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1.
Identifikácia organizácie
Názov: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Sídlo: Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava
Rezort: Ministerstvo kultúry SR
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Generálny riaditeľ: PhDr. Katarína Kosová
Členovia vedenia: Mgr. Slavomír Katkin – vedúci úseku výkonu štátnej správy a odborných
činností
Ing. Juraj Liszkay – ekonomicko-prevádzkový námestník
JUDr. Dagmar Kovalovská – vedúca osobného úradu
Poradné orgány:
Riaditeľská rada
Operatívna porada
Vedecká rada
Odborno-metodická komisia
Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu
Reštaurátorská komisia
Zákonom NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
predpisov a Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 1. apríla 2002 číslo: MK
572/2002-1 o vydaní zriaďovacej listiny Pamiatkového úradu Slovenskej republiky bol zriadený
od 1. 4. 2002 Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a krajské pamiatkové úrady.
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Pamiatkový úrad SR je právnickou osobou a je špecializovaným orgánom štátnej správy
na ochranu pamiatkového fondu. Pamiatkový úrad SR vykonáva štátnu správu s celoslovenskou
pôsobnosťou v rozsahu § 10 pamiatkového zákona. Sídlom Pamiatkového úradu je Bratislava,
jeho pôsobnosťou je územie Slovenskej republiky.
Pamiatkový úrad SR je štátna rozpočtová organizácia napojená finančnými vzťahmi na
rozpočet rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len“ MK SR“),
ktorá na základe Splnomocnenia č.MK-1345/2004-1 riadi a zabezpečuje financovanie a vecné
prostriedky krajským pamiatkovým úradom ako aj oblastným reštaurátorským ateliérom.
Pamiatkový úrad SR je zamestnávateľom aj tých zamestnancov, ktorí pracujú v krajských
pamiatkových úradoch a oblastných reštaurátorských ateliéroch.
Krajské pamiatkové úrady
Krajské pamiatkové úrady sú preddavkovými organizáciami Pamiatkového úradu
Slovenskej republiky bez právnej subjektivity. Vykonávajú štátnu správu na úseku ochrany
pamiatkového fondu v rozsahu § 11 pamiatkového fondu vo svojom územnom obvode, ktorým
je územný obvod kraja.
Krajské pamiatkové úrady (ďalej len „KPÚ“) konajú a rozhodujú v
administratívnoprávnych veciach samostatne. Sídlami jednotlivých KPÚ sú: Banská Bystrica,
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Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina. Jednotlivé úrady majú zriadené
svoje pracoviská.
Oblastné reštaurátorské ateliéry
Oblastné reštaurátorské ateliéry (ďalej len „ORA“) sú preddavkovými organizáciami
Pamiatkového úradu SR (ďalej len „PÚ SR“) bez právnej subjektivity, zabezpečujú výskumné
a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na ohrozených kultúrnych pamiatkach. Sídlami
jednotlivých oblastných reštaurátorských ateliérov sú: Bratislava a Levoča.
Telefón: 02/20 464 111
Fax: 02/54 77 58 44
e-mail: podatelna.pusr@pamiatky.gov.sk
adresa internetovej stránky organizácie: www.pamiatky.sk
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2. Zhodnotenie činnosti organizácie.
V roku 2019 vykonával PÚ SR a jednotlivé KPÚ svoje základné úlohy v zmysle
pamiatkového zákona a v zmysle Plánu hlavných úloh PÚ SR na rok 2019, ktorý bol zaslaný
sekcii kultúrneho dedičstva MK SR. Následne bol PHÚ rozpracovaný pre jednotlivé úseky a
odbory PÚ SR, ako aj pre krajské pamiatkové úrady a ich pracoviská.
Verejný odpočet činnosti PÚ SR za rok 2018 sa uskutočnil 25. apríla 2019 v zasadačke úradu.
Prioritou v činnosti od začiatku roka bol výkon štátnej správy na úseku ochrany
pamiatkového fondu v zmysle platných zákonov. Pokračovala realizácia dlhodobých úloh PÚ
SR, najmä Revízia ÚZPF SR a príprava Súpisu NKP SR, ako aj revízia pamiatkových území. PÚ
SR aktívne pracoval na realizácii dlhodobého projektu Digitálny pamiatkový fond. V priebehu
sledovaného obdobia PÚ SR pokračoval v realizácii projektu Pro Monumenta - prevencia
údržbou.
Projekt Pamiatkového informačného systému (PAMIS), pripravovaný v rámci možnosti
čerpania prostriedkov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra - OPII, na obdobie
rokov 2014-2020 pokračoval ďalšou etapou prípravy Štúdie uskutočniteľnosti, ktorá v spolupráci
s Ministerstvom kultúry SR bola spracovaná a predložená na pripomienkové konanie Úradu pre
investície a informatizáciu a Útvaru hodnota za peniaze. Projekt bol schválený vo februári 2019,
jeho realizácia začala 1. 6. 2019.
Ťažisko prác v roku 2019 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej správy
na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle pamiatkového zákona, vydávaním rozhodnutí,
záväzných stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám
oprávnených osôb. V sledovanom období vydal PÚ SR vrátane KPÚ celkovo 28 098 rozhodnutí
v 1. a 2. stupni výkonu štátnej správy, záväzných stanovísk a odborných vyjadrení.
V rámci plnenia PHÚ na rok 2019 naďalej zostáva ťažiskovou úlohou revízia ÚZPF SR.
V roku 2019 bola spracovaná revízia 128 nehnuteľných NKP a 123 hnuteľných NKP.
Uskutočnené boli aj kroky k príprave jednotlivých monografii sídiel a okresov v rámci nového
Súpisu NKP SR - prioritne okresy Trenčín a Hlohovec.
Dôležitou úlohou PÚ SR v roku 2019 je revízia pamiatkových území, zameraná v tejto etape
najmä na realizáciu výsledkov revízie pamiatkových zón, vypracovanie návrhov a začatie konaní
o vyhlásení ochranných pásiem nehnuteľných NKP a vytypovaných pamiatkových území, ako aj
spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území.
Revízia pamiatkových území - spracovanie návrhov na vyhlásenie PZ:
 PZ Čachtice
 PZ Jabloňovce
 PZ Pukanec
 PZ Žilina - bulvár
 PZ Kultúrna krajina Banskej Štiavnice a okolia
 Návrh na zrušenie pamiatkovej zóny: PZ Východná.
Spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území:
 KPÚ Trnava: aktualizácia Zásad ochrany pamiatkového územia MPR Trnava v časti obnova mestského opevnenia
 KPÚ Nitra: aktualizácia Zásad pamiatkovej zóny Zlaté Moravce
 KPÚ Banská Bystrica: aktualizácia Zásad PR Kremnica
 KPÚ Prešov: Pamiatková rezervácia Prešov, Pamiatková zóna Spišské Podhradie
PÚ SR - OŠIS pracoval na spracovaní návrhov na vyhlásenie vecí za NKP, viedol správne
konania o vyhlásení vecí za NKP, o zmene a o zrušení vyhlásenia veci za NKP (celkovo 122
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správnych konaní). Spracovával a vkladal výsledky revízie ÚZPF SR do databáz SQL,
vypracovával štatistické údaje o NKP. Veľa času venovali zamestnanci odboru sprístupňovaniu
