
- „Pamiatky Trenčína“,  
- „Výstava z histórie archeológie, reštaurovanie – kostol sv. Martina v Bojniciach“. 
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KPÚ Nitra: 
� Topoľčany - Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku (organizačne zabezpečil 

PhDr.Jurkovič, Bielik, Jurišová) 
- Krušovce: Pamiatky a historická zeleň okresu Topoľčany (Ing.Ďuračka, Bielik) 
KPÚ Žilina: 
� Dudáš, M: otvorenie a prezentácia výstavy „Drevená sakrálna architektúra v strednej 

Európe“,  v Slovenskom Inštitúte v Berlíne (Nemecko), január – február 2004; 
� Dudáš, M.: otvorenie a prezentácia výstavy „Drevená sakrálna architektúra v strednej 

Európe“,  v priestoroch galérie zámku v Krasiczyne pri Przemysli (Poľsko), jún – júl 2004;  
� Spolupráca pri tvorbe výstavy o Bienále architektúry v Benátkach „Metamorfózy 

architektúry“, 09.12.2004 – 09.01.2005, Benátky, Taliansko (M. Marček). 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Mosný, P.: Múzeum – Železiarne Podbrezová, Sumarizácia nálezov z doby bronzovej 

(január 2004); 
� Mosný, P.: Mestské Múzeum Žiar nad Hronom, Expozícia osídlenia Slovanov v Žiarskej 

kotline (február 2004); 
� Mosný, P.: Kláštorisko v Slovenskej Ľupči – Horehronské Múzeum Brezno   09/2004; 
� Kakaš, Ľ: spoluúčasť na organizačno-technickom zabezpečení výstavy  „Zachráňme hrad 

Šášov„ – vernisáž 10/2004 – Mestské múzeum Žiar nad Hronom. 
KPÚ Prešov: 
� Putovná výstava – „Architektonické slohy – výber z pamiatok Prešovského kraja“ 

výstavné miesta v roku 2004: 
- Ľubovnianske múzeum Stará Ľubovňa (2.1.–31.1.2004); 
- Metodicko-pedagogické centrum, T. Ševčenka, Prešov (19.4.-30.4.2004); 
- Mestský úrad Giraltovce (3.5.-31.5.2004); 
- Panelová prezentácia MPR Kežmarok v areáli hradu Kežmarok; 
- Bardejov – športová hala – august 2004, BARDKONTAKT. 

KPÚ Košice: 
� Šmelková, Kušnierová: 22. marca v múzeu vo Fiľakove vernisáž výstavy Ľudová 

architektúra Gemera a Malohontu; 
� Markušová: otvorenie výstavy Máraiho Košice v Rákócziho múzeu v Sárospataku, v 

spolupráci s Východoslov. múzeom, Košice.  
� Hlavný oltár košického Dómu sv. Alžbety – inštalácia a otvorenie fotovýstavy s autorom 

fotografií Ing. A. Jirouškom, v spolupráci s konzulátom SR v Krakove, Villa Decjusz, 
október 2004 – Ing. Markušová 

 
E) Konferencia, kolokvium, seminár (organizácia, prezentácia, účasť): 
PÚ SR: 
� Medzinárodný výmenný program ENNHO (2. - 6. 10. 2004 Mojmírovce): prednáška 

„Legislatívne a inštitucionálne prostredie ochrany pamiatkového fondu na Slovensku“ 
(PhDr. Kosová); 

� Rakúsko, Salzburg – 11.-15.10.2004, účasť na Konservatorentagung 2004 (PhDr. Kosová); 
� Nemecko, Kobienz – 23.-25.6.2004, zasadnutie Deutsche LIMES KOMISSION, prednáška 

Römische Denkamäler in der Slowakei (PhDr. Kosová); 
� Archívno-historický výskum ako súčasť pamiatkového výskumu (Mgr. Orosová); 
� XXXVI. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku „Architektúra a archeologické 

pamiatky - ochrana kultúrneho dedičstva“ (20. - 24. 09. 2004 Telč, ČR); 
� Žobráci v Bratislave v 18. storočí (Mgr. Orosová); 
� Historický seminár „Život v mestách v stredoveku a novoveku“ (12. 10. 2004 Bratislava); 
� Pôdohospodársky archív a Národná kultúrna komisia 1946 – 1951 (Mgr. Orosová); 
� Vedecká konferencia „50 rokov Slovenského národného archívu - osudy, problémy 

a perspektívy slovenského archívnictva“ (10. - 11. 11. 2004 Bratislava); 
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� Medzinárodný kongres ITAPA „Informatizácia verejnej správy“ (19. - 21. 10. 2004 
Bratislava); 

� Kolokvium v rámci výstavy Gotika v SNG, prednáška Reštaurovanie monštrancie 
z Popradu-Veľkej (Mgr. Cónová); 

� účasť na kolokviu (Mgr. Lacková, Mgr. Kalinová); 
� Medzinárodný seminár o antigraffiti v BA – účasť (Mgr. Ševčíková, Ing.arch. Dvořáková); 
� Brno – Seminár, „Historické omítky“ – účasť (Mgr. Kalinová); 
� Bratislava, SAS, konferencia „Povojnová architektúra a jej kultúrne hodnoty“ – účasť 

(Mgr. Kapišinská); 
� Bratislava, SAV, Kolokvium „Umenie ako historická pamäť“ – účasť (Mgr. Kalinová, 

Mgr. Kapišinská, Mgr. Haberland); 
� Pezinok, Seminár „ Z histórie malokarpatského baníctva“ – účasť (Ing.arch. Szijjarto); 
� 07.-10. 09. 04 – Ostrava, seminár „Animace prúmyslového dědictví“ (Ing. arch. D. 

Szijjarto); 
� 30. 09. 04 – Bratislava, Prednáška pri príležitosti výstavy „Cesty, z ktorých sa rodila 

Európa. Santiago a jeho púte.“ (Mgr. M. Kalinová); 
� 02.-06. 10. 04 – Mojmírovce, Medz. výmenný program ENNHO „The Old Origin – New 

Use“ (Ing. arch. Szijjarto, Ing. arch. Ižvolt); 
� 09. 12. 04, Bratislava, Seminár – Historická strešná krajina a krytina ( Mgr. Kalinová, Ing. 

arch.  Szijjarto); 
� 11. 04, Brno, Odborno-metodický deň, Stavebno-historické výskumy (Mgr. Kalinová, 

Mgr. Haberland); 
� 30. 11.-01. 12. 04. Brno, Obhajoby inštitucionálneho výskumu, účasť v komisii (Mgr. 

Haberland); 
� Účasť na seminári :Počítačová podpora v archeológii 3 v dňoch 24. – 25. 5. 2004 

v Kravsku u Znojma, Česká republika; 
� účasť na odbornom seminári „Digitální technika v památkové praxi, ktorú organizovala 

Společnost pro technologie ochrany památek – STOP, konaný 25.3.2004 v Prahe (Mgr. 
Lýdia Kravjanska, Ing. arch. Pinčíková); 

� pracovný seminár „Monitoring památek“ zapísaných v Zozname svetového dedičstva, 
v dňoch 19. – 20. októbra 2004 v SZ Arcibiskupskom zámku v Kroměříži, prezentácia „ 
Aktuálne otázky monitoringu svetového dedičstva na Slovensku“ (Ing. arch. Pinčíková). 

KPÚ Bratislava: 
� Medzinárodná  konferencia "Prírodovedecké metódy v službách archeológie", 31.5.-3.6. 2  

2004, Nitra. Príspevok "Fyzikálnochemická analýza ložnej malty románskeho kostola sv. 
Martina v Bojniciach" – PhDr. Baxa (spolu s Ing. Cebecauerovou a Ing. Stillhammerovou); 

� "Forum Urbs Medii Aevii III" . medzinárodná konferencia venovaná problematike 
vrcholne stredovekej murovanej meštianskej architektúry v strednej Európe, Jihlava, 14.-
16. 4. 2004. Príspevok "Meštiansky dom  v Bratislave v druhej pol. 13. storočia 
(PhDr.Baxa, PhDr.Ferus); 

� Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. 11. odborný pamiatkový seminár, Trnava, 7.12. 
2004. Príspevok Veľkomoravský kostol v Kopčanoch. (PhDr.Baxa, PhDr.Ferus); 

� Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach. Vedecká konferencia s 
medzinárodnou účasťou, Trnava, 27.-28. 10. 2004. Trnavská univerzita Príspevok Nové 
poznatky o kaplnke sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch (PhDr.Baxa, PhDr. Ferus); 

� Architektura a archeologické památníky (movité a nemovité) - ochrana kulturního 
dědicství. XXXVI. medzinárodní konference archeologie středověku , Telč 20.-24. 
10.2004. Príspevky: Projekt archeologického parku Mikulčice – Kopčany /PhDr.Baxa, 
spolu s Doc. J. Gregorovou/,  Stredoveký Judenhof z 13. storočia v Bratislave (PhDr.Baxa, 
PhDr.Ferus); 

� konferencia „Dejiny stavieb 2004“, Nečtiny – 04/2004 (Mgr.Ferusová); 
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� seminár„Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“, Trnava –12/2004 
(Ing.Staník,Mgr.Ferusová). 

KPÚ Trnava: 
� organizácia seminára „Pamiatky Trnavy a Trn. kraja“ konaného na radnici v Trnave 

7.12.04 - zamestnanci KPÚ 
� účasť na podujatiach 

-prezentácia fondu Obnovme si svoj dom-Kvetanová 
-seminár-Sídla šľachty v Uhorsku-Kvetanová,Petrovič 
-konferencia o povojnovej architektúre-Šabíková,Kazimír Magula, Petrovič 
-seminár Uhlíkové vlákna v drevených konštrukciách - Zvolen-Šabíková,Kvetanová, 
Petrovič,Magula 
-konferencia Stav.-historické prieskumy -Nečtiny –Petrovič 

KPÚ Trenčín: 
� Účasť na kolokviu v rámci výstavy Gotika v SNG; 
� Účasť na konferencii o ľudovej architektúre v Chvojnici. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� “Drevo a jeho využitie pre stavby minulosti a súčasnosti”, účasť na odbornom seminári     

7.-8.4.2004, Volině (Ing.arch. Ľ. Farkaš, CSc.); 
� “Uhlíkové vlákna ( a ich aplikácia ) v drevených konštrukciách v pamiatkových 

objektoch”, účasť na odbornom seminári 11.6.2004 vo Zvolene (Ing.arch. Ľ. Farkaš, CSc.); 
� spolupráca s FA STU Bratislava pri organizovaní medzinárodného urbanistického 

seminára, FA STU Banská Štiavnica, 04/2004; 
� Kolokvium, Archeologický ústav SAV Nitra, téma – výskum na hrade Ľupča (Mgr. Peter 

Mosný).  
� Krakov, konferencia o ochrane pamiatok, prezentácia príspevku „Banská Štiavnica 

a ochrana pamiatok“, 03/2004 (Ing. arch. Vošková); 
� prezentácia príspevku „Monitoring SKD - Banská Štiavnica a technické pamiatky v okolí“, 

a organizácia exkurzie po technických pamiatkach; medzinárodný seminár organizovaný 
PÚ SR v B. Štiavnici, október 2004 (Ing. arch. Vošková); 

� príspevok „Technické Pamiatky - problém praktickej a právnej ochrany“, Technické 
múzeum Košice, september 2004 (Mgr. Šujanová, Ing. arch. Vošková); 

� prezentácia príspevku „Nový zákon pri ochrane pamiatkového fondu v SR“, kolokvium 
združenia profesionálnych pracovníkov pamiatkovej starostlivosti ŠR, Kutná Hora, jún 
2004   (Mgr. Šujanová); 

� Medzinárodná konferencia: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych 
súvislostiach, Trnavská univerzita v Trnave 27. – 28. 10. 2004, účasť Mgr. J. Čáni a Mgr. 
A. Paučová 

� Hrady prihraničnej oblasti Banskobystrického samosprávneho kraja. Konferencia, 
Fiľakovo október 2004 

KPÚ Žilina: 
� Pracovný seminár Monitoring lokalít svetového kultúrneho dedičstva UNESCO – 1. časť, 

06.-07.10.2004 Banská Štiavnica (Z. Liptayová), 
� Medzinárodný odborný seminár „Problematika zachovania autenticity a integrity ... 

v dňoch 03.-05.11.2004, Chvojnica pri Prievidzi (Z. Liptayová), 
� Konferencia „Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach“, október 

2004, Trnava (V. Majtán), 
� 37. medzinárodná konferencia stredovekej archeológie v Telči, Česká republika, október, 

2004 (J. Zachar), 
KPÚ Prešov: 
� účasť na seminári Uhlíkové vlákna v drevených stav. konštrukciách TU Zvolen 22.6.2004 

(Mgr. Vološčuk); 
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� účasť na medzinárodnom seminári „Historické a kultúrne dedičstvo ako kapitál rozvoja 
cestovného ruchu v prihraničných regiónoch“ Nová Ľubovňa 21.5.2004 (PhDr. Čechová, 
PhDr.Poláková, Ing.Glos) 

� 8.-11.6.2004 Třebíč, ČR, 3. konferencia Združenia pre historický výskum „Krovy, strechy“ 
– účasť, prezentácia krovov kaplnky Zápoľských katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule 
formou posterov (Ing. Glos);  

� 14.10. – 16.10. 2004  Praha – 14. konferencia Sdružení historických sídel Čech, Moravy 
a Slezska „Nová výstavba v Městských památkových rezervacích a zónách“. – účasť na 
prednáškach konferencie a exkurzii (Ing. Glos); 

� Workschop Třešť – Historické strešné konštukcie 31.5.-6.6.2004, príspevok Historický 
krov nad sakristiou kostola sv. Jakuba v Levoči (Ing. Suchý); 

� Třebíč, ČR, 3. konferencia Združenia pre historický výskum „Krovy, strechy“ – účasť, 
(Ing. Suchý); 

� Šugov (SR) - Medzinárodná konferencia - Priemyselné dedičstvo ako súčasť kultúrneho 
dedičstva - príspevok na CD ROM+prednáška: „O histórii a súčasnosti soľnobanského 
handľu“ (príspevok je v zborníku) (Ing. Suchý); 

� prezentácia krovov kaplnky Zápoľských katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule formou 
posterov (Ing. Suchý); 

� Bratislava, vedecká konferencia – Historická strešná krajina - príspevok na CD ROM 
+prednáška: „Stredoveký krov nad sakristiou farského kostola sv. Jakuba v Levoči“ 
(príspevok bude uverejnený v zborníku v roku 2005) (Ing. Suchý); 

� účasť na konferencii o archeologických výskumoch na území juhovýchodného Poľska, 
severného Slovenska a západnej Ukrajiny, Rzeszow, marec 2004 s prednáškou Neskoro-
stredoveká keramika na východnom Slovensku (Mgr. Uličný); 

� účasť na seminári Stav bádania hradnej architektúry na Slovensku Nitra, máj 2004 (Mgr. 
Uličný); 

� účasť na seminári o postmedieválnej archeológii, Bratislava , jún 2004 (Mgr. Uličný); 
� účasť na konferencii o archeologických výskumoch na území juhovýchodného Poľska, 

severného Slovenska a západnej Ukrajiny, Rseszów, marec 2004 s prednáškou (Dr. 
Lukáč);  

� účasť na seminári Stav bádania hradnej architektúry na Slovensku Nitra, máj 2004 
s prednáškou Hrady a hrádky na severovýchodnom Slovensku (Dr. Lukáč); 

� účasť na seminári o postmedieválnej archeológii, Bratislava, jún 2004 (Dr. Lukáč); 
� účasť na medzinárodnej konferencii Archeológie stredoveku v Telči (ČR) s prednáškou 

Pamiatková obnova NKP Spišský hrad (Dr. Lukáč); 
� účasť na medzinárodnej konferencii Stredoveké mestá v Malopoľsku a na Slovensku 

v Prešove s prednáškou K počiatkom stredového Bardejova (Dr. Lukáč); 
� účasť na medzinárodnej konferencii Sztuka vojenná v Sanoku (PR) s prednáškou Hradná 

architektúra na severovýchodnom Slovensku (v rámci dovolenky na vlastné náklady) (Dr. 
Lukáč); 

� účasť na medzinárodnej konferencii Včasný stredovek v poľských Karpatách v Krosne 
(PR) s prednáškou Karpatské komunikácie na severovýchodnom Slovensku v 12. a 13. 
storočí (v rámci dovolenky na vlastné náklady) (Dr. Lukáč); 

� účasť na konferencii Cirkevné pamiatky na Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí 
s prednáškou na tému Súčasná legislatíva v pamiatkovej praxi (Dr. Lukáč); 

� účasť na seminári Stav bádania hradnej architektúry na Slovensku Nitra, máj 2004 
s prednáškou Hrady a hrádky na severovýchodnom Slovensku (Dr. Lukáč); 

� účasť na konferencii „Povojnová architektúra a jej kultúrne hodnoty“ (Ing. Bujnová); 
� účasť na odbornom medzinárodnom seminári „Problematika zachovania autenticity 

a integrity s dôrazom na ohrozenú ľudovú architektúru a osobitne na lokality zapísané 
v Zozname svetového dedičstva“ (Ing. Bujnová); 
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� účasť na stretnutí so zástupcami Úradu pre ochranu kultúrneho dedičstva v Budapešti (Ing. 
Bujnová); 

� Prezentácia pamiatkového fondu Prešovského kraja s dôrazom na drevené kostolíky  - 
spoluzorganizovanie 4-dňového zájazdu pre Českú komoru architektov a pre Českú 
a Slovenskú spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu s odborným výkladom (Ing. 
Semanová); 

� Bratislava – 21. 10. 2004 – „Premena funkcií“ (Mgr. Hudáková, Mgr. Koreňová); 
� Trnava – 27. – 28. 10. 2004 – Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych 

súvislostiach (Mgr. Hudáková, Mgr. Koreňová); 
� účasť na medzinárodnej konferencii Priemyselné dedičstvo ako súčasť kultúrneho 

dedičstva  v Šugove s prednáškou Minulosť a súčasnosť technických pamiatok na 
strednom Spiši (Ing. Odler); 

� účasť na odbornom seminári Monitoring svetového dedičstva v Banskej Štiavnici 
s prednáškou Aktuálne otázky monitoringu svetového dedičstva, poznámky a skúsenosti, 
Spišský hrad a pamiatky jeho okolia (Ing.arch. Klingová); 

� Ing. Lačná prezentácia obnovy MPR Spišská Sobota a Kežmarok na odbornom seminári 
„Bardkontakt 2004“. 