informácií o NKP odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom internetovej stránky
www.pamiatky.sk, ale aj prostredníctvom elektronickej a klasickej korešpondencie a osobných
konzultácií. PÚ SR - ODGD riešil digitalizačné a prezentačné projekty na národnej
a medzinárodnej úrovni (najmä OPIS 2).
V oblasti ochrany lokalít Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, konkrétne v oblasti
prípravy nominačných projektov na ďalšie slovenské lokality, sa PÚ SR zameral najmä na
dokončenie nominačného projektu Frontiers of the Roman Empire - The Danube Limes (Hranice
Rímskej ríše – Dunajský Limes) - nominačný projekt na zápis do Zoznamu svetového dedičstva
UNESCO. Projekt bol spracovaný ako spoločná cezhraničná nominácia v spolupráci Nemecka,
Rakúska, Maďarska a Slovenska. Na príprave nominácie sa podieľal rozsiahly kolektív autorov
zastrešený inštitúciami Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Bundesdenkmalamt
Österreich, Miniszterelnökség – örökségvédelmi szakértő a Pamiatkový úrad SR. Nominácia
zahŕňa celkovo 164 pamiatok dokumentujúcich niekdajšie hranice Rímskej ríše na rieke Dunaj zo slovenských lokalít sú jej súčasťami národné kultúrne pamiatky Rímsky vojenský tábor
(kastel) Gerulata v Bratislave - Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži. Nominačný
projekt bol v stanovenom termíne, k 01. 02. 2018, predložený Centru svetového dedičstva. 13.
mája Centrum svetového dedičstva zaslalo všetkým 4 nominujúcim krajinám informáciu
s definitívnym Hodnotením ICOMOS k nominácii Dunajský Limes. Hodnotenie bolo pozitívne
a ICOMOS odporučil lokalitu na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
V nadväznosti na túto informácie boli ešte za všetky 4 nominujúce krajiny spracované korektúry
faktických a formálnych chýb v Hodnotení ICOMOS a dňa 13. júna odoslané Centru SD.
Medzičasom maďarská vláda prijala jednostranné rozhodnutie o vyňatí jedného objektu –
Miestodržiteľského paláca v Aquincu – z nominácie, o ktorom informovala v listoch z 18. a 23.
mája 2019 Centrum svetového dedičstva a príslušné ministerstvá ostatných nominujúcich krajín.
Vzhľadom na neskorý termín doručenia informácie o vyňatí objektu Miestodržiteľského paláca z
nominácie nebolo možné posúdiť dopad tohto vyňatia na jedinečnú svetovú hodnotu Dunajského
Limesu ako celku a pôvodný odborný posudok sa preto stal neplatným. Napriek pozitívnemu
odbornému hodnoteniu a odporučeniu na zápis tak Dunajský Limes nemohol byť zapísaný do
Zoznamu svetového dedičstva podľa očakávania na 43. zasadaní Výboru svetového dedičstva,
ktoré sa konalo v dňoch 30. júna - 10. júla 2019 v Baku. Výbor svetového dedičstva prerokoval
nomináciu dňa 6. júla 2019 a konštatoval, že sa vytvorila špeciálna situácia, ktorá si vyžaduje
doplňujúci čas na vyriešenie. Preto rozhodol o odklade nominácie (tzv. referral), s tým, že do
konca roka 2019 bola do Budapešti vyslaná odborná poradná misia Výboru.
Súčasťou PÚ SR je špecializovaný verejný archív, ktorého poslaním je všestranná
starostlivosť o archívne dokumenty, ich zhromažďovanie, preberanie od pôvodcov, evidovanie,
bezpečné uschovanie a ochrana, odborné spracovanie a sprístupňovanie. Toto poslanie sa
premieta do jednotlivých odborných činností, z ktorých niektoré sú aj súčasťou plánu hlavných
úloh PÚ SR v roku 2019.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. apríl) sa 27. apríla
2019 po dvanásty raz uskutočnilo v priestoroch NKP Červený Kláštor - Kláštor kartuziánov
slávnostné odovzdávanie Ceny Alžbety Güntherovej - Mayerovej za celoživotné dielo
a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Cena bola
v roku 2019 udelená: Mgr. Edita Kušnierová, Dušan Tóth a PhDr. Ivan Hofman a Dr. Vendelín
Jankovič, CSc. in memoriam.
PÚ SR a KPÚ v rámci vedecko-výskumnej činnosti realizovali základný výskum
pamiatkového fondu, pamiatkové výskumy a iné špecializované výskumy a prieskumy:
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KPÚ Žilina:
 K. Ďurian, J. Piecková a V. Majtan – realizácia pamiatkového architektonicko-historického
výskumu rímskokatolíckeho Kostola sv. Márie Magdalény v Rakovnici (okr. Rožňava),
marec – máj 2019
Archeologické výskumy:
PÚ SR - OAG:
 P. Bisták – R. Nádaskay – P. Baxa: Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom.
Archeologický výskum prikostolného cintorína. Bratislava 2019.
 Nedeštruktívny výskum včasnostredovekého mohylníka v Skalici, poloha Kopečnica (Bisták,
Kmeťová, Tomašovičová, v spolupráci s M. Felcanom a J. Zacharom).
 Prieskum povodia Zlatníckeho potoka v k. ú. Skalica (Bisták, Kmeťová, v spolupráci s J.
Zacharom)
KPÚ Trnava:
 M. Sládok: Jelka, okr. Galanta, poloha Dlhé pole, parc. reg. "E" č. 1417/6. Správa o
náhodnom archeologickom náleze. Trnava 2019.
 M. Sládok: Sereď, okr. Galanta, poloha Starý most, parc. reg. "E" č. 1928/1. Správa o
náhodnom archeologickom náleze. Trnava 2019.
 M. Sládok/A. Sabov: Cífer, okr. Trnava, parc. reg. "C" č. 150/1?; 160/3, 4, 5, reg. "E" č. 152,
153 (časť parc. reg. "C" č. 160/1). Správa o náhodnom archeologickom náleze. Trnava 2019.
 M. Sládok: Kajal, okr. Galanta, poloha Pod kopcom, parc. reg. "C" č. 773/10. Správa o
náhodnom archeologickom náleze. Trnava 2019.
 P. Grznár/M. Sládok: Buková, okr. Trnava, poloha „pri kostole“, parc. reg. "C" č. 21. Správa
o náhodnom archeologickom náleze. Trnava 2019.
 M. Sládok: Buková – vyzdvihnutie a skúmanie miesta ohlásenia náramkov a korálik
 M.Sládok: Jelka – vyzdvihnutie a skúmanie ohláseného nálezu hrobu
 M.Sládok: Modra – vyzdvihnutie skúmanie ohláseného nálezu ostrohy a okolia
 M.Sládok: Doľany – vyzdvihnutie a skúmanie ohláseného nálezu hrobu
 M.Sládok: Suchá nad Parnou – vyzdvihnutie a skúmanie ohláseného nálezu hrobu
 M.Sládok: Cífer, Prievaly, Veľké Kostoľany, Horné Otrokovce – zber archeologických
nálezov
 P.Grznár: Prietrž, geofyzikálny prieskum v spolupráci z J. Tirpákom z Univerzity Konštantína
filozofa na mieste pozostatkov zaniknutého kostola v polohe novovekého opevnenia
nazývaného tzv. Husitské hradby na parc. č. 293 k.ú. Prietrž.
 P.Grznár: Hlohovec – ulica SNP. Geofyzikálne meranie pod cestnou komunikáciou s
predpokladanými pozostatkami vstupnej veže a mestskej priekopy.
KPÚ Bratislava a KPÚ Nitra:
V roku 2019 sa pod vedením PhDr. Karla Práška, riešiteľom Mgr. Pavlom Paterkom, PÚ SR
uskutočnil výskumy v rámci projektu nazývanej „Overenie geofyzikálnych meraní na území
vytipovaných stredovekých sakrálnych stavieb, 1.etapa .“ V rámci uvedeného boli uskutočnené
výskumy v 5. polohách:
 Stredné Turovce - kostol sv. Martina,
 Močenok - Kalvária,
 Kubáňovo - cintorín,
 Kamenný Most - kostol sv. Maurícia,
 Mojzesovo - kostol sv. Ondreja.
KPÚ Žilina:
 M. Furman – realizácia archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely
v Liptovskom Mikuláši – miestna časť Ploštín – poloha Pod Rohačkou – pokračovanie
v prieskume – jar 2019
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 T. Kopták – účasť na prieskume archeologických lokalít v katastri Spišského Štiavnika
z dôvodu pripravovanej monografie obce, marec 2019
 M. Furman – realizácia archeologických prieskumov: Sedliacka Dubová, Nižná, Likavka –
poklad mincí, Veľký Kolačín – bronzové sekerky, Varín – kamenný sekeromlat, Závažná
Poruba - dokumentácia novej peňazokazeckej dielne
 M. Furman – zabezpečenie a vyzdvihnutie vzácneho archeologického nálezu 1867 mincí
v k.ú. Likavka, cca 500 m východne od hradu Likava, 23. 3. 2019
 T. Kopták – bádateľský prieskum k pripravovanému odbornému článku ku Kostolu sv.
Matúša vo Vysokej nad Kysucou, jún 2019
KPÚ Banská Bystrica:
 M. Miňo - M. Fratičová – Z. Rusko – J. Zachar – M. Mesko: Plošný nedeštruktívny
archeologický výskum jadrového územia UNESCO Banská Štiavnica a technické
 pamiatky okolia.
 M. Fratričová: Správa o náhodnom náleze – k. ú. Podkonice, lokalita Pod Kečkou
 M. Miňo: Správa o náhodnom náleze – Sielnica č. domu 250
 M. Miňo: Správa o náhodnom náleze – Tekovská Breznica, parc.č. KN C 505
 M. Miňo: Správa o náhodnom náleze – Dúbravy
 M. Miňo: Správa o náhodnom náleze - Podhájska – Svätuša
V rámci správy hnuteľných archeologických nálezov, ich ochrany a evidencie:
 prevody vlastníctva alebo správy archeologických nálezov na základe zmlúv:
- náhodné nálezy a nálezy získané nepovolenou činnosťou: 8 nálezových celkov,
- nálezy z 30 archeologických výskumov,
 organizácia fyzického prevzatia archeologických nálezov z výskumu Bratislavského hradu
v správe PÚ SR z výskumu MÚOP do správy SNM-Historického múzea, na základe zmluvy
o prevode správy archeologických nálezov (3x, spolu 400 krabíc s archeologickými nálezmi).
Odborné konferencie a podujatia:
 Konferencia „Stopy Rimanov na Slovensku“.
Trenčín, 19. 9. 2019, PÚ SR a KPÚ Trenčín (kompletné zabezpečenie podujatia, vrátane
prevzatej výstavy PÚ SR : „Dunajský limes na Slovensku“, ako aj menšie výstavky medailí
a známok s danou tematikou), podujatie bolo na profesionálnej úrovni a stretlo sa
s mimoriadnym záujmom verejnosti
 V spolupráci so STU Bratislava a FFUK Bratislava zorganizoval úrad interdisciplinárnu
vedeckú konferenciu Počítačová podpora v archeológii, ktorá sa uskutočnila 29.-31. 5. 2019
v Kočovciach.
 Spolupráca na organizovaní medzinárodnej konferencie „ Bardkontakt “.
Spolupráca na organizovaní medzinárodnej konferencie „Bardkontakt“, 19.8.-20.8.2019: Ing.
E. Semanová – členka organizačného výboru, odborný garant konferencie, Mgr. P. Harčar –
Sprevádzanie účastníkov po MPR Bardejov (prezentácia a predstavenie vybraných fasád
meštianskych domov), Mgr. L. Megyeši Ďurčeková – prednáška: „Výtvarná výzdoba
vybraných fasád na území Pamiatkovej rezervácie Prešov“, Ing. arch. Ľ. Viničenková –
prednáška: „Svetlo, ďalší rozmer fasád“ , účasť : Ing. J. Zajac, Mgr. M. Jurčišinová, Ing. arch.
A. Krafčíková, Mgr. M. Tatarka, Ing. arch. D. Maximová, Ing. arch. I. Bujnová, Ing. A.
Jacková, Mgr. E. Poláková;
 PÚ SR v spolupráci s Národním památkovým ústavem pripravil spoločný metodický deň na
tému Pamiatky 20. storočia - súčasť pamiatkového fondu, ktorý sa uskutočnil 2.-4. 10. 2019
v Červenom Kláštore.
 Seminár „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“.
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Krajský pamiatkový úrad Trnava zorganizoval 26.ročník odborného pamiatkového seminára
„Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“, ktorý sa konal dňa 12.12. 2019 na Trnavskej radnici
v zasadačke mestského zastupiteľstva. Spoluorganizátorom podujatia bolo Mesto Trnava.
Bolo prednesených 6 prednášok prevažne na základe výsledkov archívnych, stavebnohistorických, reštaurátorských a archeologických výskumov objektov, nachádzajúcich sa
v Trnavskom kraji, jeden plánovaný príspevok nebol pre chorobu prednášajúceho prednesený.
Seminár „ Monitoring a manažment svetového dedičstva“.
Pravidelný seminár spracovateľov monitoringu svetového kultúrneho dedičstva, správcov
lokalít a zástupcov občianskych združení aktívne pôsobiacich v oblasti ochrany a prezentácie
SKD sa v roku 2019 konal v meste Banská Štiavnica, v dňoch 19. – 20. novembra. Cieľom
pracovného seminára bolo zhodnotenie výsledkov aktuálneho cyklu monitoringu (hodnotenie
stavu zachovania hodnôt v územiach SKD), informovanie o realizovaných opatreniach na
ochranu alebo zlepšenie stavu zachovania jedinečnej svetovej hodnoty za jednotlivé lokality
SKD na Slovensku, prezentácia aktuálnych realizácií obnovy, ako aj príkladov dobrej praxe
z medzinárodného prostredia. Samostatnou témou aktuálneho ročníka semináru bola príprava
na III. cyklus periodických správ pre Centrum svetového dedičstva s dôrazom na definovanie
konkrétnych atribútov vyjadrujúcich jedinečnú svetovú hodnotu lokalít SKD, a zvlášť na
nevyhnutnosť intenzívnejšej spolupráce medzi inštitúciami ochrany kultúrneho a prírodného
dedičstva na jednej strane a miestnymi samosprávami na strane druhej. Cenným príspevkom
k problematike boli prezentácie prizvaných hostí z Národního památkového ústavu
približujúce proces periodického reportingu v Českej republike, respektíve skúsenosti
s implementáciou projektu Cesty svetového dedičstva v Európskej únii.
FEAD 2019 - Festival architektúry a dizajnu, dátum konania 26.-28.9.2018, miesto konania
Prešov.
5.fórum dedičstva strednej Európy: Dedičstvo a životné prostredie, 19. – 20. septembra 2019,
Krakov, Poľsko, spolupráca PÚ SR s Medzinárodným centrom kultúry v Krakove a krajinami
V4
Podujatie analyzovalo vzťahy medzi dedičstvom a životným prostredím. Počas fóra
kultúrneho dedičstva sa odborníci z desiatok krajín venovali otázkam prepojenia dedičstva a
prírodného prostredia, antropogénnej, sociálno-kultúrnej, kultúrnej krajine, architektúre a
krajine, post-industriálnej krajine, obnove krajiny a i.
Príprava a organizácia odborno-metodického dňa Pamiatkového úradu SR na tému
"Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií v archeológii na Slovensku", Bratislava, 28. 11.
2019
spoluorganizácia a propagácia cyklu prednášok z archeológie pre širokú verejnosť
„Archeologická kaviareň“ (január – máj 2019, miesto: SNM-Prírodovedné múzeum,
Bratislava; september – december 2019, miesto: Výstavný pavilón SNM, Žižkova 16,
Bratislava)