KPÚ Košice: 
� Medzinárodná konferencia k dejinám a výskumu písomnej kultúry v karpatsko-dunajskom 

regióne, účasť s odbornou prednáškou o epigrafických výskumoch na Slovensku, príprava 
na publikovanie v zborníku (Dr. Gembický); 

� Medzinárodná konferencia o vzniku meštianstva, Sárospatak - Maďarsko, jún 2004 - 
prednáška o stavebnom štatúte mesta Košice v 19. storočí z hľadiska ochrany pamiatok   
(Ing. Markušová); 

� Odborný seminár, organizovaný Nár. trustom Slovenska Graffiti - problém nás všetkých - 
máj 2004, účasť s odborným príspevkom (Ing.arch. Mokriš, Ing. Markušová); 

� konferencia Ochrana povojnovej architektúry na Slovensku, SAS, Bratislava, máj 2004 – 
účasť (Ing.arch. Mokriš, Mgr. Varechová). 

� Medzinárodná konferencia – Priemyselné dedičstvo ako súčasť kultúrneho dedičstva – 
príspevok – „Terra Scepusiensis – renesancia priemyselného dedičstva“ – 09. 2004 – Ing. 
Chovanová 

� Medzinárodný odborný seminár – „Problematika zachovania autenticity a integrity so 
zvláštnym dôrazom na ohrozenú ľudovú architektúru a osobitne na lokality zapísané na 
Zoznam svetového dedičstva.“ – 11. 2004 – Ing. Chovanová 

� Seminár k historickému vodnému dielu Uhorná – príspevok – „Vodohospodárske stavby 
ako súčasť kultúrneho dedičstva“ - 10. 2004 – Ing. arch. Kling 

� Odborný seminár – Monitoring svetového dedičstva – príspevok – „Aktuálne otázky 
monitoringu svetového dedičstva, poznámky a skúsenosti, Spišský hrad a pamiatky okolia, 
katastrálne územie Žehra“ – 10. 2004 - Ing. arch. Kling (príspevok by mal byť 
publikovaný v Monumentorum Tutela“ 

 
F) Sympózium (organizácia, prezentácia, účasť): 
PÚ SR: 
� Účasť na Sympóziu: 8. archívne dni v Slovenskej republike – päť decénií archívnej 

legislatívy     (9.-11.6.2004). 
 
 
G) Letná škola, workshop (organizácia, prezentácia, účasť): 
PÚ SR – OVŠS: 
� Účasť na medzinárodnej letnej škole UNESCO: 7th UNESCO International Summer 

School on the Preservation of Cultural Heritage; Cultural Tourism: Promotion and 



 35 

Management of Heritage Sites. Zamość, Poľsko, 5. – 19. September 2004 (Ing. arch. 
Šabíková Mária). 

KPÚ Trenčín: 
� Academia Istropolitana Nova- máj–jún (Využitie kultúrneho dedičstva na rozvoj 

Uhrovskej doliny). 
KPÚ Banská Bystrica: 
� letná škola Eger – obnova historických omietok v B.Štiavnici, 06/2004 (Mgr. Šujanová). 
KPÚ Košice: 
� Egerská letná pamiatkárska univerzita, Maďarsko, jún 2004. 
 
 
 
 
 H) Prednášková a pedagogická činnosť: 
PÚ SR: 
� Ing.arch Pinčíková: „Geografický informačný systém pamiatkového fondu Slovenskej 

republiky a program „Obnovme si svoj dom“ – prednáška; 
� Ing. arch. Dvořáková: posudky k diplomovým prácam na FA STU  počet 2; 
� Ing. arch. Dvořáková: Manažment lokalít svetového dedičstva na území SR, prednáška pre 

účastníkov seminára AI NOVA 
� Ing.arch.Dvořáková: Súčasné trendy v ochrane kultúrneho dedičstva, prednáška pre 

poslucháčov  na FA STU, november 2004;  
� Ing. arch. Dvořáková: Svetové dedičstvo a SR, december, Sv. Jur; 
� PhDr.Baxa, P. – Mgr. Glaser-Opitzová, R. – Mgr. Katkinová, J. – PhDr. Ferus, V.: 

Veľkomoravský kostol v Kopčanoch - prednáška na 11. ročníku seminára:  Pamiatky 
Trnavy a Trnavského kraja dňa 7. 12.. 2004 v Trnave ;  

� Mgr. Lacková: Zasadanie Medzinárodného združenia staviteľov katedrál – Halberstadt, 
SRN 14.-18.9.2004, prednáška o obnove Dómu sv.Martina v Bratislave; 

� Ing. arch. Pinčíková Ing. arch. Ižvolt Ing. arch. Szijjarto Ing. arch. Dvořáková, Ing. arch. 
Vargová: Konferencia so zahraničnou účasťou Autenticita a integrita ľudovej architektúry, 
Chvojnica, november – účasť s prednáškami 

� Mgr. Kalinová: Příbram – konferencia  „Zbožné putování v evropské kultuře“ – príspevok 
a prezentácia; 

� Ing. arch. Pinčíková: účasť na „Subregional Meeting for Periodic Reporting“, ktorý sa 
konal v dňoch 6. – 9. 5.2004 vo Vyšegráde v Maďarsku – prezentácia „Tentative list SKD 
SR“; 

� Ing. arch. Pinčíková: Účasť na odbornom seminári Geografického informačného systému 
Národního ústavu památkové péče v Prahe, Valdštejnské nám. 3, dňa 14. a 15.4.2004. – 
14. 5. 2004 - Prezentácia „Geografický informačný systém ochrany pamiatkového fondu 
Slovenskej republiky“;     

� Ing. arch. Pinčíková: „Geografický informačný systém pamiatkového fondu Slovenskej 
republiky a program „Obnovme si svoj dom“ – prednáška;    

� Mgr. Cónová: Kolokvium v rámci výstavy Gotika v SNG, prednáška Reštaurovanie 
monštrancie z Popradu-Veľkej;       

� Mgr. Glaser-Opitzová, – Mgr. Katkinová: Prezentované archeologické náleziská ako 
súčasť kultúrneho dedičstva Slovenska, prednáška na XXXVI. Medzinárodnej konferencii 
archeológie stredoveku v dňoch 20. – 24. 9. 2004 v Telči, Česká republika; 

� Ing. arch. Ižvolt: Medzinárodná konferencia Třešť, ČR (31.5.-6.6.) spojená s prednáškou 
Historický krov nad sakristiou v kostole Sv. Jakuba v Levoči; 

� Ing. arch. Ižvolt: Medzinárodný workshop obnova architektonických povrchov,  prednáška 
Pamiatková starostlivosť na Spiši, Temešvár, Rumunsko 8. –10.9; 
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� Ing. arch. Ižvolt: Prednášky pre organizáciu Strom života v súvislosti s projektom 
vzdelávania pedagógov, október; 

� Prednáška o pamiatkovom archíve pre poslucháčov archívnictva FFUK Bratislava 
(21.4.2004). 

KPÚ Bratislava: 
���� Mgr.Betková: Prednáška „Analýza stavebného vývoja a špecifikácia pamiatkových hodnôt 

objektov na Michalskej ulici č. 22 a 26 v Bratislave“.  FA STU Bratislava; 
���� PhDr. Baxa: Prednáška o zákone č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu pre 

poslucháčov archeológie na Katedre archeológie FFUK Bratislava, máj 2004; 
���� PhDr. Baxa, PhDr. Ferus: Prednáška  „Veľkomoravský Kostol sv. Margity Antiochijskej 

v Kopčanoch“. Praha, Centrum medievalistických studií pri Filozofickej fakulte Karlovej 
univerzity , 2. 12. 2004; 

���� PhDr.Habáňová: Prednášky „Etnokultúrne skupiny na Slovensku –nemecká menšina“. 
FFUK Bratislava, katedra etnológie; 

���� Mgr. Formanko: Prednášky „Dejiny sklárskej tvorby“. VŠVU Bratislava, katedra teórie 
a dejín umenia. 

KPÚ Trnava: 
���� Kazimír: Jihlava, medzinárodná konferencia FORUM URBES MEDII AEVI III. - „K typu 

prejazdového domu s jednorázovo vzniknutým uličným krídlom“; 
���� Kazimír: Trnava, seminár Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja - a/ „Nálezy zistené počas 

obnovy fasád mestskej veže v Trnave“; 
���� Zacharová: „Objav gotickej exteriérovej maľby a zvyškov po zaniknutých  stredovekých 

konštrukciách kostola sv. Mikuláša v Trnave“; 
���� Žuffová, Zacharová: „Starý kláštor v Piešťanoch; 
���� Petrovič: Šaľa štátny archív, seminár pri príležitosti 175. Výročia výr. vysvätenia kostola 

v Šali -„Sakrálne stavby Juraja Schwartza v Šali“; 
���� Petrovič: Šamorín fórum Inštitút, Úvodný workshop projektu: Príprava rekonštrukcie a 

revitalizácie NKP Koruna v Šamoríne - „Kláštor paulánov v Šamoríne“; 
���� Petrovič: Vysoké mýto Mestský úrad -seminár Dedinské technické pamiatky - nevýrobné 

objekty - „Trafostanica v Šali“ . 
KPÚ Trenčín: 
� Matáková (9) a Jurčík (2): Prednášky boli zamerané na prezentáciu pamiatkového fondu , 

starostlivosť o hnuteľné sakrálne pamiatky a pod; 
� Prednášky „in situ“ spojené so sprievodcovskou činnosťou –napr.  Piaristický kostol 

Prievidza,MPR Trenčín – Sihoť – funkcion.architektúra 
� exkurzia po PZ Lazany pre účastníkov konferencie v Chvojnici. 
KPÚ Nitra: 
� PhDr.Jurkovič:  Zmysel a poslanie pamiatkovej ochrany (pre základné a stredné školy 

v Topoľčanoch 
� PhDr.Jurkovič: Relácie o ochrane pamiatok v  regionálnych médiách okresu Topoľčany   
� Mgr.Daňo, Mgr.Danieličová: Stredoveký kostol v Pastovciach ( 20.medz.konferencia 

stred.arch.v Telči, prezentácia) 
KPÚ Žilina: 
� Babjaková, Z.: Cyklus prednášok z dejín výtvarnej kultúry na súkromnej Akadémii 

vzdelávania, pobočka Žilina (priebežne v 1. polroku 2004); 
� Dudáš, M.: Základná ochrana, obnova a prezentácia pamiatkovo chránených kostolov Ev. 

a. v. cirkvi na Slovensku. Svit, máj 2004. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Ing. arch. Ľ. Farkaš, CSc., vypracovanie recenzentného posudku k diplomovej práci s 
časťou témy týkajúcou sa ochrany drevených konštrukcií Čerín, kostol sv. Martina biskupa  

� Mgr. A. Skelton, Podpolianske múzeum Detva, 06.02.2004, prednáška pre žiakov ZŠ ( 
krúžok regionálnych dejín ) o kultúrnych pamiatkach v regióne 
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� Mgr. A. Skelton, Podpolianske múzeum Detva, 18.03.2004, prednáška na tému Výtvarný 
prejav a symbolika v ľudovom umení v regióne pre predmetovú komisiu učiteľov dejepisu 
v okrese 

� Mgr. Šimkovic Slovenské banské múzeum, termíne 03/2004, prednáška pre verejnosť 
“Nové poznatky o stavebno-historickom vývoji Starého zámku v Banskej Štiavnici“  

� Ing. arch. Vošková, termín 05/2004 v rámci medzinárodného študentského workshopu, 
ktorý pracovisko spolu organizovalo s Fakultou architektúry STU v Bratislave, KPÚ BB, 
pracovisko B.Štiavnica prednáška „Ochrana kultúrno-historického dedičstva Banskej 
Štiavnice“,.      

� Ing. arch. K. Vošková, Ing. arch. I. Chovanová (urbanistický workshop) – vývoj 
urbanizmu a súčasné problémy ochrany baníckeho osídlenia v B. Štiavnici, 04/2004 

� Mgr. M. Šimkovic, archeologická konferencia v Miškolci – hrady Slovenska, 03/2004 
� Mgr. M. Šimkovic, kolokvium Gotika na Slovensku – najnovšie poznatky o Starom zámku 

v Banskej Štiavnici, 03/2004 
� Mgr. Šujanová, letná škola Eger – obnova historických omietok v B.Štiavnici, 06/2004 
� Mgr. Šujanová, Kutná Hora, konferencia SPPP – Problematika legislatívnej ochrany 

pamiatok, 06/2004 
� Ing. arch. Vošková, Krakov, konferencia o ochrane pamiatok, Banská Štiavnica a ochrana 

pamiatok, 03/2004 
� Mgr. P. Mosný, Výskumy keltskej kultúry na Horehroní a na Hrade Ľupča, SOU Hutnícke 

Podbrezová, 22.4.2004 
� Mgr. P. Mosný – Výskum žiarskej kotliny , Žiar nad Hronom 11/2004 
� Mgr. P. Mosný – Výsledky výskumov na lokalitách Hrad Ľupča a Kláštorisko 

v Slovenskej Ľupči, 12/2004 
� Mgr. E. Hrašková, „Nálezy novovekej keramiky z mesta Lučenec“, na sympóziu 

„Postmedieválny archeologický výskum a postmedieválna kultúra na Slovensku, 
Bratislava 10.-11.06.2004 

� Ing. arch. Chovanová, prednáška o pamiatkovej ochrane, Univerzita M. Bella Banská 
Bystrica, fakulta ekomuzeológie, 03/2004, 

� Ing. arch. Vošková, prednáška o pamiatkovej ochrane, Technická univerzita Zvolen, 
fakulta krajinnej ekológie, december 2004 

� Ing. arch. Vošková, cyklus 4 prednášok „Zákonne kroky v procese architektonickej tvorby 
pri obnove pamiatok“ pre Fakultu architektúry, STU, Bratislava, október -november 2004 

� Mgr.A.Skelton – prednáška : Ľudové cintoríny Podpolianske múzeum Detva 9/2004       
� Mgr. E. Hrašková, . : Pamiatky Novohradu. Konferencia „Starý pôvod – nový účel“ 

v rámci  Dní Európskeho kultúrneho dedičstva, Lučenec, 9. – 10. september 2004. 
� Mgr. E. Hrašková,  – Mgr.M. Šimkovic, . : Hrady prihraničnej oblasti Banskobystrického 

samosprávneho kraja. Medzinárodná  konferencia „Hrady prihraničnej oblasti BBSK“. 
Fiľakovo, 16. september 2004.  

� Mgr. E. Hrašková,  – Mgr. M. Šimkovic,. : Hrad Fiľakovo vo svetle najnovších poznatkov. 
Medzinárodná konferencia „Hrady prihraničnej oblasti BBSK“. Fiľakovo, 16. Septembra 
2004. 

� Mgr. E. Hrašková, . : Prvé výsledky výskumu hradu Fiľakovo. Medzinárodná konferencia 
archeológie stredoveku, Telč, 20. – 24. september 2004. 