V rámci edičnej, vydavateľskej a propagačnej činnosti úrad pripravoval niekoľko publikácii,
zborníkov, najmä:
 zborníky „ Monumentorum tutela - ochrana pamiatok č. 30 a č. 31“
 zborník: Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste III.,
Zborník Gotická cesta 2019, zost.: Michaela Kalinová, Občianske združenie Gotická cesta Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.
 publikáciu „Červený Kláštor v premenách času“
 publikáciu „Pramene archívu PÚ SR“
 publikáciu „ Historická topografia stredovekej Bratislavy“
 publikáciu „ Václav Mencl: Dejiny európskej architektúry“
 publikácia SPIRITZA, Juraj. „Pôvodcovia zvonov na Slovensku“.
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PÚ SR zabezpečil roku 2019 plnenie všetkých úloh z PHÚ na rok 2019.
Pamiatkový úrad SR pripravil a spolupracoval na niekoľkých výstavách:
PÚ SR - OOA:
Archívne dokumenty z Archívu Pamiatkového úradu SR boli vystavené na výstavách:
 Neologická synagóga na Rybnom nám. v Bratislave, Židovská náboženská obec, 10-12/2019
 Design Factory Bratislava, 12/2019
KPÚ Trenčín:
 „Moje mesto, moji blížni“ – výstava k nedožitým 85. narodeninám akad. mal. Alojza Petráša
zameraná na zobrazenie historickej i súčasnej Prievidze a portrétnej tvorby. Galéria
REGIONART, 26.3. - 29.4. 2019, B. Matáková – autorka konceptu a kurátorka výstavy
v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi.
KPÚ Žilina, M. Dudáš:
 spolupráca pri organizácii výstavy „Drevené kostoly na Slovensku“ v priestoroch Rytierskej
sály Rožmberského paláca Pražského hradu výstava (20. 6. – 20. 8. 2019)
KPÚ Košice:
 Gembický, J.: spolupráca (podklady) k historickej výstave: „Prvý dotyk so slobodou november 1989“, Knižnica J. Bocatia (UPJŠ Košice – UPN Bratislava), Košice; október november 2019
 Gembický, J.: spolupráca (podklady) k historickej výstave: „N 89 – Cesta k slobode“, SNM –
Historické múzeum v Bratislave, Bratislava - hrad (vernisáž 14.11.2019); júl - november 2019
 Gembický, J.: odb. spolupráca a prieskum databáz a depozitárov mesta v rámci
projektu pripravovanej výstavy: „Sochárstvo, sochári zo zbierok VSG Košice“ (M. Kleban
a kol., VSG Košice), pre máj 2020; október - december 2019
 Gembický, J.: odb. podklady, konzultácie a ikonografické fotodatabázy k umeleckým dielam
vo verejnom priestore Košic pre umelecký projekt „DP.OCH“ (autor: Dávid Koronczi),
výstava finalistov Ceny Oskara Čepana 2019, Východoslovenská galéria Košice, november –
december 2019
 Ďurišová, M., v spolupráci s: PhDr. Gašaj, D.: Libreto expozície Dolná Brána, v priestoroch
archeologického múzea Dolnej brány v Košiciach na Hlavnej ulici. November 2019.
Pamiatkový úrad SR v rámci medzinárodnej spolupráce:
 Realizácia medzinárodného projektu ESPON „Hmotné kultúrne dedičstvo ako strategický
zdroj územného rozvoja“
Počas roka 2019 sa realizovala 3. a 4. fáza prípravy projektu, ktorého cieľom je
prostredníctvom detailných štatistických údajov vyhodnotiť ekonomický dopad hmotného
kultúrneho dedičstva a vytvoriť základ pre pravidelné zisťovanie tohto dopadu na
medzinárodnej báze. Pokračoval zber údajov za jednotlivé participujúce krajiny (zo zdrojov
národných štatistických úradov, kultúrnych inštitúcií, profesijných organizácií v sledovaných
ekonomických sektoroch a i.), ich verifikácia a spracovanie mapových priemetov
predbežných výsledkov. Zároveň sa pripravoval návrh záverečnej správy projektu, ktorá
okrem samotného vyhodnotenia ekonomického dopadu KD prezentuje aj širší kontext politík
EÚ viazaných k projektu, podrobne popisuje metodológiu zisťovania, aby sa v budúcnosti
mohol realizovať obdobný komparatívny výskum, a navrhuje systém monitoringu pre
dlhodobé štatistické vyhodnocovanie ekonomického dopadu KD. Finálna verzia správy
a súbor výsledkov bude zaslaný na posúdenie kontrolnému orgánu ESPON k 31. júlu 2019
a po jeho schválení budú všetky výstupy poskytnuté k dispozícii verejnosti.
 Ad-hoc pracovná skupina pre revíziu nominačného procesu Zoznamu svetového dedičstva
UNESCO
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Pamiatkový úrad SR sa ako stály člen podieľal na činnosti pracovnej skupiny, ktorá bola
vytvorená v novembri 2018 s mandátom navrhnúť možnosti reformy nominačného procesu
pre zápis lokalít do Zoznamu svetového dedičstva. Pracovná skupina sa v priebehu roka 2019
zišla na 6 riadnych zasadnutiach, počas ktorých jej členovia identifikovali prioritné oblasti,
ktoré si vyžadujú revíziu a formulovali súbor odporúčaní pre Výbor svetového dedičstva
s konkrétnymi krokmi na realizáciu týchto reforiem.
Pracovná skupina pripravila návrhy na:
- zavedenie
predbežného posudzovania možnej jedinečnej svetovej hodnoty
kandidátskych lokalít (predtým ako sa vynaloží čas a financie na spracovanie
rozsiahlych nominácií);
- prijatie Etického kódexu pre členov Výboru svetového dedičstva (v ktorom sa o.i.
zaviažu rešpektovať odborné vedecké odporúčania ICOMOS a IUCN a nezapisovať na
Zoznam SD nové lokality v rozpore s týmito odporúčaniami);
- zostručnenie a zjednodušenie štruktúry nominačného formuláru (stanovenie
maximálneho rozsahu kapitol, odstránenie duplicít, využitie možností digitálnych
technológií);
- zavedenie priebežných konzultácií medzi nominujúcimi štátmi a Centrom
SD/odbornými Poradnými orgánmi
- a ďal. (zverejnenie metodík hodnotenia lokalít a výberu expertov, spracovanie nových
manuálov, online sprístupnenie workshopov a konferencií, ...)
Návrhy a odporúčania pripravené pracovnou skupinou boli zaradené do programu
rokovania Výboru svetového dedičstva UNESCO na jeho 43. zasadnutí v Baku (Azerbajdžan)
dňa 9. júla 2019. Výbor ocenil činnosť pracovnej skupiny, predĺžil jej mandát o ďalší rok
a v revidovanej verzii schválil súbor predložených reformných opatrení, predovšetkým návrh
na zavedenie predbežného posudzovania možnej jedinečnej svetovej hodnoty. Viaceré
navrhované opatrenia boli odročené na neskoršie posúdenie, s tým, že je potrebné pripraviť
kompromisné znenie, ktoré by bolo akceptovateľné pre väčšinu členských štátov Dohovoru
o svetovom dedičstve.
 Online testovanie pripravovanej webovej stránky Policy Compendium, ktorá bude poskytovať
súhrnnú databázu a prehľadnú štruktúru obsahujúcu všetky medzinárodné zmluvy, regulačné
dokumenty, usmernenia a metodiky viažuce sa k programu Svetové kultúrne a prírodné
dedičstvo UNESCO. Na základe výzvy Centra svetového dedičstva sa PÚ SR v prvom