� Paučová, A.: Nástenné maľby v Ľuboreči, príspevok. Medzinárodná konferencia: Umenie 
na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach, Trnavská univerzita v Trnave 27. – 
28. 10. 2004 

� Ing. arch. Maršálková – Evidencia NKP a Pamiatkových území – technických na území SR 
– prednáška na medzinárodnej konferencie o Priemyselnom dedičstve - Medzev –
Šugovská dolina 09/2004  

� Ing. arch. Maršálková – prezentácia Kultúrno-historických hodnôt obce Lutila – seminár  
PÚ SR konaný vo Chvojnici 11/2004 
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KPÚ Prešov: 
� PhDr. Petranská: prednáška o ochrane pamiatkového fondu pre študentov Strednej 

umeleckopriemyselnej školy; prednáška pre oddiel prešovských turistov na výročnej 
schôdzi oddielu: Pamiatky a cestovný ruch; 

� Ing. Semanová: prednáška o histórii a porastoch parku pri kaštieli vo Fričovciach pre 
žiakov ZŠ Široké; spolupráca s VŠ – priebežné konzultácie seminárnych a diplomových 
prác; odborná prax študentov 

� Ing.arch. Ižvolt: dve prednášky v ĽŠU Levoča „Ochrana pamiatkového fondu na území  
      Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 
� PhDr. Poláková: dve prednášky v spolupráci s MK SR na tému – grant MK SR „Obnovme 

si svoj dom“ v MPR Prešov a Levoča; 
� PhDr. Poláková: prednáška o reštaurovaní pre študentov SUŠ Prešov, odbor umelecký 

stolár; 
� Mgr. Vološčuk:Vystúpenie na odbornom seminári pracovníkov kultúry s prednáškou 

o ochrane pamiatkového fondu (v rámci cvičenia CO okresu Svidník). 
KPÚ Košice: 
� Ing.arch. Šmelková: Odborná prezentácia v rámci pracovného rokovania k návrhu 

Ministerstva kultúry SR na prípravu projektu vytvorenia múzea ľudovej architektúry 
Gemera, konaného  dňa 6. 2. 2004 v Rožňave; 

� Mgr. Kušnierová: Prednáška na medzinárodnom kolokviu pri príležitosti výstavy SNG 
gotika „Nové objavy stredovekých nástenných malieb v ev.a.v. kostole Dobšiná; 

� Mgr. Kušnierová: Prednáška o histórii a kultúrnych pamiatkach mesta Rožňavy pre žiakov 
ZŠ; 

� Ing. Gdovinová, Mgr. Varechová: prednes dvoch príspevkov (maďarsky a anglicky)               
s diapozitívmi v rámci fóra poslucháčov na SŠ; 

� Ing. Markušová: prednáška Ochrana pamiatkového fondu na Slovensku; 
� Ing. Markušová: prednáška Ochrana pamiatok  v Košiciach, obnovy Dómu sv. Alžbety            

v Košiciach; 
� Ing. Markušová, Ing.arch. Hrabinská, Mgr. Gembický: organizačné zabezpečenie a odborný 

výklad pre celodennú exkurziu univerzity do Košíc; 
� Ing. Markušová: organizačné zabezpečenie a odborný výklad pre dvojdňovú exkurziu 

poslucháčov Univerzity Miskolc, odbor história, muzeológia, archeológia, v Košiciach, apríl 
2004; 

� Mgr. Labudová: prednášková činnosť v odbore Dejiny umenia, Fakulta ÚU TE Košice; 
� Mgr. Kušnierová: Kameň v ľudovom výtvarnom prejave Novohradu, na konferencii 

poriadanej Trnavskou univerzitou, katedrou dejín a umenia 27. a 28. októbra 2004; 
� Mgr. Kušnierová: Nové objavy v rímskokatolíckom kostole v Turni nad Bodvou, na 

konferencii Po stopách vínnej cesty v Moldave nad Bodvou v dňoch 18. a 19. 11. 2004; 
� Mgr. Kušnierová: Strešná krytina v pamiatkovej obnove, na vedeckej konferencii 

Historická strešná krytina poriadanej FA STU Bratislava dňa 9. decembra 2004; 
� Ing.arch. Šmelková: Vyhlasovanie pamätihodností obce, na konferencii Po stopách vínnej 

cesty v Moldave nad Bodvou v dňoch 18. a 19. 11. 2004; 
� Mgr. Pristáš: Ochrana archeologických nálezov a nálezísk, na konferencii Po stopách 

vínnej cesty v Moldave nad Bodvou v dňoch 18. a 19. 11. 2004; 
� Konferencia archeológie stredoveku, september 2004, Telč, ČR: 

- Mgr. Gembický: Dejiny zvonolejárstva na Slovensku, poster –  
- Ing. Markušová: Vyryté do kameňa – dokumentácia povrchu kameňa na príklade Dómu 

sv. Alžbety v Košiciach; 
� Ing. Markušová: Sekcia kultúrneho turizmu a kultúrnych trás ICOMOS, pracovné 

zasadnutie v Budapešti, september 2004, príspevok Dni európskeho kultúrneho dedičstva 
na Slovensku; 
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� Ing. Markušová: Ochrana pamiatkového fondu na Slovensku – zákon č. 49/2002 Z.z. – 
prednáška pre účastníkov exkurzie z Medzinárodného kultúrneho centra v Krakove, júl 
2004; 

� Ing. Markušová: Obnovy Dómu sv. Alžbety v Košiciach – prednáška na pozvanie 
konzulátu SR v Krakove, október 2004;  

� Ing. arch. Radoslav Mokriš: Prednáška na vedeckej konferencii „Premeny funkcií“, 
organizovanej Spolkom architektov Slovenska v októbri 2004, s príspevkom „Prečo má 
byť výkonné mestské centrum  v historickom jadre?!“; 

� Mgr. Gembický: Medzinárodná interdisciplinárna konferencia Mágia v minulosti, 25.-
27.10.2004 Smolenice – prednáška „Zvony a mágia“ (v príprave do tlače).  

 
I.Sprievodcovská činnosť (prezentácia NKP, pamiatkových území) 
 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Mgr. A. Skelton, Mgr. Kajba, – sprevádzanie archeológa z Kuvajtu po KP – r. k. kostol  

Poniky, Slovenská Ľupča, hrad a kláštorisko, 20.05.2004 
� Ing. arch. K. Vošková – združenie Maďarských pamiatkárov – prezentácie pamiatkových  

rezervácií, 03/2004 
� Mgr. Peter Mosný, prezentácia NKP Kláštorisko Slovenská Ľupča, počas letnej sezóny, 

metodický deň pracovníkov KPÚ, významných výročí obce Slovenská Ľupča, výskumní 
pracovníci AÚ  SAV Nitra, sprevádzanie archeológa z Kuvajtu  

� Mgr. Peter Mosný, prezentácia NKP hrad Ľupča, počas letnej sezóny 
� Mgr. Peter Kajba  - sprevádzanie EXODU – Zolná, Ćerín, Poniky – 12.7.2004 
� PhDr. V. Sásiková – prezentácia PRĽA Špania Dolina medzinárodný seminár    
� Európskeho výmenného programu 2004 „THE OLD ORIGIN – THE new USE“ T : 

10/2004 
KPÚ Prešov: 
� PhDr. Petranská :sprevádzanie žiakov súkromnej Obchodnej akadémie po NKP v MPR 

Prešov; 
� PhDr. Petranská: prezentácia a odborný výklad o pamiatkach mesta Prešov pre českú 

komoru architektov a pre Českú a Slovenskú spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu; 
� Mgr. Vološčuk: odborný výklad o drevených chrámoch pre účastníkov exkurzie z Českej 

komory architektov a Českej a Slovenskej spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu; 
 
8.  Komisie pri PÚ SR a MK SR: 
 
a) Komisia pre ochranu kultúrneho dedičstva 
Zasadnutia: 6 
Riešené problémy: 6 
 
b) Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu 
 

Počet zasadaní komisie:  12 
Počet posudzovaných návrhov celkom:  131 
- z toho návrhov na vyhlásenie   84 
-            návrhov na zrušenie ochrany  30 
-   iné (zúženie, rozšírenie ochrany)  17 
Počet odsúhlasených vyhlásení za NKP a pamiatkové územia 82 
Počet odsúhlasených zrušení ochrany  21 
Počet neodsúhlasených vyhlásení za NKP  2 
Počet neodsúhlasených zrušení   9 
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c) Odborno - metodická komisia  
Zasadnutia:         15 
Stanoviská k výsledkom výskumov:      70 
Posudky o odbornej spôsobilosti:      32 
Posudzované metodické a odborné materiály:    24 
Prerokovanie na podnet OPR – odvolacie konania:    4 
 
d) Reštaurátorská komisia 
Zasadnutia:         5 
Celkový počet posudzovaných odborných dokumentácii  26 
Z toho: 
Reštaurátorské prieskumy a Návrh na reštaurovanie   17 
Dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác   9 
 
V roku 2004 bolo realizovaných 21 subkomisionálnych rokovaní Reštaurátoskej komisie, 
ktoré posudzovali kvalitu reštaurátorských prác a rozpracovaní, resp. po ich ukončení na 
preberacom konaní.  
 
 
E) Krajská pamiatková komisia a Krajská subkomisia pre ochranu kultúrneho 

dedičstva 
 
Krajská 
pamiatková 
komisia 

Zasadnutia 
   

Riešené 
problémy 
 

Krajská subkomisia 
pre ochranu 
kultúrneho dedičstva 

Zasadnutia 
 

Riešené 
problémy 
   

KPÚ Bratislava 3 7 KPÚ Bratislava 0 0 
KPÚ Trnava 4 9 KPÚ Trnava 0 0 
KPÚ Trenčín 1 1 KPÚ Trenčín 0 0 
KPÚ B. Bystrica 0 0 KPÚ B. Bystrica 1 1 
KPÚ Žilina 2 5 KPÚ Žilina 1 2 
KPÚ Prešov 4 9 KPÚ Prešov 2 25 
KPÚ Nitra 3 8 KPÚ Nitra 2 2 
KPÚ Košice 1 5 KPÚ Košice 2 13 
SPOLU 18 44  8 43 
 
9.  Sekcie PÚ SR: 
 
 
Sekcie 

Zasadnutia 
 

Sekcia archeológie 3 
Sekcia historickej zelene 1 
Sekcia hrady a fortifikácie 6 
Sekcia kaštiele a kúrie 0 
Sekcia ľudovej architektúry 1 
Sekcia sakrálnej architektúry 1 
Sekcia meštianskej a profánnej architektúry 1 
Sekcia technických pamiatok 1 
Sekcia pamiatok histórie 0 
Sekcia výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok 1 
Sekcia pamiatkových území 1 
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Oblastné reštaurátorské ateliéry 
 
    V roku 2004 Oblastné reštaurátorské ateliéry realizovali reštaurovanie, z ktorého príjem do 
štátneho rozpočtu predstavuje sumu 11 440 tis.Sk. Naši odberatelia nám neuhradili faktúry 
v sume 1 500 tis.Sk v termíne splatnosti (upomienky a vymáhanie). Refakturácia subdodávok 
predstavovala sumu 2 478 tis.Sk. 
 
 
Prehľad realizovaných akcií za rok 2004 – ORA Banská Bystrica 
 
 
číslo akcie Názov       ZoD  Fakturované 
 
40087/04/B Banská Bystrica, Nám.SNP 16  860 000,-  860 000,- 
40088/04/B Čierny Balog, Socha partizána    40 000,-         40 000,- 
40089/04/B Brezno, Pomník obetiam     35 000,-    35 000,- 
40090/04/B Brezno, Pamätník obetiam     60 000,-      60 000,- 
40091/04/B Nemecká, Pomník SNP     65 000,-     65 000,- 
40092/04/B Nemecká, Pamätník umučených    70 000,-    70 000,- 
40093/04/B Slovenská Ľupča, Pomník SNP    45 000,-    45 000,- 
40094/04/B Pohronský Bukovec, Pamätník SNP    20 000,-    20 000,- 
40095/04/B Uľanka, Pomník SNP      70 000,-    70 000,- 
40096/04/B Dolný Harmanec, Pomník SNP    40 000,-    40 000,- 
40097/04/B Kľak, Pomník obetiam   720 000,-  720 000,- 
40098/04/B Ostrý Grúň, areál SNP     30 000,-    30 000,- 
40099/04/B Ostrý Frúň, Pomník obetiam     25 000,-    25 000,- 
40100/04/B Hronec, Pomník obetiam     20 000,-    20 000,- 
40101/04/B Župkov, Pomník obetiam     20 000,-    20 000,- 
40102/04/B Telgárt, pomník súsošie     50 000,-    50 000,- 
40103/04/B Banská Bystrica, Krajský súd   150 000,-  150 000,- 
 
  Spolu:               2 320 000,- Sk 
 
 
 
     Reštaurátorské práce realizované v roku 2004 boli vecne sústredené na akcie súvisiace 
s celoštátnymi oslavami SNP a riešeniami náročnej problematiky reštaurovania Benického 
domu na Námestí SNP v Banskej Bystrici. 
Reštaurovanie bolo realizované a ukončené v zodpovedajúcej najnáročnejšej kvalite. Súčasne 
boli uskutočnené prípravné práce na zabezpečenie akcií pre rok 2005. 
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Prehľad realizovaných akcií – ORA Levoča 
 

 
    Č.akcie             Názov       Tržby za rok 

 
  1. 50089/97/B/6 GKFÚ Horňa        30 000,- 
  2. 50092/97/AB Podtatranské múzeum Poprad    262 500,- 
  3. 50111/98/B/1 Ikonostas, Zem.Široká      10 000,- 
  4. 50124/99/B/2 Malý kostol, SNV     273 512,- 
  5. 50126/99/AB Ikonostas, Potoky     178 000,- 

     6. 50135/00/AB1 Veža, Jakub Levoča     509 539,- 
  7. 50138/00/B/1 Južné nár. s balus.kostol sv.Jakuba,  

                                          Levoča                            1 150 884,- 
  8. 50162/02/AB1 Reliéf, Múzeum Martin      72 000,- 
  9. 50163/02/AB1 Oltár Narodenia, Levoča            3 054 501,28 
10. 50164/02/AB1 Immaculata, Poprad-Stráže    937 081,- 
11. 50167/03/AB Oltár sv.Mikuláša, Spišská Sobota   617 500,- 
12. 50170/03/B/1 Socha, RKFÚ Spišská Sobota      20 000,- 
13. 50172/03/AB1 Kostol Martinček, exter.      87 520,- 
14. 50173/03/AB1 Severná fasáda kostol Svätého Jakuba 
                                      Levoča                          2 000,- 
15. 50177/04/B/1 Polychrómia sadr.odliat.SNM Spišské 

                                         múzeum Levoča     100 000,- 
16. 50178/04/B/1 Sadr.odliat.SNM Spišské múzeum,Levoča  400 000,- 
17. 50181/04/AB Immaculata Spišské Podhradie     75 000,- 
18. 50182/04/AB2 Fragmenty, Kremnica     200 000,- 
19. 50184/04/AB Kostol Rákoš      748 500,- 
20. 50185/04/AB1 Porostov      126 000,- 
21. 50186/04/AB1 Empora,Kežmarok     105 000,- 
22. 50187/04/B/1 Radnica, Levoča     411 400,- 
23. 50188/04/B/1 Lavica, Spišské Vlachy    315 000,- 
24. 60192/04/AB1 Oltár sv.Alžbety, Levoča    315 000,- 

 
                           Celkové príjmy za rok 20 04                     10 000 937,28 Sk 

 
 

1. 50089/97/B/6 –  GKFÚ Horňa 
� pokračovanie reštaurátorských prác na Ikonostase 

2.  50092/97/AB –  Podtatranské múzeum Poprad 
� reštaurovanie dvoch obrazov zo zbierok múzea 

3. 50111/98/B/1-  Ikonostas, Zemplínska Široká 
� pokračovanie reštaurátorských prác na Ikonostase 

4.  50124/99/B/2 –  Malý kostol Spišská nová ves 
� ukončenie reštaurátorských prác na mobiliári Malého 

      rímsko-katolíckeho kostola 
5.  50126/99/AB –  Ikonostas, Potoky 

� pokračovanie komplexných reštaurátorských prác na 
Ikonostase 

6.  50135/00/AB1 –  Veža kostol sv.Jakuba v Levoči 
� ukončenie I.etapy obnovy veže 

7.  50138/00/B/1 –  Južné nárožie s balustrádou, Kostol sv.Jakuba v Levoči 
� pokračovanie kamenárskych prác na južnom nároží 
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8.  50162/02/AB1 –  Reliéf, múzeum Martin 
� ukončenie reštaurátorských prác na gotickom drevenom 

reliéfe zo zbierok múzea 
9.  50163/02/AB1 –  Oltár Narodenia, Levoča 

� komplexné reštaurátorské práce na Oltári so súborom sôch  
                  od Majstra Pavla 

10. 50164/02/AB1 –  Immaculata, Poprad – Stráže 
� realizácia kópie architektúry Immaculaty a reštaurovanie 

vrcholovej kamennej plastiky 
11. 50167/03/AB –  oltár sv.Mikuláša, Spišská Sobota 

� komplexné reštaurátorské práce na oltári 
12. 50170/03/B/1 –  Socha, RKFÚ, Spišská Sobota 

� reštaurovanie plastiky Vzkrieseného Krista 
13. 50172/03/AB –  Kostol sv.Martina v Martinčeku 

� reštaurovanie nástennej maľby v exteriéry kostola na 
východnej stene 

14. 50173/03/AB1 –  Severná fasáda, kostol s.Jakuba, Levoča 
� prieskumné reštaurátorské práce na severnej časti fasády 

15. 50177/04/B/1 –  Polychrómia sadrových odliatkov, SNM Spišské múzeum Levoča 
� polychrómia sadrových odliatkov pre expozíciu diela 

Majstra Pavla v Levoči 
16. 50178/04/B/1 –  Sadrové odliatky SNM – Spišské múzeum, Levoča 

� zhotovenie kópií troch anjelov pre expozíciu múzea Majstra 
Pavla v Levoči 

17. 50181/04/AB –  Immaculata Spišské Podhradie 
� komplexný reštaurátorský prieskum 

18. 50182/04/AB2 –  Fragmenty Kremnica 
� reštaurovanie drevených fragmentov zo zbierok múzea NBS 

MMM Kremnica 
19. 50184/04/AB –  Kostol Rákoš 

� reštaurovanie nástenných malieb v interiéry kostola 
(svätyňa) 

� reštaurovanie dreveného kazetového stropu (loď kostola) 
 