polroku 2019 zapojil do procesu testovania funkcionality a postupného vytvárania obsahovej
náplne Compendia. Spustenie stránky, naplánované k termínu 43. zasadnutia Výboru
svetového dedičstva, bolo úspešné a od júla 2019 je Policy Compendium v plnej prevádzke
a dostupné odbornej i laickej verejnosti na adrese http://whc.unesco.org/en/compendium/
 Spolupráca s Prezídiom PZ SR na medzinárodnej akcii Pandora IV, 30.9.-11.10.2019.
Vyhodnotenie činnosti múzea Červený Kláštor za rok 2019:
Rok 2019 bol pre Múzeum Červený Kláštor opäť úspešný. Aj keď návštevníci prichádzali do
múzea počas celého roku, najvyšší počet hostí sme už tradične zaznamenali v období letných
prázdnin. V roku 2019 tak spolu prekročilo brány múzea 69 945 návštevníkov, čo je oproti roku
2018 o 114 návštevníkov viac. Ako tradične najviac hostí bolo poľskej národnosti (35 910) po
nich nasledovali slovenskí turisti (24 738), ďalej nemeckí (2354), českí (1299) a iní. Okrem
prehliadky expozície kartuziánskeho kláštora hojne navštevovali aj kultúrne podujatia, ktoré sa
v múzeu odohrali.
Na prelome mesiacov máj a jún spestrila prehliadku zaujímavá putovná výstava Biblia na
cestách. Výstava ponúkla pohľad na viac ako 230 exemplárov kníh a artefaktov, od tých
najstarších (1693) až po súčasné novodobé výtlačky zo vzdialených kontinentov. Nechýbala
najmenšia Biblia na svete, vodeodolná Biblia či faksimilné vydanie Kamaldulskej Biblie.
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Obohatená bola o hovorené slovo lektora Milana Šurmana, ktorý počas 6-týždňového hosťovania
v Múzeu Červený Kláštor previedol výstavou 2551 návštevníkov.
Leto už tradične patrilo kultúre. Vďaka spolupráci s divadlom Ramagu zo Spišskej Starej Vsi
sa mohli návštevníci múzea vyžívať na večerných divadelných predstaveniach pre dospelých,
nedeľňajších detských predstaveniach, kine i zaujímavých koncertoch. Svojou návštevou nás
poctilo viacero divadiel i hudobných zoskupení, ktoré zanechali v hosťoch príjemný zážitok.
Nechýbali divadlá Commedia z Popradu, Cililing a Na doske z Prešova, Tuš z Bratislavy
a miestne divadlo Ramagu zo Spišskej Starej vsi. Hudobné koncerty odohrali kapely Zajida,
Definitívum a San Borondon Cyclo Fanfária. Deti ohúril kúzelník Talostan. Hostia večerného
kina si vychutnali filmy Ostrým nožom (2019) a Premena (2019). Spolupráca divadiel Ramagu
a Commedia vyvrcholila premiérou novej hry Veľa kriku pre nič, ktorá zožala mimoriadny
úspech a my sme radi, že sa prvé predstavenie odohralo práve v múzeu.
Aj spolupráca s inými partnerskými organizáciami priniesla zaujímavé podujatia.
Výborný organový koncert odohral organista z Banskej Bystrice Matúš Kucbel. Vo
výnimočnom akustickom priestore, v kostole sv. Antona pustovníka, sa rozliehali skladby
organovej hudby renesančných a barokových majstrov.
Návštevníkmi mimoriadne obľúbené interaktívne sokoliarske vystúpenia predvádzali počas
letných mesiacov Sokoliari kráľa Svätopluka z Banskej Bystrice.
V spolupráci s Pienapom sa v Múzeu Červený Kláštor uskutočnila už ôsma Noc netopierov
v Pieninách. Nechýbali aktivity pre najmenších, prednáška o živote netopierov i názorná ukážka
odchytu netopierov do siete.
Sezóna 2019 priniesla aj ďalšie zaujímavosti. Kartuziánsky kláštor v Pieninách sa ocitol
vyobrazený na 0-eurovej bankovke, veľmi hodnotnej najmä pre zberateľov. Zaujímavou bude
iste aj spolupráca s partnermi z Poľska, ktorá vznikla vďaka zrodu spoločného ekomúzea
„Dziedziny Dunajca“, ktorej je múzeum členom.
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3. Kontrakt Pamiatkového úradu SR so zriaďovateľom a jeho plnenie v r. 2019 :
Vyhodnotenie Kontraktov Pamiatkového úradu SR:
A. Špecifická činnosť
B. Zabezpečenie centrálnej evidencie a informačných systémov
C. Kultúrne aktivity
D. Archívna a knižničná činnosť
E. Reštaurovanie
F. Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy
G. Digitalizácia pamiatkového fondu
H. Pro Monumenta - prevencia údržbou
I. Správa a prevádzka
A/Kontrakt : Špecifická činnosť
Úlohy:
1. Vydávanie rozhodnutí v prvom a druhom stupni výkonu štátnej správy, záväzných stanovísk,
stanovísk a vyjadrení v oblasti ochrany pamiatkového fondu.
2. Správne konania vo veci vyhlasovania objektov a predmetov za národnú kultúrnu pamiatku,
zmenu a zrušenie vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky, podľa stanoveného plánu
a aktuálnej potreby.
3. Vypracovávanie návrhov na ochranné pásma a správne konania vo veci vyhlásenia
ochranných pásiem:
 ochranné pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok podľa harmonogramu,
 ochranné pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok podľa akútnej potreby,
 ochranné pásma pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón vo vzťahu k definitívne
upraveným hraniciam.
4. Vydávanie vyjadrení k dočasnému vývozu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok
z územia Slovenskej republiky do zahraničia, overovanie zhody a posúdenia celkového stavu
po ich vrátení. Vydávanie stanovísk k vývozu predmetov kultúrnej hodnoty do zahraničia.
5. Monitoring stavu zachovania lokalít svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
6. Monitoring stavu drevnej hmoty objektov lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka.
7. Koordinácia cezhraničného nominačného projektu „Dunajský Limes (západná časť)“ na
zápis do Zoznamu svetového dedičstva.
8. Príprava nominácie na udelenie značky Európske dedičstvo.
9. Hodnotenie spôsobilosti organizácie na vykonávanie výskumu a vývoja.
Plnenie:
1. Vydávanie rozhodnutí v prvom a druhom stupni výkonu štátnej správy, záväzných
stanovísk, stanovísk a vyjadrení v oblasti ochrany pamiatkového fondu.
Ťažisko prác PÚ SR sa v roku 2019 sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu
štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle pamiatkového zákona,
vydávaním rozhodnutí, záväzných stanovísk, vyjadrení a stanovísk k jednotlivým
požiadavkám oprávnených osôb. V sledovanom období vydal PÚ SR vrátane KPÚ
celkovo 28 098 rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu štátnej správy, záväzných
stanovísk, vyjadrení a stanovísk.
V rámci Odborno-metodickej komisie - subkomisie pre archeológiu, bolo úradom v roku
2019 vydaných 642 stanovísk. PÚ SR - odbor preskúmavania výkonu štátnej správy vydal
70 rozhodnutí a 22 záväzných stanovísk.
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Tab. výkon štátnej správy v roku 2019:
Záväzné
stanoviská

Rozhodnutia v 1.
a 2. stupni

Odborné
Spolu
vyjadrenia,
stanoviská a
iné
1678
1895
925
3035
2876
4259
991
3305
473
2770
832
2267
1714
3762
1317
3963
1442
2842

PÚ SR
KPÚ Bratislava
KPÚ Trnava
KPÚ Trenčín
KPÚ Nitra
KPÚ Žilina
KPÚ B. Bystrica
KPÚ Prešov
KPÚ Košice

195
776
574
278
460
452
813
1025
396

22
1334
809
2036
1837
983
1235
1621
1004

SPOLU

4969

10881

12248

28098

Tab. štatistický prehľad činnosti PÚ SR – odbor preskúmavania výkonu ŠS:
Rozhodnutia
70

Záväzné
stanoviská
22

Podnety

Vyjadrenia

20

5

Súčasťou zabezpečenia výkonu štátnej správy bola na úrovni PÚ SR aj činnosť odborných
komisii:
Odborno-metodická komisia

Celkový počet

Posudzované pamiatkové výskumy

73

Posudok o osobitnej odbornej spôsobilosti na
vykonávanie pamiatkového výskumu

10

Subkomisia Odborno-metodickej
komisie pre archeológiu
Posudzované archeologické
výskumy
Posudok k udeleniu/stanovisko k
predĺženiu platnosti osvedčenia
o osobitnej odbornej spôsobilosti
na vykonávanie pamiatkového
výskumu

Celkový
počet
615

Schválené

Neschválené

605

10

27

14

Komisia pre posudzovanie pamiatkového
fondu
Podnety a podklady na vyhlásenie veci za NKP
Podnety a podklady na zmenu vyhlásenia veci
za NKP
Podnety a podklady na zrušenie vyhlásenia
veci za NKP

Celkový Počet
Počet
počet
odsúhlasených neodsúhlasených
128
46
174
24
24

Prerokované podnety a podklady spolu

233

23

Posúdenie predmetov pamiatkovej hodnoty 12
v zmysle § 2 ods. 4 a ods. 6 zákona č.
207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu
a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
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12

167

58

11

1

Podnety a podklady na vyhlásenie veci za NKP prerokované Komisiou
pre posudzovanie PF v r. 2019 podľa druhového určenia
9