20. 50185/04/AB1 – GKC Porostov 
� reštaurovanie žertvenika 

21. 50186/04/AB1 –  Empora, Kežmarok 
�  reštaurátorský prieskum organovej empory v drevenom  

artikulárnom kostole 
22. 50187/04/B/1 –  Radnica,Levoča 

� reštaurovanie kamenných prvkov v štítoch radnice 
23. 50188/04/B/1 – Lavica, Spišské Vlachy 

� reštaurovanie patronátnej lavice 
24. 50192/04/AB1 –  Oltár sv.Alžbety, Levoča 

� začatie komplexných reštaurátorských prác na oltári 
z kostola sv.Jakuba v Levoči 
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Prehľad realizovaných akcií  - ORA Bratislava 
 

    Akcia č.  Predmet    Miesto   Sk 
 
1.  20 104/03/B Reliéf z Kalvárie  Banská Štiavnica 175 000,- Sk 
2.  20 105/03/B Ikonostas   Brežany  315 000,- Sk 
3.  20 107/03/B Hlavný renesančný oltár Necpaly  262 500,- Sk 
4.  20 108/03/B Oltár so vstav.kazateľnicou Ardovo  124 500,- Sk 
5.  20 109/03/B Kazateľnica   Rejdová  210 000,- Sk 
6.  20 111/03/B Trámový strop   Banská Štiavnica 157 500,- Sk 
7.  20 112/04/B 2 sochy z ník   Pruské   115 000,- Sk 
8.  20 113/04/B Hlavný oltár (kaplnka) Modra   145 000,- Sk 
9.  20 114/04/B Bočný oltár Piety  Beckov  315 000,- Sk 
10.20 115/04/B Ikonostas   Lukov   315 000,- Sk 
11.20 116/04/B Socha Madonny  Svätý Anton  105 000,- Sk 
12.20 117/04/B Kamenný reliéf z Kalvárie Banská Štiavnica 113 750,- Sk 
13.20 118/04/B Kamenné články  Svätý Jur  210 000,- Sk 
14.20 120/04/B Vstupný kam.portál  Pruské   241 500,- Sk 
15.20 121/04/B Ikonostas   Šmigovec  294 000,- Sk 
 
   Spolu:               3 098 750,- Sk 
 
1.  20 104/03/B Reliéf z Kalvárie Banská Štiavnica 

� dokončenie reštaurátorských prác 
2.  20 105/03/B Ikonostas Brežany 

� pokračovanie reštaurátorských prác – II.etapa 
3.  20 107/03/B Hlavný renesančný oltár Necpaly 

� pokračovanie reštaurátorských prác – II.etapa 
4.  20 108/03/B Oltár so vstavanou kazateľnicou Ardovo 

� dokončenie reštaurátorských prác 
5.  20 109/03/B Kazateľnica Rejdová 

� pokračovanie reštaurátorských prác – II.etapa 
6.  20 111/03/B Trámový strop meštianskeho domu v Banskej Štiavnici 

� dokončenie reštaurátorských prác 
7.  20 112/04/B 2 sochy z ník františkánskeho kostola v Pruskom 

� konzervátorské práce 
8.  20 113/04/B Hlavný oltár z kaplnky v Modre 

� reštaurátorské práce dokončené 
9.  20 114/04/B Bočný oltár Piety z klášt.kostola v Beckove 

� I.etapa reštaurátorských prác 
10.20 115/04/B Ikonostas Lukov 

� I.etapa reštaurátorských prác 
11.20 116/04/B Socha Madonny z rímskokatolíckeho kostola vo Svätom Antone 

� dokončenie reštaurátorských prác 
12.20 117/04/B Kamenný reliéf z Kalvárie v Banskej Štiavnici 

� I.etapa reštaurátorských prác 
13.20 118/04/B Kamenné články z rímskokatolíckeho kostola sv.Juraja vo Svätom Jure 

� I.etapa reštaurátorských prác 
14.20 120/04/B Vstupný kamenný portál z kostola františkánov v Pruskom 

� I.etapa reštaurátorských prác 
15.20 121/04/B Ikonostas Šmigovec 

� I.etapa reštaurátorských prác 



 45 

A/ Plnenie plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 2004: 
 
1. Pokračovanie v revízii Ústredného zoznamu pamiatkového fondu podľa  schváleného 

rozpisu lokalít, príprava Súpisu pamiatok sídiel. 
Z: ÚVŠS  
S: KPÚ,  ÚGR–referát edično-propagačných činností   

a) Zhodnotenie plnenia úlohy v roku 2003. 
T: 01/2004 
Z: ÚVŠS 
S: KPÚ 

Plnenie: 
� V januári 2004, po odovzdaní vypracovaných AL za posledný kvartál r. 2003 a podkladov 

do rozboru činností PÚ SR od jednotlivých KPÚ, bolo spracované vyhodnotenie realizácie 
úlohy za celý rok 2003. Výsledok bol zapracovaný do rozborov činností PÚ SR za r. 2003 
(výročná správa). Následne bol po dodaní podkladov od KPÚ dopracovaný a schválený 
harmonogram na rok 2004 a hlavným garantom úlohy vypracovaný krycí list k PHÚ č. 1. 

Vyhodnotenie plnenia úlohy za r. 2003 a jej pokračovanie v r. 2004 boli prerokované na 
porade vedúceho ÚVŠS 25. 2. 2004.  
Začiatkom apríla 2004 generálna riaditeľka  oboznámila Pamiatkovú radu pri MK SR zo 
stavom revízie ÚZPF a načrtla spôsob a formu publikovania pripravovaného Súpisu 
pamiatok Slovenska. So stavom a cieľmi revízie bola taktiež oboznámená odborná i laická 
verejnosť pri prezentácii Verejného odpočtu PÚ SR (15. 4. 2004). 
Posledné zhodnotenie úlohy sa uskutočnilo na riaditeľskej rade dňa 12. 5. 2004, na ktorej 
sa dohodla čiastočná úprava prebiehajúcej úlohy na r. 2004 tak, aby bolo možné ukončiť 
revíziu v tých okresoch, ktoré boli vybrané ako prvé pre publikovanie pripravovaného 
Súpisu pamiatok Slovenska. 

  
b) Odovzdávanie vypracovaných aktualizačných listov podľa schváleného vecného 

a časového harmonogramu. 
T: 03,06,09,12/2004 
Z: ÚVŠS, KPÚ 

Plnenie: 
                           Rok 2004 
       Nh NKP                                             H NKP PÚ SR + KPÚ 
Plán Výkon Plán Výkon 

PÚSR (sídlo Bratislava)        21 21 (na 100%)  104 40 (na 40%)     
Bratislava                           104 25 (na cca.20%) 93 81 (na cca. 90%) 
Trnava                                49 39 (na   80%)                     0 0 
Trenčín 53 56+16PO**  (na 100%)                 133 136 (na  100%) 
Nitra                                   69 75+15 PO** (na 110%)                 273 151 (na   60%) 
Žilina 187* 157 (na   95%)                   59 70 (na 115%) 
Banská Bystrica               203 124 (na   60%)                 250 219 (na   90%) 
Prešov 218* 220 (na  100%)                268 146 (na   55%) 
Košice 95 58 (na   60%)                 216 98 (na   40%) 

* zmena harmonogramu, pri Žiline bol plánovaný počet znížený na cca. 170, presne to zo 
strany KPÚ nebolo vyšpecifikované 
** parky 
� Pri hodnotení roku 2004 je možné opätovne konštatovať zdynamizovanie plnenia úlohy, 

napriek uvedeným číslam v hore uvedenom prehľade plánu a plnenia stanovených 
výkonov. Akceptácia metodiky vypracovávania AL (zlepšenie konštatované pri kontrole 
spracovaných AL), presnejšie zosúladenie kontrol s prioritnými potrebami aktualizácie, 
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reálnejšie postavený harmonogram, mierne zlepšenie materiálno-technického vybavenia 
úradov a pracovísk a výberové konania, ktorými sa potvrdili alebo doplnili pracovné 
miesta, prispeli k zlepšujúcemu sa stavu napĺňania úlohy. Taktiež rozširujúca sa externá 
spolupráca urýchľuje aktualizáciu, plní svoj úče. Na druhej strane akútny nedostatok 
počítačovej techniky komplikuje a spomaľuje plnenie harmonogramu. Určité spomalenie 
zapríčiňuje  pri mnohých objektoch rozšírenie objektovej skladby, niekedy aj o 10 nových 
PO, čo je taktiež nutné zohľadniť pri študovaní holých čísiel hodnotenia. Markantnejšie 
neplnenie plánu, najmä vo väčších a na pamiatky a kapitál bohatších okresov, je možné 
vysvetliť nárastom výkonu štátnej správy, nízkym ohodnotením a právnou neistotou pri 
ochrane výkonu zamestnancov. 
Pri pohľade na priebeh aktualizácie a jej predbežné vyhodnotenie za rok 2004 je aj napriek 
vyššie uvedenému viditeľné, že niektoré KPÚ sa s danými problémami vedeli vysporiadať 
napr. aj prekročením plánovaných úloh. Upozorniť treba najmä na výsledky KPÚ Nitra a 
Trenčín, po zmene harmonogramu aj Žilina, kde súčasný priebeh a stav aktualizácie  
naznačuje možnosť zaradiť niektoré ďalšie okresy (Nitra, Topoľčany, Trenčín, Čadca) do 
prípravy Súpisu pamiatok Slovenska na budúci rok.  
V rámci plnenia danej úlohy sa k problematickým KPÚ (Bratislava, Košice, Banská 
Bystrica) pridal KPÚ Trnava, ktorého výsledky sa z hľadiska plnenia plánu 2004 dajú 
akceptovať. Ukončiť aktualizáciu  sídiel Bratislava a Košice sa opäť nepodarilo, väčšina 
AL spracovaných v prvých dvoch rokoch revízie v sídle Banská Bystrica sa spracováva 
nanovo.  

V rámci realizácie úlohy bolo OŠIS PÚ SR do Automatizovaného registra NKP: 
� NhNKP -  vložené 324 KP / 486 PO sídiel Ružomberok, Martin. Levoča, Nitra 

a Bratislava.  
� HKP -  vložené 697 PP sídiel Nitra, Trenčín, Topoľčany, Levoča (Ružomberok, Martin 

boli vložené pred rokom 2004). 
 

c) Príprava harmonogramu na r. 2005. 
T: 11/2004  
Z : ÚVŠS, KPÚ 

Plnenie: 
� V januári 2005, po dodaní vypracovaných AL za posledný kvartál r. 2004 od KPÚ, boli 

spracované podklady pre vyhodnotenie realizácie úlohy za celý rok 2004. Po dodaní 
podkladov od KPÚ bol dopracovaný a schválený harmonogram na rok 2005, ktorý sa stal 
podkladom pre hlavného garanta úlohy na vypracovanie krycieho listu k PHÚ č. 1. 
v termíne do 15. 2. 2005. Harmonogram aktualizácie na rok 2005 predpokladá uzavretie 
viacerých okresov a teda perspektívu na začatie príprav na ich publikovanie do Súpisu v r. 
2006.  

 Harmonogram aktualizácie na rok 2005 
               Rok 2005 

PÚ SR + KPÚ Nh NKP 
Plán 

H NKP 
Plán 

PÚ SR  25 74 
Bratislava                           74 62 
Trnava                                38 48 
Trenčín 103 111 
Nitra                                   58 149 
Žilina 87 54 
Banská Bystrica               115 139 
Prešov 162 352 
Košice 82 42 
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d) Príprava Súpisu pamiatok sídiel spracovaných v rokoch 2000–2003 (prioritne 
Martin, Ružomberok + Vlkolínec, Levoča). 

                                                               T: 12/2004 
                                                               Z: ÚVŠS 

S: ÚGR – referát edično-propagačných činností 
Plnenie: 
� Na zabezpečenie tejto úlohy bolo počas uplynulého polroka podniknutých viacero krokov. 

Generálna riaditeľka PÚ SR požiadala po rokovaní Pamiatkovej rady príslušnú sekciu na 
MK o vypracovanie právne relevantnej interpretácie pamiatkového zákona a zákona 
o ochrane utajovaných skutočností, podľa výkladu ktorého nie je možné zverejniť 
(publikovať) umiestnenie archeologických nálezísk a hnuteľných NKP. 
Bol vypracovaný návrh štruktúry Súpisu pamiatok Slovenska, na základe ktorého sa 
definitívne rozhodlo, že budúci súpis sa bude orientovať podľa správneho členenia územia 
Slovenska  a teda bude vychádzať nepravideľne vo forme viaczväzkovej publikácie, ktorej 
jednotlivé diely budú samostatnými súpismi pamiatok toho ktorého okresu a jeho sídla.  Na 
základe tohto princípu sa v niektorých prípadoch upravoval po dohode na riaditeľskej rade 
dňa 12. 05. 04 harmonogram aktualizácie pri Nh aj Hn NKP na jednotlivých KPÚ (Žilina, 
Prešov) tak, aby zohľadňoval túto novú skutočnosť a riadi sa ním aj harmonogram danej 
úlohy na rok 2005. 
Úprava umožnila dané okresy takmer na 100% ukončiť, ostal len hrad Likavka 
(Ružomberok) a taktiež opravy AL vo všetkých okresoch, na základe ktorých môžu byť 
jednotlivé NKP preklopené do ÚZPF vo formáte SQL, čo je predpoklad na ich úpravu-
extrahovanie pre publikovanie do Súpisu. 
Pre určené okresy boli navrhnuté pracovné kolektívy, do ktorých boli okrem zamestnancov 
zahrnutí aj odborníci z externého prostredia, ktorí sa prihlásili k spolupráci na základe 
výzvy PÚ SR. Uskutočnilo sa stretnutie s určenými gestormi za jednotlivé okresy a p. Dr. 
Čičajom z HÚ SAV Bratislava.  
Koncom roka 2004 sa uskutočnilo prvé rokovanie so zástupcom referátu edično-
propagačných činností na PÚ SR ohľadom postupu, formy, rozsahu a finančných možností 
publikovania pripravovaného Súpisu. 
Ako jednou z posledných úloh roku 2004 bola požiadavka z centra PÚ SR smerom na 
KPÚ o zaslanie zoznamov pamiatkovo-hodnotných objektov a predmetov do 31. 12. 2004, 
ktoré výhľadovo bude možné vyhlásiť za NKP, príp. ich vypublikovať v pripravovanom 
Súpise.  
V januári 2005 po opätovnej urgencii PÚ SR na tému publikovania archeologických 
nálezísk a hnuteľných pamiatok prišiel z MK SR list, ktorým poverený zamestnanec 
ministerstva usúdil, že na základe  súčasného stavu legislatívy nebudú môcť byť tieto 
v pripravovanom Súpise publikované, s čím riešitelia zodpovední za prípravu Súpisu 
nesúhlasia a takto interpretovaný legislatívny rámec v tejto veci nepovažujú za konečný. 
Otázka teda zostáva zatiaľ otvorená a bude predmetom ďalších rokovaní.  
Súčasný priebeh a stav aktualizácie  naznačuje možnosť zaradiť niektoré ďalšie okresy 
(Nitra, Topoľčany, Trenčín, Čadca) do prípravy na publikovanie Súpisu pamiatok 
Slovenska na rok 2006.  

 
2. Revízia pamiatkových území.  
 

a) Zhodnotenie plnenia úlohy v roku 2003. 
T: 01/2004 
Z: OVŠS – OdPÚ 

Plnenie:  
� Zhodnotenie plnenia úlohy v roku 2003, spracované OVŠS – Odd. pamiatkových území  

pojednáva o východiskových podkladoch, metodike spracovania oboch predchádzajúcich 
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samostatných elaborátov, vypracovaných v rámci realizácie úlohy v roku 2003 
a výsledných poznatkoch, ktoré boli v závere prezentované.  

 
b) Vypracovanie metodiky terénneho vyhodnocovania pamiatkových zón. 

T: 01/2004 
Z: OVŠS – OdPÚ 

Plnenie: 
� Spracovaná metodika s rozdelením prác do troch fáz: prípravnej, terénnej previerky 

a vyhodnotenia terénnej previerky a finalizovanie úlohy. Metodika určuje spôsob 
textového a grafického spracovania vyhodnotenia a spôsob diferencovania pamiatkových 
zón pre potrebu zmeny vyhlásenia a vypracovania, resp. aktualizácie zásad ich ochrany.  

 
c) Terénna previerka opodstatnenosti ochrany a rozsahu vymedzenia 88 pamiatkových 

zón z hľadiska súčasného stavu v porovnaní so stavom v dobe ich vyhlásenia. 
Následne spracovanie zoznamu pamiatkových zón pre zmenu vyhlásenia podľa 
priorít a zoznamu pamiatkových zón pre vypracovanie a aktualizáciu zásad ochrany 
podľa priorít.  

T: 04,06,09,12/2004 
Z : OVŠS - OdPÚ 
S : KPÚ, OOA, OŠIS, ÚEP 

Plnenie: 
� Úloha, ktorá bola postavená tak, aby sa terénna previerka všetkých 94 území vykonávala 

už s overenými podkladmi (aktuálna katastrálna mapa územia s vyznačením hraníc PZ, 
NhNKP, objektov navrhovaných a dotvárajúcich prostredie PZ), sa splnila, a to napriek 
viacerým problémom. Jedným z nich bol málo operatívny prístup niektorých katastrov k 
poskytovaniu podkladov, nedostatočné poskytnuté podklady (chýbali časti území), resp. 
v niektorých prípadoch veľký rozsah chráneného územia, na ktorý katastre nevedia 
poskytnúť podklady v požadovanej kvalite (konkrétne BA Staré mesto pre PZ CMO). 
Každá pamiatková zóna bola osobitne vyhodnotená na základe aktuálnych poznatkov 
z terénnej previerky. Územia boli diferencované podľa zachovanosti pamiatkových hodnôt 
a opodstatnenosti pamiatkovej ochrany doposiaľ chráneného rozsahu  územia.  

 
Výsledok previerky opodstatnenosti vyhlásenia pamiatkových zón: 
Názov pamiatkovej 
zóny 

Bezo 
zmeny 

Upresnenie 
vymedzenia 

Zväčšenie 
vymedzenia 

Zmenšenie 
vymedzenia Zrušenie  

Návrhy na 
zmenu 

Babiná       X     
Bátovce  x           
Beckov    x         
Bojnice          X OP hradu 
Bratislava - CMO        X     
Bratislava - 
Dev.Nová Ves          X OP NKP 
Bratislava - 
Dúbravka          X OP kostola 
Bratislava - Lamač          X OP kostola 
Bratislava - Rača          X OP kostolov 
Bratislava - Rusovce    x       zmena vyhlášky 
Bratislava - Vajnory          X OP kostola 
Bratislava - Záhorská 
Bystrica          X OP NKP 
Brezno    x         
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Bytča        X     
Čelovce  x           
Dobrá Niva          X OP NKP 
Gelnica      x       

Handlová          X 
podmienka 
VZN MsZ 

Hanušovce n.Topľou         X OP súboru NKP 
Heľpa          X OP súboru NKP 
Hlohovec          X OP súboru NKP 
Hniezdne      x       
Hodruša-Hámre x           
Horné Plachtince  x           
Hybe    x         
Jelšava    x         
Jezersko            nevyhlásiť 
Kláštor Pod Znievom       X     
Klokočov - Do Kršle  x           
Komárno        X     
Kremnica-banské 
diela x           
Kremnické Bane  x           
Krupina        X     
Kysucké Nové 
Mesto    x         
Lazany          X   
Lipovce - Lačnov  x           

Liptovský Hrádok   J časť       X S časť 
OP hradu a 
kaštieľa 

Liptovský Ján        X     
Liptovský Mikuláš        X     
Liptovská Ondrášová                  X OP súboru NKP 
Ľubica       X     

Lučenec        X   
návrh v konaní 
MK SR 

Lúčka    x         
Marianka  x           
Markušovce        X     
Martin    x         
Medzev-
býv.m.č.Nižný 
Medzev    x         
Michalovce          X OP NKP 
Modra  x           
Nitra-Staré Mesto        X     
Nitrianske Pravno        X     
Nižná Boca        X     
Nižné Repáše  x           
Nová Baňa          X OP NKP 
Nové Mesto x           
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N.Váhom  
Okoličné       X     
Oravský Podzámok          X OP hradu 
Palúdzka   x         
Partizánska Lupča    x         
Pavlovce          X   
Piešťany        X     
Polichno        X     
Povina - Tatári    x         
Rajec    x         
Ratková        X     
Rimavská Sobota  x           
Rimavské Janovce          X   
Rožňava    x         
Ružomberok        X     
Sabinov      x       
Sirk - Železník          X   
Skalica  x           
Smolník  x           
Sobotište x           

Spišská Nová Ves            
návrh v konaní 
MK SR 

Spišské Podhradie  x           
Spišské Vlachy      x       
Stankovany - Podšíp    x         
Stará Ľubovňa      x       
Šahy                  X     
Šimonovce          X   
Štítnik    x         
Topoľčany  x           
Topoľčany - 
Stummerova ul.  x           
Torysky  x           

Trstená            
rozhodnutie MK 
SR 

Turnianska Nová 
Ves    x         
Tvrdošín          X OP kostola 
Vrbov            prevyhlásiť 
Východná    x         
Vysoké Tatry- 
Tatranská Lomnica  x           
Vyšný Medzev    x         
Zlaté Moravce        x     
Zvolen    x         

Spolu:          22          20          5          21 23                  
� Ku každému územiu boli vyhotovené textové tabuľky, pre každú pamiatkovú zónu bol 

zakreslený rozsah jej územia podľa vyhlásenia do mapového podkladu s vyznačenou 
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parcelnou sieťou a parcelnými číslami a vyznačený návrh na korekciu územia a vyznačené 
NKP. 

� Priložený je výber z fotodokumentácie a jeho modifikácia do programu Microsoft Word 
pre jednotlivé PZ 

� Pre potreby OVŠS OŠIS vyhotovil štatistiku počtov NhNKP a zoznamy pamiatok 
v jednotlivých PZ. 
d) Spracovanie zoznamu pamiatkových rezervácií pre aktualizáciu zásad ochrany podľa 

priorít. 
T : 02/2004 
Z: KPÚ 
S: OVŠS - OdPÚ  

Plnenie: 
� Na základe podkladov požiadaviek z KPÚ a výsledkov vyhodnotenia zásad ochrany 

pamiatkových rezervácií (PHÚ 2a/2003) porovnaním s aktuálnosťou prípravy územných 
plánov jednotlivých lokalít bol vypracovaný výsledný zoznam pamiatkových rezervácií, 
etapizovaný z prioritného hľadiska do 3 časových blokov, pre ktoré je potrebné 
vypracovať, resp. aktualizovať zásady ochrany.  

V rámci realizácie celej úlohy, v rámci zabezpečenia ochrany pamiatkových území v zmysle 
Zákona NR SR č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a riešenia otázky 
právoplatnosti a účinnosti ochranných pásiem PÚ SR a jednotlivé KPÚ v roku 2004: 
PÚ SR – OŠIS: 
� V roku 2004 sa vykonalo preverenie platnosti ochranných pásiem nehnuteľných  

národných kultúrnych pamiatok. Previerka sa dotkla 114 ochranných pásiem, ktorých 
operáty boli uložené v oddelení ÚZPF k 31. 12. 2004. Realizovaná bola formou fyzického 
porovnania normatívnych správnych aktov vyhlásených ochranných pásiem, 
s právoplatným na úseku ochrany pamiatkového fondu v jednotlivých časových obdobiach 
rokov 1958 až 2004, počas ktorých vymedzovanie ochranného pásma upravovali zákony č. 
7/1958 o kultúrnych pamiatkach, č. 27/1987 o štátnej pamiatkovej starostlivosti a č. 
49/2002 o ochrane pamiatkového fondu. Analýza správnych aktov vyhlásenia jednotlivých 
ochranných pásiem bola zameraná na dodržanie požiadaviek daných zákonodarcom 
v uvedených platných právnych predpisoch na vyhlasovanie ochranných pásiem, formu 
a obsah správneho aktu, a miestnu a vecnú príslušnosť orgánu ktorý ho vydal. Vykonanou 
previerkou boli zistené skutočnosti, na základe ktorých bolo možné vyhodnotiť platnosť 
a účinnosť preverovaných ochranných pásiem v piatich základných oblastiach a stanoviť 
ich platnosť a právnu účinnosť pre potreby ďalšieho konania v oblasti ochrany 
pamiatkového fondu. 

 Krajské pamiatkové úrady vypracovali a aktualizovali 10 zásad ochrany podľa stanovených 
priorít. 
 
3. Vitráže - celoslovenské zmapovanie a výskum.  

T : 12/2004 
Z : OVŠS - OdVP 
S : KPÚ, OOA, OŠIS 

a) -  Revízia pasportizácie vitráží. 
- Preverovanie a dopĺňanie terénneho mapovania a evidencie zozbieraných údajov 

o vitrážach. 
- Prehodnotenie a dopĺňanie fotografickej a grafickej dokumentácie. 

Plnenie: 
Práca s jestvujúcim materiálom (cca 2200 listov), zameraná na:  
� posúdenie kvality spracovania (použiteľnosti do publikácie),  
� kategorizácia vitráží do skupín (štýlovo, chronologicky)  
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� stanovenie systému výberu vitráží do katalógu publikácie a vlastný výber vitráží do 
katalógu publikácie   

� výber publikovateľných fotografií z jestvujúceho materiálu  
� práca s literatúrou a prameňmi 
� spresnenie obsahu štúdie a rozdelenie statí  
� vypracovanie vzorového katalógového hesla  
� spracovanie zoznamu lokalít pre terénne spracovanie, následná práca v teréne  
� vypracovanie prvých katalógových hesiel 
 

b) Príprava databázy vitráží a digitalizácie pasportizačných listov. 
                                                                   

Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS - OdVP: 
� Priebežné vykonávanie systémovej údržby jednotlivých údajov v databáze FOX-u 

a AISPS; 
� Priebežné vkladanie údajov novozaslaných vitráží od pracovníkov  KPÚ  do databázy 

(digitalizácia) po predchádzajúcom prehodnotení kvality zaslaných údajov a začlenení 
jednotlivých vitráží do súborov; 

� Prepis z fyzických pasportizačných listov do podoby WORD – externá spolupráca 
administratívnej sily - cca 1600 ks; 

� Vyhotovenie požiadaviek pre vypracovanie softvéru a pre modernizáciu databázy; 
� Vyhotovenie variantných vzorových podôb výstupov z digitálnej databázy; 
� Scannovanie cca 4000 ks negatívov a uloženie na CD. 
� Projekt Celoslovenské zmapovanie a výskum vitráží vznikol 

v novembri r. 2002 ako súťaž, vyhlásená Ministerstvom kultúry SR s ukončením termínu 
12/2005. Následne došlo k ročnému časovému posunu zo strany MK SR, ktoré určilo 
nové súťažné podmienky, ale časový horizont ostal nezmenený. PÚ SR žiadal MK SR 
opakovane o posun ukončenia úlohy na r. 2006, avšak bez úspechu. Navyše poskytovanie 
finančných prostriedkov podľa rozpočtu na danú úlohu sa uskutočňuje s výrazným 
časovým sklzom. Napriek tomu PÚ SR na úlohe intenzívne a zodpovedne pracuje podľa 
pôvodného harmonogramu. 

Oneskorené financovanie je však brzdou v obstarávaní a objednávaní prác zo strany 
externých odborných síl, plánovaných pre plnenie úlohy (preklady z cudzojazyčnej 
literatúry a iné), aby bolo možné včas zakomponovať tieto práce do celkového obsahu 
projektu a výsledného materiálu – publikácie. 

V rámci realizácie úlohy PÚ SR – OŠIS, OOA a jednotlivé KPÚ: 
PÚ SR - OŠIS: 
� Systémové práce, programátorské práce, konverzie, exporty, preverovanie a verifikácia 

dát, úprava textov, konzultácie, pokyny, návrh výstupov a zostáv, generovanie AL pre 
vitráže v okresoch Ružomberok, Martina a Levoča, 

� vypracovanie požiadaviek na nový program pre evidenciu vitráží. 
PÚ SR – OOA: 
� identifikácia a preklady cudzojazyčných nápisov na vitrážach (lat., nem., maď.) objektov 

v Bratislave a okolí, v okresoch Martin, Levoča a Ružomberok a vo vybraných lokalitách   
� priebežná bibliografia literatúry k téme vitráže v zahraničí 
� priebežná bibliografia literatúry k téme vitráže z fondu knižnice úradu 
� vyhľadávanie informácií o realizátoroch vitráží na internete podľa zoznamu 
� fotodokumentácia vitráží na Slovensku – vytipované lokality na Slovensku 
KPÚ Bratislava: 
� 3a) za rok 2004 spracované: 
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- Zohor,  R.k. kostol sv. Margity Antiochijskej, 11 ks evidenčných listov, rozpracované  
v 1. polroku 2004; 

- Senec, r.k. kostol farský,  8 ks  evidenčných listov. 
� 3b) kompletizácia spracovaných  evidenčných listov za rok 2001-2002: 

- Pezinok, R.k. kapucínsky kostol   sv. Trojice, 3 ks evidenčných listov; 
- Marianka – Kaplnka Zázračnej studne, 2 ks evidenčných listov; 
- Marianka – budova fary, spovedná miestnosť, 2 ks evidenčných listov; 
- Slovenský Grob – R.k. kostol sv. Jána Krstiteľa, 3 ks evidenčných listov; 
- Borinka, R.k. kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, 4 ks evidenčných listov; 
- Svätý Jur – R.k. kostol sv. Juraja, 15 ks evidenčných listov. 

� všetky vyhodnotené mapované vitráže sú zamerané a dokumentované fotograficky,   
� celkové vyhodnotenie  za rok 2004: 

- Spolu spracovaných  evidenčných listov vitráží za 1. polrok 2004 – 11 ks; 
- Skompletizovanie evidenčných listov vitráží, spracovaných v rokoch 2001-2002 - 29 

ks; 
- Rozpracovaných - 8 ks evidenčných listov. 

KPÚ Trnava: 
� doplnenie evidencie vitráží v lokalitách, kde doteraz neboli zdokumentované 
� Dechtice 
� Zámok Hlohovec 
� Kolonádový most Piešťany 
� Balneoterapia Irma Piešťany 
� Trhová Hradská 
� Horný Bar. 
KPÚ Trenčín: 
� v rámci revízie pasportizácie vitráží bolo realizované terénne mapovanie, výsledkom 

ktorého bolo spracovanie 36 nových evidenčných listov vitráží a 3 evidenčné listy 
mozaiky, overovanie údajov, doplnená fotografická dokumentácia 

KPÚ Nitra: 
� KPÚ v Nitre spracovalo a poslalo 195 farebných negatívov vitráží z okresov Nitra, Zlaté 

Moravce a 115 negatívov z okresu Levice, ktoré boli  zdokumentované  počas terénneho 
mapovania Nitrianskeho kraja v rámci PHÚ č.3 v r.1997-1998.  

KPÚ Žilina: 
� Odborný pracovník KPÚ Žilina Mgr. Michalcová priebežne spracovávala požadované 

lokality, cca ½ už bola spracovaná.  
KPÚ Banská Bystrica: 
� Vitráže –   Selce, r. k. kostol, vitrážne okná, spracované podklady k evidencii, fotografická 

dokumentácia ( Mgr. Kajba ). 
� Doplnenie databázy a fotodokumentácia Štiavnické Bane, Vyhne, Podsitnianska 

(Štefultov) – Mgr. Gregová, fotodokumentácia v spolupráci s Archív PÚ SR (p. Frátrič)   
� Mgr. A. Paučová – odoslanie zoznamu negatívov nachádzajúcich sa v archíve pracoviska 

Lučenec a doplnenie evidencie dňa 26.5.2004 
KPÚ Prešov:  
� Krajský pamiatkový úrad Prešov spracoval vitráže z 11 lokalít, čo predstavuje 48 vitráží. 
KPÚ Košice: 
� KPÚ Košice zapožičalo negatívy vitráží pre PÚ SR, ako aj spracovalo doplnenie evidencie 

vitráží. Garant úlohy za KPÚ: Mgr. Gembický, Ing.arch. Hriň, 
� revízia pasportizácie vitráží v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica: 04.2004. Garant: Ing. 

Chovanová: 
- Hrabušice, Rímsko-katolícky kostol sv. Vavrinca; 
- Spišská Nová Ves, Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie; 
- Teplička, Rímsko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie; 
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- Markušovce, Rímsko-katolícky kostol sv. Michala archanjela; 
- Krompachy, Rímsko-katolícky kostol sv. Jána Evanjelistu (Ing. Chovanová); 
- preverovanie a dopĺňanie terénneho mapovania a evidencie zozbieraných údajov 

o vitrážach – rozpracované; 
- Spišské Vlachy, Rímsko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa; 
- Spišské Vlachy, Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie (Ing. Chovanová, 

Ing.arch. Kling); 
-  prehodnotenie a dopĺňanie fotografickej a grafickej dokumentácie – neukončené. 

o revízia vitráží v okresoch Košice 2-4, objekt Kalvária – Mgr. Gembický 
o prehodnotenie a dopĺňanie fotografickej a grafickej dokumentácie – 

neukončené. 

 
4. Zabezpečenie činnosti Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a to najmä: 
       Z: OŠIS  
 

a) Dopĺňanie registrov pamiatkových území podľa metodík pre založenie a vedenie 
registrov Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.  

       T: 12/2004 
       Z: OŠIS – OdAIS 

Plnenie: 
� Dr. Trnovský ukončil preverovanie právoplatnosti pamiatkových zón na základe 

podkladov, ktoré mu pripravil odbor ŠIS. 
� Odovzdané výsledky previerky boli zavedené do registra pamiatkových zón. 
� Bola preverená právoplatnosť ochranných pásiem podľa inštrukcie Dr. Trnovského 

spracované zoznamy platných a neplatných OP  a výsledky sú zavedené do príslušného 
registra. 

� Priebežne sú zisťované a vkladané výmery pamiatkovo chránených parciel, takže po 
spresnení hraníc PZ v rámci ich prehodnocovania budeme pracovať na zistení výmery 
PZ. 

 
b) Pokračovanie v revízii Ústredného zoznamu pamiatkového fondu  -  aktualizácia 

údajov AIS OP na základe výstupov z Revízie ÚZPF v rokoch 2000-2003 
a aktuálnych výstupov z roku 2004: 
- Formulár automatizovaného registra; 
- vkladanie textov do databáz; 
- vkladanie fotografií do databáz. 