10 11

hnuteľné pamiatky

výtvarné pamiatky

sakrálna
architektúra

1. hnuteľné pamiatky
2. výtvarné pamiatky
3. pamiatky sakrálne architektúry
4. profánna architektúra - administratívne budovy, školy, nemocnice, obchod, kino
5. profánna architektúra - bytové, meštianske, rodinné domy, vily
6. ľudová architektúra
7. pamiatky histórie
15

36%
14%
13%
9%
8%
5%
5%

8. fortifikačná architektúra
9. kaštiele, kúrie
10. archeologické pamiatky

5%
2%
1%

Vec prerokovanána Komisii pre posudzovanie PF z podnetu:

4

56

Pamiatkový úrad SR, krajské pamiatkové úrady

1. Pamiatkový úrad SR, krajské pamiatkové úrady
2. vlastník
3. fyzická osoba
4. obec
5. občianske združenie, spolok
6. odborná inštitúcia

80%
12%
4%
2%
1,50%
0,50%

Okrem posudzovania podnetov a podkladov na vyhlásenie, zmenu a zrušenie vyhlásenia
realizovala komisia aj činnosť vyplývajúcu z § 2 ods. 4 a ods. 6 zákona č. 207/2009 Z. z.
o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a doplnení zákona č. 652/2004 Z.
z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov pre udelenie povolenia na vývoz v spojitosti s § 2 ods. 2 zákona č. 49/2002
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, ktoré slúži ako jeden
z podkladov pre odborné stanovisko Pamiatkového úradu SR v predmetnej veci.
Vyjadrenie komisie pre posudzovanie pamiatkového fondu o pamiatkovej hodnote predmetov
kultúrnej hodnoty v zmysle § 2 ods. 4 a ods. 6 zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu
a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty , ktoré slúži ako jeden z podkladov pre odborné stanovisko
Pamiatkového úradu SR v predmetnej veci však nepostihuje komplexne problematiku vývozu
predmetov kultúrnej povahy. Z ustanovenia § 2 ods. 2 pamiatkového zákona je zrejmé, že vec,
ktorá má pamiatkové hodnoty, môže byť, a nie musí byť, vyhlásená za národnú kultúrnu
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pamiatku. Z ustanovenia § 2 ods. 3 pamiatkového zákona v spojitosti s § 2 ods. 2 pamiatkového
zákona vyplýva, že dôvodom na vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku nie je len
samotná existencia pamiatkovej hodnoty podľa § 2 ods. 2 pamiatkového zákona, ale dôvodom je
potreba chrániť tieto pamiatkového hodnoty podľa pamiatkového zákona, a to, samozrejme,
v nadväznosti na uváženie Pamiatkového úradu SR. Je teda možný postup, kedy Pamiatkový
úrad SR skonštatuje, že predmet síce má pamiatkové hodnoty, avšak v danom čase Pamiatkový
úrad SR neidentifikoval potrebu ochrany prostredníctvom pamiatkového zákona. Pamiatkový
úrad SR by mal vyhodnotiť potrebu vyhlásenia za národnú kultúrnu pamiatku najmä vzhľadom
na charakter predmetu, svoju predchádzajúcu úradnú prax v obdobných prípadoch, typ vývozu –
dočasný/trvalý a pod.. Je teda možný postup, kedy Pamiatkový úrad SR skonštatuje, že predmet
síce má pamiatkové hodnoty, avšak vzhľadom na kategóriu tohto predmetu je potrebné
zohľadniť stanovisko príslušnej inštitúcie, ktorej odborné stanovisko si MK SR pred udelením
povolenia vyžiada, podľa § 2 ods. 5 zákona č. 207/2009 Z. z.. Je preto potrebné iniciovať
pracovné stretnutie s ďalšími dotknutými inštitúciami v zmysle § 5 zákona č. 207/2009 Z. z. na
pôde MK SR, ktoré by koncepčne riešilo problematiku vývozu predmetov kultúrnej hodnoty,
kompetencie jednotlivých dotknutých inštitúcií vo vzťahu k jednotlivým kategóriám predmetov
kultúrnej povahy, tak ako sú uvedené v prílohe č. 1 k zákonu č. 207/2009 Z. z. a ich vzájomnú
súčinnosť.
S cieľom zabezpečiť odborné posúdenie pamiatkovej hodnoty predmetov kultúrnej hodnoty pre
udelenia povolenia na vývoz iniciovala Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu
spoluprácu so SNG, ktorá je poverená spracúvaním a sprístupňovaním informácií o dielach
výtvarného umenia v zbierkach galérií a múzeí na Slovensku a zároveň v zmysle Zákona o
múzeách a galériách garantom vývoja a prevádzky Informačného systému pre galérie Centrálnej Evidencie Diel Výtvarného Umenia (ISG – CEDVU) možnosť sprístupnenia
elektronickej databázy ISG - CEDVU pre určených odborných pracovníkov PÚ SR, čo SNG aj
prisľúbila.
Vzhľadom na neustále sa meniaci a vyvíjajúci sa charakter pamiatkového fondu SR, komisia
vyjadrila potrebu aktualizovať a podrobnejšie rozpracovať interný metodický materiál PÚ SR
„Kritériá pre posudzovanie vecí na vyhlásenie za národné kultúrne pamiatky a na zrušenie alebo
zmenu vyhlásenia“ z roku 2005. Komisia navrhuje tento interný materiál zrevidovať odbornými
zamestnancami – Odboru NKP pre jednotlivé druhy pamiatok podľa príslušných odborných
referátov, v spolupráci s Odborom ŠIS a KPÚ.
S cieľom komplexného vyhodnotenia pamiatkových hodnôt a následného vytypovania
najhodnotnejších vecí na vyhlásenie za NKP navrhuje komisia vypracovať základný výskum
a vyhodnotenie pamiatkových hodnôt :
 objektov bývalých tehelní
 objektov dráhových vodojemov
 vytypovať ďalšie objekty z Registera modernej architektúry, ktorý je Oddelením
architektúry Historického ústavu SAV priebežne aktualizovaný na vyhlásenie za NKP.
 slovenských univerzitných komplexov
 technických diel súvisiacich s ťažbou a spracovaním polymetalických rúd na území lokality
Svetového kultúrneho dedičstva
Komisia odporúča komplexne prehodnotiť problematiku vyhlasovania židovských cintorínov
ako pamiatok histórie iba ako plochy, bez konkrétnych PO – náhrobníkov ako pamiatok na
historicky významné osobnosti židovskej obce, prípadne PO s významnou výtvarnou
a umeleckou hodnotou. Zároveň je v spolupráci s ÚZŽNO potrebné aktualizovať kritériá pre
vyhlasovanie tohto druhu pamiatok za NKP aj s ohľadom na charakteristickú povahu židovského
pohrebného kultu a perspektívu ďalšej ochrany. V prípade potreby je možné v spolupráci
s ÚZŽNO vytypovať cintoríny v konkrétnych lokalitách na vyhlásenie za NKP.
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Členovia komisie načrtli problém uvádzania bližšieho určenia NKP a pamiatkových objektov
v AISOP pri niektorých druhoch nehnuteľných pamiatok, najmä kaštieľoch a viacerých typoch
sakrálnej architektúry. Bližšie určenie zavedené v registroch AISOP nerešpektuje metodiku na
spracovanie aktualizačných listov pre jednotlivé druhy pamiatok (2002), ani Terminologický
slovník unifikovaných názvov nehnuteľných pamiatok urbanizmu, architektúry a nehnuteľných
výtvarných diel (1999) a historický vývin jednotlivých stavebných druhov, stavebné typy a ich
základné charakteristiky. Bližšie určenie je údaj, ktorý je prístupný verejnosti, je preto dôležité
aby bol vyplnený odborne správne. Komisia konštatovala, že problematiku bližšieho určenia
NhNKP, ako aj HNKP je potrebné riešiť komplexne v spolupráci s odborníkmi na jednotlivé
druhy a typy NKP a preto v závere vyjadrili potrebu metodického riešenia tejto a iných
odborných otázok AISOP v spolupráci s Odborom NKP a PÚ, ÚVŠS a OČ a odbornými
pracovníkmi KPÚ špecializujúcimi sa na príslušné druhy NKP.
2. Príprava podkladov a správne konania vo veci vyhlasovania objektov a predmetov za
národnú kultúrnu pamiatku, zmenu a zrušenie vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky,
podľa stanoveného plánu a aktuálnej potreby.
nehnuteľné pamiatky
Rozhodnutie o vyhlásení veci za NKP § 15
pamiatkového zákona
Rozhodnutie o zmene vyhlásenia - rozšírenie objektovej
skladby § 15 pamiatkového zákona
Rozhodnutie o zmene vyhlásenia - zúženie objektovej
skladby NKP § 20 pamiatkového zákona
Rozhodnutie o zrušení vyhlásenia § 20 pamiatkového
zákona
Rozhodnutie o zamietnutí vyhlásenia
Rozhodnutie o zamietnutí zrušenia vyhlásenia veci za
NKP
Prerušenie konania
spolu