       T: 03,06,09,12/2004 
       Z: OŠIS – OdAIS, OdÚZPF 
Plnenie: 
� NhNKP -  vložené 324 KP / 486 PO sídiel Ružomberok, Martin. Levoča, Nitra 

a Bratislava.  
� HKP -  vložené 697 PP sídiel Nitra, Trenčín, Topoľčany, Levoča (Ružomberok, Martin 

boli vložené pred rokom 2004). 
 
5. Zabezpečenie činnosti archívu Pamiatkového úradu SR a knižnice. 
       Z: OOA 

a) Spracovanie výberového inventára sídiel Martin, Ružomberok + Vlkolínec, Levoča 
z archívnych dokumentačných fondov.    

T: 03, 12/2004  
Plnenie:  
� úloha splnená, inventár sprístupnený. 
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b) Usporiadanie fondu Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany 

prírody, rokoch 1959-1981.                                         
T:12/2004 

Plnenie: 
� Fond bol usporiadaný, zakrabicovaný, zinventarizovaný (407 inventárnych jednotiek, 

69 archívnych krabíc, 7,6 bežných metrov). Výstup -  Inventár Slovenského ústavu 
pamiatkovej starostlivosti a ochrany  prírody 1958 - 1981, časť A. Všeobecno-organizačné 
záznamy (dejiny pôvodcu, charakteristika a rozbor fondu, súpis inventárnych jednotiek) – 
sprístupnený. 

 
c) Pokračovanie inventarizácie zbierky MOB v Budapešti od roku 1904. 

T: priebežne, ukončenie úlohy v r.2005 
Plnenie:   
� Bolo spracované obdobie rokov 1907 – 1910 (č. zv. 40-52). 

 
d) Bibliografia pamiatkovej starostlivosti za roky 1996–2000 – príprava do tlače 

a vydanie bibliografie.  T: 12/ 2004 
Plnenie:  
� Publikácia bola vydaná a prezentovaná v rámci podujatia Nostalgia Expo 2004 v 

decembri.  
 

e) Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR – 30, 31. 
T: 12/2004 

Plnenie:  
� Informátor č. XXX: Vypracovanie príspevkov, editovanie, nová grafická úprava, 

príprava do tlače, vydanie. Vypracované príspevky: 
- Plávková, V.:  Archívne dokumenty na internete. 

                         Nový Bádateľský poriadok Archívu PÚ SR. 
                         Výskumné správy v Archíve PÚ SR, 1990 – 2003.   

- Orosová, M. :  Úvodník. 
                         Päť decénií archívnej legislatívy 

- Volková, T. :  Zbierka tematických výskumov. Rozbor a charakteristika zbierky. 
- Lászlóová, H. : Glosy odbornej literatúry v maďarskom jazyku z prírastkov  knižnice 

PÚ SR. 
- Mojžišová, H.:  Prírastky knižnice Pamiatkového úradu SR – rok 2003. 

� Informátor č. XXXI: Vypracovanie príspevkov, editovanie, grafická úprava, príprava do 
tlače. Vypracované príspevky:  
- Plávková, V.:  Vojenské historické mapy. 

                         ITAPA - Ocenenie pre archív.   
- Lászlóová, H.:   Rytierstvo ako kultúrny a vojenský element v živote  stredovekého 

človeka.  
Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. 
Glosy odbornej literatúry v maďarskom jazyku – prírastkov knižnice 
PÚ SR.   

- Orosová, M.:  Mária Zieglerová - In memoriam. 
                         Interné obhajoby inštitucionálnych výskumov NPÚ Brno. 

 50 rokov SNA - osudy, problémy a perspektívy slovenského  
archívnictva 

- Volková, T.:  Projektový archív Štátneho referátu na ochranu pamiatok na  
Slovensku. 

- Mojžišová, H.: Z obsahu odborných časopisov. 
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Ďalšie činnosti Archívu PÚ SR v roku 2004: 
A) Predarchívna starostlivosť 
� metodické usmerňovanie správcov registratúr na PÚ SR a na KPÚ, 
� vypracovanie dotazníka „Analýza administratívnych činností na Pamiatkovom úrade SR 

a krajských pamiatkových úradoch, 
� kontrola správy registratúry a registratúrneho strediska na PÚ SR a na KPÚ Bratislava, 
� metodické školenie pre zamestnancov pamiatkového úradu  a krajských pamiatkových 

úradov – archívna legislatíva, správa registratúry, činnosť registratúrnych stredísk (Banská 
Bystrica 20. 04. 2004), 

� metodické školenie pre odborných zamestnancov KPÚ Bratislava – registratúrny poriadok 
(22. 06. 2004).  

B) Odborná archívna činnosť: 
Metodika 

� metodické smernice: 
- Bádateľský poriadok Archívu PÚ SR 
- Cenník služieb Archívu PÚ SR 
- Tlačivo – „Povolenie na prístup k archívnemu dokumentu“ 
- Vypracovanie smernice pre výkon predarchívnej starostlivosti a jej predloženie 

Ministerstvu vnútra SR na posúdenie 
- Metodika usporiadania zbierky fotografií v lokalitnom katalógu fondu negatívov   
Ďalej archív realizoval: 

� Identifikáciu, systemizáciu a inventarizáci archívnych dokumentov 
� Tvorba archívnych pomôcok: 
� Budovanie archívneho informačného systému 
� Revízie archívnych fondov a zbierok: 
� Sprístupnili 4276 archívnych dokumentov pre 1362 bádateľov 
� Fotografické a fotolaboratórne práce 
�  Činnosť knižnice (880 prezentačných a riadnych výpožičiek) 
 
 
6. Svetové kultúrne dedičstvo – pokračovanie v ďalšej etape 2-ročného cyklu 

monitoringu lokalít zapísaných na Zoznam svetového dedičstva zameraného na 
NKP. 

 
a) Vyhodnotenie monitoringu z roku 2003 ako podklad do periodickej správy. 
       T:12/2004  
       Z: KPÚ 
       S: OVŠS- OdVTM 

Plnenie: 
� Na základe KPÚ spracovaného vyhodnotenia pasportizačných listov monitoringu za rok 

2003 boli vypracované zoznamy NKP, ktoré:  
- pri spracovaní pasportizačných kariet za rok 2003 mali v hodnotení stavebno-

technického stavu konštatovaný stav narušený alebo dezolátny s identifikáciou miesta 
narušenia; 

- v hodnotení stavu údržby vzhľadom na autenticitu mali hodnotenie – nevyhovuje. 
� Vlastníci uvedených NKP boli upozornení na povinnosti vyplývajúce zo Zákona NR SR 
č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, §28, ods. (2), bod a) a b), resp. 
o opatreniach      na nápravu podľa §31. Zároveň bol vypracovaný zoznam nespracovaných 
pasportizačných kariet k NKP za rok 2003 a v tejto súvislosti bola zaslaná opätovná 
žiadosť o vyhodnotenie spracovaných pasportizačných listov monitoringu za rok 2003  – 
KPÚ Žilina /Vlkolínec/. 
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- opätovná žiadosť o vyhodnotenie spracovaných pasportizačných listov monitoringu za 
rok 2003  – KPÚ Žilina /Vlkolínec/ - dodané a splnené v decembri 2004; 

- porovnanie počtu odovzdaných pasportizačných kariet s reálnym počtom NKP 
a následné doplnenie chýbajúcich v spolupráci s príslušnými KPÚ. 

 
b) Spracovanie štruktúry periodickej správy v súlade s aktuálnymi požiadavkami centra 

svetového dedičstva. 
       T:12/2004  
                                                                 Z: KPÚ, OVŠS - OdVTM 
       S : OŠIS, OOA 
Plnenie: 
� V súvislosti s prípravou správ pre Centrum svetového dedičstva boli: 

- dopracované požiadavky voči dotknutým subjektom a rezortom v rámci zasadania 
Medzirezortnej komisie pre záchranu lokalít zapísaných v Zozname svetového 
dedičstva; 

- zabezpečený preklad štruktúry správ, vypracovaný Centrom svetového dedičstva, 
k spracovaniu periodických správ o aplikovaní Dohovoru o ochrane svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie č.159/1991) z angličtiny do slovenčiny; 

- zabezpečená účasť na pracovnom stretnutí k vypracovaniu periodických správ zo 
strednej a východnej Európy –„Subregional Meeting for Periodic Reporting“, ktoré sa 
konalo v dňoch  6.–9.5.2004 vo Vyšegráde v Maďarsku; 

- zaslaná žiadosť o spracovanie periodickej správy o prírodnom svetovom dedičstve a 
o spoluprácu pri príprave správy Ministerstva životného prostredia SR. 

- usporiadané pracovné stretnutie k monitoringu SD a ku spracovaniu periodických správ 
- prejednanie spracovania periodických správ s KPÚ a Správou slovenských jaskýň a 
odovzdanie digitálnej formy periodickej správy sekcie II. 

- Pamiatkový úrad spracoval Pravidelnú správu o uplatňovaní Dohovoru o svetovom 
dedičstve – sekcia I. – (Periodic Reporting on the Application of the World Heritage 
Convention – section I. – Application of the World Heritage Convention by the State 
Party), do ktorej zároveň zapracoval časti za prírodne dedičstvo, zabezpečil preklad do 
angličtiny a po podpísaní ministrom kultúry SR zaslal do Centra svetového dedičstva 
v Paríži v termíne do 31.12.2004. Zároveň spracoval i on-line verziu uvedenej správy na 
webe. 

V rámci realizácie úlohy jednotlivé KPÚ: 
KPÚ Žilina: 
� úloha za rok 2003 splnená len čiastočne - terénna obhliadka uskutočnená len pre polovicu 

pamiatkového fondu, pripravených 115 pasportizačných kariet, zabezpečené aktuálne 
informácie o obnovených objektoch za roky 2002 a 2003, zabezpečenie nových výpisov 
z listu vlastníctva pre všetky NKP vzhľadom na celoplošnú zmenu parcelných čísiel 
v lokalite a zmeny vlastníctva nehnuteľností. Zodpovedný pracovník (PhDr. Liptayová) 
dopracoval danú úlohu v mesiaci máj 2004; 

� Príprava materiálov k nominačnému projektu k zápisu vybraných drevených kostolov na 
Slovensku do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO(zodpovedný kolektív: Ing. arch. Dvořáková, Ing. arch. Pinčíková, Ing. arch. 
Šabíková , Mgr. Vološčuk a Ing. Dudáš, CSc.). Realizoval sa výber objektov (materiál cez 
odborno-metodickú komisiu PÚ SR), preveril právny stav vyhlásenia ochranných pásiem 
jednotlivých nominovaných objektov a spracovali kapitoly 1., 2. a 3. Nominačného 
projektu (Ing. Dudáš, CSc.). 

KPÚ Banská Bystrica: 
o Štruktúra  periodickej správy konzultovaná s OVŠS-OdVTM a doplnená o 

vyhodnotenie  nevyhovujúcich objektov NKP v súvislosti s výkonom štátnej správy 
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spracované k 12. 2004, KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica /Ing. arch. 
Vošková/ 

 
 
KPÚ Prešov: 
� za obe lokality – Bardejov a Spišský hrad boli spracované periodické správy a v oboch 

lokalitách boli vyzvaní vlastníci tých NKP, ktoré boli v roku 2003 hodnotené známkou 3 
a 4. 

KPÚ Košice: 
� správa o stave Svetového dedičstva UNESCO Spišský hrad a pamiatky jeho okolia za rok 

2003 - 27.1.2004 (Ing.arch. Kling); 
� správa o stave svetového dedičstva UNESCO Spišský hrad a pamiatky jeho okolia, časť - 

katastrálne územie Žehra v pôsobnosti KPÚ Košice (VÚC Košický kraj) - 19.5.2004. 
(Ing.arch. Kling); 

� účasť na rokovaní Medzirezortnej komisii pre záchranu lokalít zapísaných v Zozname 
svetového dedičstva – 31.3.2004 (Ing.arch. Kling);  

� Plnenie uznesenia vlády č. 411/2003 k správe medzirezortnej komisie pre záchranu lokalít, 
zapísaných v Zozname svetového dedičstva za rok 2003 – správa – 05. 02. 2004 (Ing. arch. 
Kling); 

� Správa medzirezortnej komisie pre záchranu lokalít, zapísaných v Zozname svetového 
dedičstva za rok 2003 – pripomienkové konanie – stanovisko – 31. 05. 2004 - (Ing. arch. 
Kling); 

� Návrh na podklad pre spracovanie hlavných ukazovateľov monitoringu SKD – 12. 2004 
(Ing. arch. Kling). 

 
7. Budovanie geografického informačného systému pamiatkového fondu - 

automatizácia načítavania a územného priemetu databáz. 
- koncepcia štruktúrovaného prístupu ku geografickému informačnému systému GIS, 

stanovenie  požiadaviek a prístupových práv pre každý objekt; 
- vyriešenie umiestnenia pamiatkových území a začleňovania rastrových mapových 

podkladov do systému s uvážením chyby podkladov; 
- vytvorenie systému zberu dát zo všetkých pracovísk MK SR, PÚ SR, KPÚ, ich 

dislokovaných pracovísk a správcov objektov; 
- automatizácia programu na konverziu databázy automatizovaného registra a 

zatrieďovanie objektov do kategórii; 
- koncepcia tlačových výstupov jednotlivých objektov a zostav pri rešpektovaní 

prístupových práv pri zostavovaní výstupov; 
- vytvorenie systému automatického začleňovania existujúcich údajov do systému; 
- pokračovanie v budovaní a napĺňaní databázy pre lokality Svetového kultúrneho 

dedičstva vo vzťahu k monitoringu, GIS. 
       T:12/2004  
                                                                 Z: OVŠS - OdVTM 
       S : OŠIS, OOA, KPÚ 

Plnenie: 
� Koncepcia štruktúrovaného prístupu ku geografickému informačnému systému a 

požiadavky na vytvorenie systému zberu dát z pracovísk MK SR, PÚ SR, KPÚ ich 
dislokovaných pracovísk a správcov objektov je riešená v rámci medzirezortného 
vykonávacieho projektu „Geografický informačný systém ochrany pamiatkového fondu 
Slovenskej republiky“- dodatku k schválenému projektu „Automatizovaný informačný 
systém ochrany pamiatkového fondu“ z decembra 2004; 
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� Otázka umiestnenia pamiatkových území a začleňovania rastrových mapových podkladov 
s uvážením chyby podkladov je vyriešená; 

� Automatizácia programu na konverziu databázy automatizovaného registra a zatrieďovanie 
objektov do kategórií je vyriešená; 

� Koncepcia tlačových výstupov jednotlivých objektov a zostáv je globálne vyriešená, 
pokračuje sa v riešení parciálnych otázok; 

� Systém automatického začleňovania existujúcich údajov do systému je vyriešený; 
� Pokračovanie v budovaní a napĺňaní databázy pre lokality SKD vo vzťahu k monitoringu:   

- začlenenie digitálnych fotografií z monitoringu SKD,  
- vkladanie pasportizačných kariet monitoringu z roku 2003 do GISu v lokalitách: 

Spišský hrad, Spišské Podhradie (97) a Kapitula (30), Banská Štiavnica (168), 
Štiavnické Bane (6), Hodruša Hámre (10), Vlkolínec (36).  

- dopĺňanie textov a máp k lokalitám zapísaným v zozname SKD,                     
- rozmiestňovanie značiek NhNKP v GISe na konkrétne parcely podľa vložených 

katastrálnych máp v lokalitách: Spišské Podhradie a Kapitula, Banská Štiavnica. 
- postupné začleňovanie fotografií z jednotlivých lokalít z predbežných návrhov na 

zapísanie do Zoznamu SD: 
- Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku,  
- Tokajská vinohradnícka oblasť, 
- Limes Romanus - rímske antické pamiatky na strednom Dunaji, 
- Gemerské a abovské kostoly so stredovekými nástennými maľbami. 

- naviac sa zapracovali do systému ukončené akcie obnovy za rok 2003 

 
V rámci realizácii úlohy PÚ SR – OOA: 

   Odstúpenie archívnych databáz pre GIS OPF SR: 
- dokumentačné fondy (T, Z, R, A, V) 
- fond diapozitívov 
- zbierka starých historických máp 
- inventár KÚŠPSOP Bratislava 
- inventár Pamiatkový ústav 1919 – 1951     

 
8. Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 

2003. 
       Z: OŠIS 

 
a) Spracovanie podkladov.                                                       

T: 03/2004 
Z: KPÚ 

 
Plnenie: 
� Boli zozbierané, preverené a skompletizované podklady od KPÚ. 
� Údaje z podkladov o obnove  boli zavedené do registra NhNKP 
 
 

b) Vyhodnotenie.      
                                                    T: 12/2004    
       Z: OŠIS – OdÚZPF, OdAIS 

 
Plnenie: 
� Údaje a tabuľky zaslané v dokumentoch Word, sú prevedené do formátu xls a spracované 

do  záverečnej podoby, t.j. boli vyhodnotené do tabuliek podľa krajov, okresov a podľa 
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viacerých hľadísk, napr. kvalita prác, vlastnícka štruktúra majiteľov objektov, zistené 
finančné objemy, rozsah prác a druh pamiatky. Časovo náročná bola úprava formulárov do 
jednotnej podoby pre tlač záverečnej správy. V roku 2005 bude potrebné uskutočniť 
školenie pre spracovateľov podkladov. 

 
Vyhodnotenie ukončených akcií stavebnej a reštaurátorskej obnovy 
Slovenská republika - 168 akcií 
 
Hodnotenie kvality vykonaných prác   
spolu pozitívne pozit. aj negat. negatívne  nehodnotené 
168 148 10 5 5 
100,00% 88,10% 5,95% 2,98% 2,98% 
Štruktúra vlastníckej formy majite ľov objektu 
štát samospráva cirkev fyz. osoby práv. osoby 
10 40 60 37 21 
5,95% 23,81% 35,71% 22,02% 12,50% 
Použité finančné prostriedky 
spolu zistené zistené nezistené     
433 585 600 63 105     
Realizované výskumy 
arch. historický um.-historický reštaurátorský archeologický   
23 5 26 5   
Prehľad akcií z hľadiska rozsahu prác 
Komplexná obnova objektu 31 18,45% 
Komplexná obnova častí objektu 17 10,12% 
Čiastkové rekonštrukčné práce 120 71,43% 
Prehľad akcií z hľadiska druhu prác 
Obnova fasád 65   
Obnova strechy (krov, krytina) 59   
Rekonštrukcia interiéru, umelec.-rem.práce 53   
Statické zabezpečenie a sanácia 51   
Technická infraštruktúra 53   
Úprava zelene a plôch 11   
Reštaurovanie 34   
Prehľad akcií z hľadiska druhu pamiatky 
Sakrálna architektúra 44 26,19% 
Meštianska architektúra, radnice, paláce, vily... 75 44,64% 
Fortifikácie   8 4,76% 
Kaštiele, kúrie 11 6,55% 
Výtvarné pamiatky, hnuteľné pamiatky 24 14,29% 
Ľudová architektúra 4 2,38% 
Historická zeleň, plochy  2 1,19% 
 
 
9. Spracovanie, aktualizácia, údržba a priebežné dopĺňanie údajov na internetových 

stránkach www.pamiatky.sk, www.heritage.sk, slovenskej časti www.european-
heritage.net 

   Z: OŠIS 
                                                              T: 03,06,10,12/2004  
Plnenie: 
PÚ SR – OŠIS: 
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� K 1.1 2004 boli aktualizované štatistiky o evidencii NKP; 
� Aktualizovaný zoznam katalógu pamiatok ponúkaných vlastníkmi na predaj; 
� Na stránke boli verejnosti sprístupňované podrobnosti o medializovaných kauzách: 

oplotenie veľvyslanectva USA, archeologický výskum pozemkov pod stavbou 
automobilky KIA, semináre organizované Pamiatkovým úradom SR; 

� Zverejnenie výročnej správy za rok 2003; 
� Sprístupnenie vyhľadávacieho katalógu dokumentačných fondov; 
� Zverejnené boli zoznamy a adresy osôb so spôsobilosťou vykonávať pamiatkové 

a archeologické výskumy - aktualizované podľa pokynu MK SR v 3. štvrťroku; 
� Aktualizované adresáre centra a KPÚ  v septembri; 
� Aktualizované prírastky v archíve a knižnici PÚ SR k 31.12.2003; 
� Doplnená bibliografia   za rok 2003; 
� Zverejnenie konkurzov na miesta v štátnej a verejnej správe v mesiacoch apríl a október;  
� Od 1. 11. 2004 úloha v kompetencii OVŠS - OdGD - Aktualizácia telefónneho zoznamu 

PU SR, zapracovanie dodatkov 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 k Organizačnému poriadku PU SR. 
PÚ SR – OOA: 
� vypracovanie obsahovej štruktúry a mapy stránky www.pamiatky.sk; 
� sprístupnenie archívnych fondov na internete na webovej stránke Pamiatkového úradu SR 

www.pamiatky.sk;  
� pravidelná aktualizácia internetovej stránky archívu PÚ SR. 
 
10. Zabezpečenie edično-propagačnej a publikačnej činnosti 
 

a) Príprava a realizácia cyklu podujatí v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 
2004 v SR.  

T: 09/2004     
 Z: ÚGR, KPÚ 

 
Plnenie: 
KPÚ Trenčín: 
� prezentácia Mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín a sídliska Horná Sihoť / 

funkcionalizmus/  spojená s prednáškou pre študentov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka  
-  výstava „História, archeológia, reštaurovanie – Kostol sv. Martina v Bojniciach“ – 
Mestská knižnica v Bojniciach 

� výstava „Sakrálna architektúra Hornej Nitry“ – Mestská knižnica v Bojniciach 
� články v regionálnej tlači k ochrane kultúrneho dedičstva  
� Deň otvorených dverí – KPÚ Trenčín – kancelária Považská Bystrica 
KPÚ Nitra: 
� Deň otvorených dverí na Topoľčianskom hrade v Podhradí s odborným výkladom 

(Gažiová, Jurišová, Bielik) , 11.-12.9.2004 
� V priebehu mesiacov september a október 2004 boli v  týždňových intervaloch 

v okresných mutáciách krajských Nitrianskych novín uverejnené nasledovné príspevky  o 
pamiatkových hodnotách Nitrianskeho kraja a o činnosti Krajského pamiatkového úradu 
v Nitre:  
- 10 rokov pamiatkovej zóny v Šahách (Kotruszová) 
- V okrese pribúdajú ďalšie zrekonštruované kaštiele (Dudová, Valeková) 
- Ochrana pamiatkového územia v Komárne ( Husárová, Valeková) 
- Sprístupnenia aj hradnú vežu (Valeková) 
- Na podhradie za kultúrou (Gažiová) 
- Hrad je vďačným cieľom výletov (Gažiová) 
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KPÚ Banská Bystrica: 
� Pracovisko Lučenec : 
Dňa 9. – 10. 9. 2004 bolo v Lučenci, Reduta,  organizované podujatie „Dni európskeho 
kultúrneho dedičstva“ „Starý pôvod – nový účel“ na ktorom  sa aktívne podieľalo a 
spolupracovalo celé pracovisko Lučenec. Podujatie konferovala Mgr. E. Hrašková, 
sprevádzanie účastníkov konferencie s odborným výkladom po Pamiatkovej zóne mesta 
Lučenec a zámku v Haliči Mgr. A. Paučová a Ing. arch. S. Pavlová 
� Pracovisko Banská Štiavnica: 
KPÚ pracovisko B.Štiavnica v spolupráci s farským úradom zabezpečilo pre verejnosť 
sprístupnenie kostola sv. Kataríny a poskytovalo odborný výklad, termín 09/2004 počas 
Salamandrových dní. 
K mesiacu kultúrneho dedičstva zabezpečilo KPÚ BB, pracovisko B.Štiavnica prezentáciu 
pozitívnych pamiatkových obnov za posledné obdobie, vo vitríne pracoviska KPÚ v centre 
mesta, termín 09/2004 počas Salamandrových dní.  
 

b) Príprava a realizácia podujatí ku Dňu pamiatok (18. apríl). 
T: 18. apríl 2004 
Z: ÚGR, KPÚ 

Plnenie: 
PÚ SR - OVŠS: 
� Prezentácia GIS OPF SR v rámci akcií k Dňu pamiatok v rámci prezentácie programu 

„Obnovme si svoj dom“ MK SR v hoteli Fórum – zabezpečenie verejnej prezentácie GIS 
PF SR – 19.4.2004. 

KPÚ Trenčín: 
� výstava v priestore Okresného úradu Prievidzi s názvom „Storočia okolo nás“; 
� deň otvorených dverí na KPÚ Trenčín; 
� články v regionálnej tlači. 
KPÚ Nitra: 
� Topoľčany – výstava „Svetové kultúrne dedičstvo“ na Slovensku (organizačne zabezpečil 

PhDr. Jurkovič, Bielik,  Jurišová); 
� prednášky pre základné a stredné školy v Topoľčanoch na tému: Zmysel a poslanie 

pamiatkovej ochrany (PhDr. Jurkovič); 
� relácie o ochrane pamiatok v regionálnych médiách okresu Topoľčany (PhDr. Jurkovič) ; 
� výstava v Krušovciach: Pamiatky a historická zeleň okresu Topoľčany (Ing. Ďuračka, 

Bielik); 
� Deň pamiatok oslavujú na celom svete - Kultúrne dedičstvo treba chrániť (Ing.Valeková -

príspevok do regionálnej tlače). 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Pracovisko Lučenec ku „Dňu pamiatok“ 18.4. každoročne, na základe požiadaviek 

učiteľov  základných a stredných škôl, uskutočňuje prednášky pre žiakov a študentov, 
ktoré sú spojené s prehliadkou a prezentáciou fotodokumentácie pamiatok, nachádzajúcich 
sa  na pôde Krajského pamiatkového úradu, pracovisko Lučenec. Prednášky sú 
prispôsobované k požiadavkám učiteľov a týkajú sa väčšinou: „Činnosti a pôsobnosti KPÚ 
B. Bystrica, pracovisko Lučenec, definovaniu pamiatkovej starostlivosti a jej základným 
pojmom, ako aj rozsahu ochrany pamiatkového fondu“. 

� Pracovisko Banská Štiavnica: 
- v spolupráci s farským úradom zabezpečilo pre verejnosť sprístupnenie kostola                

sv. Kataríny a na požiadanie poskytlo odborný výklad; 
- Mgr. Šimkovic zorganizoval prednášku pre verejnosť: “Nové poznatky o stavebno-

historickom vývoji Starého zámku v Banskej Štiavnici“; 
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- v rámci medzinárodného študentského workshopu, ktorý pracovisko spolu organizovalo 
s Fakultou architektúry STU v Bratislave, KPÚ B. Bystrica, pracovisko B. Štiavnica 
uviedlo prednášku „Ochrana kultúrno-historického dedičstva Banskej Štiavnice“; 

- pripravilo do miestnych novín článok, ktorý bol zameraný na výsledky pamiatkových 
obnov za posledné obdobie; 

- k mesiacu kultúrneho dedičstva zabezpečilo prezentáciu pozitívnych pamiatkových 
obnov za posledné obdobie, vo vitríne pracoviska KPÚ v centre mesta.  

 
KPÚ Košice: 
� príprava a realizácia podujatí ku Dňu pamiatok – realizácia propagačného panelu – „časť 

na zamyslenie sa“ + informácie o činnosti KPÚ – 04.2004 – Ing. Chovanová; 
 

c) Účasť na 6. ročníku veľtrhu „Nostalgia Expo 2004“ na jeseň roku 2004. 
T: 11-12/2004 
Z: ÚGR – referát edično-propagačných činností               
S: ÚVŠS, ORA  

Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� Realizácia výstavy „Chránime... Propagácia pamiatkovej starostlivosti na plagáte 1952 - 

1972“; 
� Prezentácia publikácii: Mojžišová, H.: Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku 

za roky 1996 – 2000, Cónová, I.: Levočský zlatník Ján Siláši a Vademecum vlastníka – 
príručka pre vlastníka NKP; 

� Propagácia a predaj publikácií vydaných Pamiatkovým úradom SR. 
     

d) Účasť na medzinárodnom veľtrhu „DENKMAL 2004“ v Lipsku. 
T: 10-11/2004 
Z: ÚGR – referát edično-propagačných činností 
S: ÚVŠS, ORA, KPÚ 

Plnenie: 
PÚ SR sa uvedeného podujatia nezúčastnil z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov. 
 

e) Výstava „Kalvárie a krížové cesty na Slovensku“. 
      T: 11/2004 

Z: OVŠS - OdPA, ÚGR – referát edično-
propagačných činností 

Plnenie: 
Výstava sa neuskutoční z dôvodu nepodporenia projektu MK SR v rámci projektov 

kultúrnych aktivít na rok 2004. 
 
11. Zabezpečenie odborných seminárov o ochrane pamiatkového fondu. 
 

a) Medzinárodný odborný seminár „Problematika zachovania autenticity a integrity 
s dôrazom na ohrozenú ľudovú architektúru a osobitne na lokality zapísané 
v Zoznamu svetového dedičstva“. 

T: 11/2004 
Z: OVŠS – OdVTM 

Plnenie:  
Seminár sa uskutočnil 3. - 5. novembra 2004 v Hoteli Magura, Chvojnica pri Prievidzi. 

Cieľom seminára bola výmena teoretických názorov a praktických skúseností pri ochrane 
autenticity a integrity ľudovej architektúry na Slovensku a v okolitých krajinách a pohľad na 
reálnosť ďalšej ochrany pamiatkových rezervácií ľudovej architektúry a vidieckych zón s 
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osobitným dôrazom na lokality svetového dedičstva.  Podujatie podporené MK SR v rámci 
projektov kultúrnych aktivít na rok 2004. 

 
b) Pracovný seminár „Monitoring svetového dedičstva“. 

T:  04-05/2004 
Z: OVŠS – OdVTM 

 
Plnenie: 
 Podujatie sa konalo v dňoch 6.-7.10.2004 v Banskej Štiavnici. Posun oproti 
plánovanému termínu bol z dôvodu náväznosti na pracovné stretnutie k vypracovaniu 
periodických správ zo strednej a východnej Európy –„Subregional Meeting for Periodic 
Reporting“, ktorý sa konal v dňoch  6. – 9. 5.2004 vo Vyšegráde v Maďarsku. /pozn. 
pôvodne bol plánovaný na marec/. Seminár bol zameraný na metodiku monitorovania stavu 
svetového kultúrneho dedičstva, ako i vyhodnotenie zmien počas sledovania, ktoré je 
nenahraditeľným nástrojom pre posúdenie stavu autenticity a integrity a uplatnenie účinných 
nástrojov pri ich ochrane.  

 
Z oboch podujatí vyjde spoločný zborník MONUMENTORUM TUTELA č. 15. 
 

c) Seminár „Technické pamiatky a súčasná ochrana pamiatkového fondu“. 
T: 09-10/2004 
Z: OVŠS - OdPA 

Plnenie: 
Realizácia seminára nebola možná z dôvodu nepodporenia projektu MK SR v rámci projektov 
kultúrnych aktivít na rok 2004 a pre odchod pracovníka so špecializáciou na problematiku 
technických pamiatok začiatkom roka 2004, ktorý mal byť odborným garantom realizácie 
seminára.  
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Zoznam skratiek použitých vo výročnej správe za rok 2004 
 
 
 
PÚ SR    Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
ÚGR    úsek generálneho riaditeľa 
ÚVŠS    úsek výkonu štátnej správy a odborných činností 
OVŠS    odbor výkonu štátnej správy 
OdPA    oddelenie pamiatok architektúry 
OdVTM  oddelenie výskumu, teórie a metodológie 
OdPÚ    oddelenie pamiatkových území 
OdVP    oddelenie výtvarných pamiatok 
OdGD    oddelenie grafickej dokumentácie 
OŠIS    odbor štátneho informačného systému 
OdAIS    oddelenie automatizovaných informačných systémov 
OdÚZPF  oddelenie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 
ÚZPF    ústredný zoznam pamiatkového fondu 
OOA    odbor osobitného archívu 
ORA    oblastný reštaurátorský ateliér 
ÚEP    úsek ekonomicko-prevádzkový 
KPÚ    krajský pamiatkový úrad 
AIS OP SQL  automatizovaný informačný systém ochrany pamiatok 
SQL    search query language (vyhľadávací dopytovací program) 
GIS    grafický informačný systém 
NKP    národná kultúrna pamiatka 
NhNKP  nehnuteľná národná kultúrna pamiatka 
HNKP    hnuteľná národná kultúrna pamiatka 
PO    pamiatkový objekt 
PP    pamiatkový predmet 
AL    aktualizačný list 
MK SR  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
T    termín 
Z    zodpovednosť 
S    spolupráca 
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8.8. Hodnotenie a analýza organizácie v roku 2004 

 
V priebehu roku 2004 vykonával Pamiatkový úrad SR ako aj jednotlivé krajské 

pamiatkové úrady svoje základné úlohy v zmysle Zákona NR SR č. 49/2002  Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu a v zmysle Plánu hlavných úloh PÚ SR na rok 2004, ktorý bol zaslaný   
na MK SR v januári 2004. Následne bol Plán hlavných úloh rozpracovaný na jednotlivé 
odbory centra PÚ SR ako aj na KPÚ. 

  
Verejný odpočet činnosti Pamiatkového úradu SR za rok 2003 sa uskutočnil 15.4.2004. 

Počas verejného odpočtu bola okrem iného prezentovaná najmä „Výročná správa činnosti PÚ 
SR za rok 2003“ ako aj zborník Monumentorum tutela / Ochrana pamiatok č. 14, v ktorom sú 
publikované prednášky účastníkov seminára „Stav a perspektívy prezentácie nehnuteľných 
archeologických pamiatok na Slovensku“, ktorý zorganizoval v dňoch 27.–29.10.2003 
v Komárne PÚ SR a KPÚ Bratislava v spolupráci s FA STU Bratislava a Múzeom maďarskej 
kultúry a Podunajska v Komárne.  

 
Ťažisko prác v roku 2004 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej 

správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle Zákona NR SR č.49/2002 Z.z. 
o ochrane pamiatkového fondu, vydávaním rozhodnutí a stanovísk ku jednotlivým 
požiadavkám oprávnených osôb. V sledovanom období  vydal PÚ SR a KPÚ celkovo 8 015 
rozhodnutí a 11 685 odborných stanovísk (v roku 2003 vydal PÚ SR a KPÚ 6 757 rozhodnutí 
a 5 384 stanovísk). 

 
Mimoriadne náročnou bola naďalej na úrovni PÚ SR a KPÚ agenda vo vzťahu k stavebnej 

činnosti a k nej viažucej sa problematike ochrany potenciálnych archeologických nálezov  
a nálezísk. Potrebné bolo riešiť najmä problémové okruhy spolupráce PÚ SR 
a Archeologického ústavu SAV Nitra pri výkone štátnej správy. Pracovné stretnutie 
s vedením AÚ SAV Nitra sa uskutočnilo  19.2.2004 v Bratislave. 

 
V kontexte výkonu štátnej správy PÚ SR spracoval vnútorné metodické inštrukcie, ktoré 

upravujú činnosť oboch stupňov výkonu štátnej správy v pôsobnosti PÚ SR, tak v zmysle 
príslušných zákonov upravujúcich jeho činnosť ako aj vykonávacej vyhlášky MK SR  č.16     
zo dňa 12.11.2002, ktorou sa vykonáva  Zákon NR SR č. 49/2002 Z .z. o ochrane 
pamiatkového fondu. Vypracované a schválené bolo usmernenie týkajúce sa vyberania 
správnych poplatkov v zmysle Zákona NR SR č. 583/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
Spracovaná bola aj Metodika riešenia sporných a nedoriešených prípadov v evidencii HKP. 
 

V záujme realizovať výkon štátnej správy na zverenom úseku ochrany pamiatkového 
fondu v SR sa uskutočnilo viacero odborných stretnutí na úrovni odborných sekcii PÚ SR, 
kde sa konzultovali  konkrétne prípady problematických riešení výkonu štátnej správy. 
20.1.2004 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s pracovníkmi MK SR - Sekcie kultúrneho 
dedičstva a Pamiatkovej inšpekcie, na ktorom boli riešené otázky niektorých ustanovení 
Zákona NR SR    č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (vyhlasovanie ochranných 
pásiem, stret záujmov v procese zabezpečovania a vykonávania pamiatkových výskumov). Po 
skúsenostiach s účinnosťou Zákona NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu 
spracovali KPÚ a PÚ SR Bratislava pripomienky, návrhy a podnety k aplikácii uvedeného 
zákona, resp. k jeho vykonávacej vyhláške, ktoré boli zaslané na MK SR. 

 
Prioritou v činnosti krajských pamiatkových úradov  v roku 2004 bolo naďalej dôsledne 

uplatňovať právne predpisy v záujme zachovania pamiatkového fondu a to najmä prevenciou 
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(upozornenia na zanedbávanie údržby) ale i ukladaním pokút v konaniach o priestupku, resp. 
správnom delikte. KPÚ Košice zorganizoval pre oblasť riešenia priestupkov a správnych 
deliktov celoslovenské pracovné stretnutie v Košiciach. 

Náročnou a dlhodobou úlohou je postupné upresňovanie ochrany mnohých nesprávne a 
nepresne chránených súčastí pamiatkového fondu. 

I pre tento rok zostala ťažiskovou úlohou revízia Ústredného zoznamu pamiatkového 
fondu. V prvých mesiacoch roku 2004 sa uskutočnila väčšina sumarizujúcich a kontrolných 
činností             na výstupoch uskutočnených revízií za predchádzajúce obdobie tak, aby bolo 
možné optimalizovať nároky na túto úlohu a realisticky postaviť plán revízie v roku 2004. 
Pripravený bol harmonogram činnosti na  rok 2004 tak, aby  sa  ukončila revízia v rámci  
zostávajúcich sídiel (najmä sídla Košice, Kremnica). Pokračovala taktiež revízia 
pamiatkového fondu v jednotlivých okresoch Slovenska. Uskutočnené boli aj kroky 
k príprave jednotlivých monografii sídiel a okresov v rámci nového Súpisu pamiatok 
(prioritne sídla a okresy Martin, Levoča a Ružomberok). O stave revízie informovala 
generálna riaditeľka PÚ SR na pracovnom zasadnutí Pamiatkovej rady MK SR dňa 
15.4.2004. 

 
Dôležitou úlohou PÚ SR bola v roku 2004 revízia pamiatkových území (pamiatkových zón 

a pamiatkových rezervácii), zameraná v tejto etape najmä na terénnu previerku 
opodstatnenosti ochrany a rozsahu vymedzenia pamiatkových  zón z hľadiska súčasného 
stavu v porovnaní so stavom v dobe ich vyhlásenia. V rámci revízie pamiatkových území bola 
spracovaná Metodika terénneho vyhodnocovania pamiatkových zón. V rámci projektov na 
kultúrne aktivity na rok 2004  MK SR schválilo PÚ SR 500 000 Sk na spracovanie zásad 
ochrany pamiatkových území. Prioritne boli spracované zásady ochrany pamiatkových území 
pre pamiatkové rezervácie Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Špania Dolina, Spišská 
Kapitula a Košice. V tejto súvislosti bola v mesiaci december 2004 zriadená Odborná komisia 
pre posudzovanie zásad ochrany pamiatkových území ako poradný orgán generálnej 
riaditeľky PÚ SR.  

 
V rámci plnenia ostatných úloh PÚ SR v rámci PHÚ 2004 sa v roku 2004  činnosť 

v oblasti ochrany lokalít Svetového kultúrneho dedičstva, respektíve prípravy nominačných 
projektov na ďalšie slovenské lokality, zamerala na prípravu nominačného projektu „Drevená 
sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku“. V súvislosti s prípravou nominačného projektu 
„Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku“  sa uskutočnili pracovné stretnutia vo 
Viedni (Rakúsko) a v Koblenci (Nemecko). Reprezentačná výstava „Svetové kultúrne 
dedičstvo na Slovensku - zapísané a nominované lokality“ bola prezentovaná v mesiacoch 
február - marec v priestoroch Univerzity v Halle, v apríli v Topoľčanoch, v máji na 
Generálnom konzuláte v Mníchove a v novembri 2004 v priestoroch Veľvyslanectva 
Slovenskej republiky v Paríži. 

 
V rámci budovania Geografického informačného systému PÚ SR vypracoval 

medzirezortný vykonávací projekt „Geografický informačný systém ochrany pamiatkového 
fondu Slovenskej republiky“- ako dodatok k schválenému projektu „Automatizovaný 
informačný systém ochrany pamiatkového fondu“ z decembra 2002.   

 
PÚ SR začal v spolupráci s jednotlivými KPÚ s realizáciou projektu „Celoslovenské 

zmapovanie a výskum vitráží“.      

 
PÚ SR zorganizoval medzinárodný seminár „Problematika zachovania autenticity 

a integrity s dôrazom na ohrozenú ľudovú architektúru“, ktorý sa konal v dňoch 3. – 5. 11. 
2004 v Chvojnici pri Prievidzi. V rámci projektov na kultúrne aktivity na rok 2004  MK SR 
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schválilo PÚ SR na tento projekt 310 000 Sk. Taktiež prebehol odborný seminár „Monitoring 
svetového dedičstva“, ktorý sa uskutočnil  6. - 7. 10. 2004 v Banskej Štiavnici. Výsledkom 
seminárov bude zborník Monumentorum tutela / Ochrana pamiatok č.15, v ktorom budú 
publikované prednášky účastníkov oboch podujatí. 
  

Možno konštatovať, že všetky hlavné úlohy, ktoré boli stanovené v rámci PHÚ na rok 
2004, boli splnené. Úlohy PHÚ č.10e/2004 a PHÚ č.11c/2004 neboli realizované vzhľadom 
na  neschválenie finančných prostriedkov MK SR v rámci kultúrnych aktivít na rok 2004 na 
tieto projekty. 

Pre rok 2004 schválila vláda SR v rámci grantového systému podpory kultúry MK SR 
program pre obnovu pamiatkového fondu v Slovenskej republike  „Obnovme si svoj dom“. 
V rámci realizácie odborno-technického zabezpečenia sa podieľali i pracovníci Pamiatkového 
úradu SR ako aj jednotlivých KPÚ. V prípravnej etape spracovania žiadostí pre jednotlivé 
objekty poskytovali pracovníci KPÚ odborno-poradenské služby a nadväzne na žiadosť  
vlastníka, resp. inej poverenej osoby vypracovali v zmysle Zákona NR SR č.49/2004 
o ochrane pamiatkového fondu a správneho poriadku rozhodnutia pre požadovaný stupeň, 
resp. druh obnovy pamiatkového objektu. Takto spracovali len za I. polrok 2004 rozhodnutia 
pre 921 žiadostí na podporu obnovy týchto nehnuteľných a hnuteľných kultúrnych pamiatok. 
O tento počet rozhodnutí sa navýšil jednoznačne výkon v správnom konaní oproti 
predchádzajúcemu roku. Nadväzne potom  participovali dvaja pracovníci PÚ SR a KPÚ ako 
členovia v hodnotiacej komisii pre odporúčanie jednotlivých projektov na ich realizáciu. V 
záujme zabezpečenia plynulej realizácie programu, nakoľko v porovnaní s predchádzajúcim 
spôsobom prideľovania prostriedkov i posudzovania projektov v rámci bývalej (objemovo 
menej náročnej) PRO SLOVAKIE bolo potrebné vypomôcť administratívnymi silami, preto 
vedenie PÚ SR rozhodlo o poskytnutí administratívnych síl podľa požiadaviek Sekcie 
kultúrneho dedičstva MK SR v záujme plynulého technicko-organizančného  zabezpečenie 
tejto úlohy . 

 
PÚ SR v zastúpení generálnou riaditeľkou aktívne participoval v medzirezortnej komisii 

Ministerstva hospodárstva SR pri spracovaní materiálu „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti 
kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorý bude 
predložený prostredníctvom Ministerstva hospodárstva na rokovanie Vlády Slovenskej 
republiky. 

 
Okrem plánovaných úloh a úloh vyplývajúcich z hlavného predmetu činnosti organizácie 

boli vykonané i niektoré práce nad rámec plánovanej činnosti. V rámci propagačnej činnosti 
bola prezentovaná výstava „Stredoveké nástenné maľby v Gemeri. Zabudnuté poklady v srdci 
Európy“ v mesiaci január v Slovenskom inštitúte vo Varšave, v mesiaci február 
v regionálnom múzeu vo Zwolenie, v marci v Krakowe, v júni v Sofii (Bulharsko), v októbri 
v rumunskom Nadlaku a v decembri v Bukurešti. Výstava „Drevená sakrálna architektúra 
v Karpatskom oblúku“ bola prezentovaná v mesiaci január v Berlíne, v máji v Mníchove a v 
júni v Poľsku (Przemysl). Výstava „Oživené pamiatky“ bola vystavená v mesiaci jún 
v Poľsku – Krasičin, festival Galicia.   

 
PÚ SR pracoval v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV Nitra na projekte „Ochrana 

a záchrana historických pamiatok na Slovensku ako integrálna súčasť európskeho kultúrneho 
dedičstva“, zameranom prioritne na výskum a záchranu archeologického dedičstva, ktorý bol 
schválený Predsedníctvom SAV v rámci koncepcie štátnych objednávok výskumu a vývoja 
na rok 2003-2005.  

 



 69 

PÚ SR v spolupráci s Fakultou architektúry STU Bratislava a pod záštitou Národného 
komitétu ICOMOS Slovensko organizoval v decembri vedeckú konferenciu „ Historická 
strešná krajina na Slovensku“. 

 
PÚ SR vydal publikácie I. Cónová: „Levočský zlatník Ján Siláši“ a H. Mojžišová: 

„Bibliografia pamiatkovej starostlivosti za rok 1996-2000“, ako aj „Vademecum vlastníka – 
príručka pre vlastníka národnej kultúrnej pamiatky“, ktoré prezentoval počas podujatia „ 
Nostalgia Expo 2004“ v decembri 2004. PÚ SR v spolupráci s Umeleckohistorickou 
spoločnosťou Slovenska, Slovenskou národnou galériou a Slovenským národným múzeom 
vydal zborník príspevkov z kolokvia „Stretnutie so životom a dielom Alžbety Güntherovej – 
Mayerovej“, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2003. 

 
Na základe vypracovania doplnku k Organizačnému poriadku PÚ SR bolo zlúčené v rámci 

PÚ SR – Odboru výkonu štátnej správy Oddelenie pamiatkových území a Oddelenie 
výskumu, teórie a metodológie. Nové oddelenie pod názvom Oddelenie pamiatkových území 
má dva referáty – referát archeológie a referát svetového kultúrneho dedičstva. V termíne od 
1.6.2004 boli zrušené  pracoviská  v Bardejove, Michalovciach a Nových Zámkoch. 

 
Odborno-metodická komisia ako poradný orgán generálnej riaditeľky PÚ SR, ktorej 

hlavnou náplňou v tomto období bolo vypracovávanie odborných posudkov pre žiadateľov 
o získanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkových výskumov ako aj 
vypracovávanie odborných posudkov na realizované pamiatkové výskumy v zmysle vyhlášky 
k Zákonu NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, zasadala v roku 2004 15 
krát.   

 
V zmysle zákona o štátnej službe pokračovala v  činnosti Disciplinárna komisia PÚ SR. 
 
PÚ SR spracoval „Plán kontrolnej činnosti PÚ SR na rok 2004“, na základe ktorého 

vykonal v mesiaci jún kontrolu a hodnotenie odborno-metodickej činnosti KPÚ Prešov a jeho 
pracovísk vo vzťahu k výkonu štátnej správy.   

  
PÚ SR – OOA spracoval Bádateľský poriadok archívu SR (schválený MV SR) a Cenník 

služieb Archívu PÚ SR. V spolupráci s MK SR – Sekciou kultúrneho dedičstva bolo potrebné 
riešiť otázku uplatňovania Zákona NR SR č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v rámci PÚ SR. Uskutočnil metodické 
školenie pre zamestnancov PÚ SR a KPÚ – archívna legislatíva, správa registratúry, činnosť 
registratúrnych stredísk (Banská Bystrica 20.4.2004). Sprístupnil archívne fondy na internete 
na webovej stránke Pamiatkového úradu SR. 

 
Odborní zamestnanci PÚ SR sa počas roka zapojili aj do práce poradných orgánov MK SR 

– Archeologickej rady a Komisie na overovanie odbornej spôsobilosti.  
 
V rámci spolupráce s partnerskou organizáciou v Maďarsku bola začiatkom februára 2004 

uzatvorená Dohoda o spolupráci medzi PÚ SR a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapešť 
na rok 2004. Na základe spoločnej dohody na rok 2004 prebiehala aj spolupráca s Národním 
památkovým ústavem v Brne (Česká republika). 

 
V oblasti ekonomického zabezpečenia realizoval PÚ SR k 1.4.2004 prechod finančného 

zabezpečenia úradu na systém Štátnej pokladnice. Táto zmena financovania bola mimoriadne 
náročná z dôvodu nedostatočnej prípravy zamestnancov úradu, ktoré s programovým 
vybavením Štátnej pokladnice pracujú. V tejto súvislosti bolo potrebné zakúpiť programové 
vybavenie kompatibilne so Štátnou pokladnicou čo znamenalo vynaloženie finančných 
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prostriedkov, ktoré rozpočet na rok 2004 nezohľadnil. Mimoriadne náročnou úlohou bola aj 
zmena legislatívy v oblasti odvodových povinností, v rámci ktorej Sociálna poisťovňa 
previedla množstvo úloh na zamestnávateľov, čo taktiež vyvinulo tlak na rozpočet úradu. 

 
V oblasti materiálno-technickej bola predovšetkým riešená základná vybavenosť (pracovné 

stoly, stoličky atď.) a umiestnenie (oprava a úprava administratívnych priestorov) 
novoprijatých štátnych zamestnancov. V nasledovnom období je prioritou vybavenosť 
výpočtovou technikou a vzhľadom na skutočnosť, že naši zamestnanci pracujú hlavne 
v teréne je potrebné riešiť obnovu zastaralého autoparku úradu. 

 
PÚ SR začal vzhľadom na  schválenie finančných prostriedkov MK SR v rámci kultúrnych 

aktivít na rok 2004 s realizáciou lokálnej siete úradu. Spracovaný bol projekt financovania, 
architektúra siete a plán jednotlivých prípojok a zadanie pre dodávateľa. Lokálna sieť úradu 
bola zrealizovaná v mesiaci júl 2004. 
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9.9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 
 
1.V rámci výkonu štátnej správy: 

� MK SR 
� MZV SR 
� MŽP SR 
� MH SR 
� MF SR 
� VÚC 
� Obecné úrady 
� Miestne úrady  
� Vlastníci a správcovia kultúrnych pamiatok 

 
2.  V rámci vedeckej, teoretickej a odborno-metodickej činnosti: 

� Vysoké školy (VŠVU,UK,STU,TU Košice, VŠ drevárska Zvolen a pod.) 
� SAV (najmä Historický ústav, Ústav architektúry, Umeno-vedný a archeologický 

ústav) 
� Dotknuté odborné inštitúcie (SAŽP, MUOP, Múzeá,atď.) 

 
3.  Bádatelia – vzhľadom na štatút archívu osobitného významu: 

� Študenti vysokých škôl 
� Individuálni bádatelia - výskumníci 

 
4.  Laicka a odborná verejnosť – prostredníctvom publikačnej, prednáškovej a propagačnej 
činnosti Pamiatkového úradu SR 

 
5.  V rámci reštaurovania a dokumentačnej činnosti (dodávateľsko-odberateľské vzťahy): 

� odberatelia reštaurátorskych prác 
� odberatelia výskumov 

 
6.  Zahraničné odborné inštitúcie: 

� UNESCO 
� ICCROM 
� ICOMOS 
� atď. 

 
 

 
 
 
Bratislava, dňa  21.2.2005 
 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu: 
 
 
  

     PhDr. Katarína Kosová 
         generálna riaditeľka 