hnuteľné pamiatky
48

34

7
1
6

7
1
70

34

Stav pamiatkového fondu v databázach centrálnej evidencie Ústredného zoznamu
Národné kultúrne pamiatky
Hnuteľné NKP
Nehnuteľné NKP
Stavebno-technický stav nehnuteľných NKP
Dobrý
Vyhovujúci
Narušený
Dezolátny
V obnove
Iné
Vlastnícka forma nehnuteľností NKP
Štát
18

NKP
15 206
10 037

PO/PP
35 488
17 103
PO
5 225
6 407
3 398
907
726
440
PO
1 629

Samospráva obcí
Cirkvi
Právnické osoby
Fyzické osoby
Iné vlastnícke formy (nadácie, združenia)
Nevysporiadané vlastnícke vzťahy

4 651
4 440
1 257
4 687
313
126

Pamiatkové rezervácie
Mestské pamiatkové rezervácie (MPR)
Pamiatkové rezervácia technického dedičstva (PRTD)
Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry (PRĽA)

28
17
1
10

Pamiatkové zóny

82

Veci vyhlásené za NKP v r. 2019 podľa druhového určenia
7

8.

9. 10. 11

hnuteľné pamiatky

pamiatky
sakrálnej
pamiatky histórie

1. hnuteľné pamiatky
2. pamiatky histórie
3 pamiatky sakrálnej architektúry
4. profánna architektúra - meštiansky, bytový dom, vila
5. technické pamiatky
6. nehnuteľné výtvarné pamiatky
7. profánna architektúra - administratívne budovy
8. kaštiele, kúrie
9. profánna architektúra - moderna
10. historická zeleň
11. archeologická pamiatka
19

41%
18%
13%
10%
5%
5%
2,50%
2,50%
1%
1%
1%

Zmeny vyhlásenia v r. 2019 (rozšírenie - zúženie) podľa druhov NKP
5.

7.

6.

výtvarné pamiatky
oplotenie, ohradný,
hradbový múr

1. nehnuteľné výtvarné pamiatky
2. oplotenie, ohradný, hradbový múr
3. cintorín príkostolný
4. archeologická lokalita
5. sadovnícka úprava
6. pamätná tabuľa
7. profánna architektúra

58%
16.5%
10%
6,50%
3%
3%
3%

3. Vypracovávanie návrhov na ochranné pásma a správne konania vo veci vyhlásenia
ochranných pásiem:
 ochranné pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok podľa
harmonogramu:
- Klátova Nová Ves - Sádok, kostol – návrh na vyhlásenie predmetného ochranného
pásma bol spracovaný v novembri a následne bol predložený na interné
pripomienkovanie Oddeleniu pamiatkových území PÚ SR, príslušnému KPÚ a
špecializovanému členovi OMK. V priebehu decembra 2019 – januára 2020 boli
zapracovávané pripomienky posudzovateľov. Vo februári 2020 bol materiál predložený
na schválenie OMK PÚ SR.
- Bratislava, Prievoz - kostol a hasičská zbrojnica – bol spracovaný návrh ochranného
pásma, prebehlo prerokovanie návrhu, správne konanie, ochranné pásmo bolo
právoplatne vyhlásené rozhodnutím. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 02.10.2019.
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- Kamenica – hrad - obhliadka a fotodokumentácia NKP a jej okolia v súvislosti s
prehodnotením obnovenia správneho konania o vyhlásení ochranného pásma NKP.
 ochranné pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok podľa akútnej
potreby:
- NKP Sv. Kríž – drevený artikulárny kostol: na základe prerokovania s KPÚ Žilina, po
obhliadke územia a prerokovaní s vlastníkom sme dospeli k názoru, že plocha
v bezprostrednom okolí vo vlastníctve katolíckej cirkvi je na ochranu NKP dostatočná
a ochranné pásmo nie je potrebné, pokiaľ vlastník pozemku nezmení jeho doterajšie
využitie, čo neplánuje.
- NKP - Gbeľany – kaštieľ a kúria: na základe prerokovania s KPÚ Žilina a po obhliadke
územia bolo zistené, že je potrebné spracovať OP, ktoré bude zaradené do plánu úloh
v roku 2020.
 ochranné pásma pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón vo vzťahu k definitívne
upraveným hraniciam:
A. 6) Spracovanie Koncepcie vyhlasovania ochranných pásiem ako výhľadového
programu pamiatkovej ochrany
V rámci prípravy koncepcie vyhlasovania ochranných pásiem národných kultúrnych
pamiatok (ďalej len „OP NKP“) ako výhľadového programu pamiatkovej ochrany
prebiehalo preverenie a úprava navrhovaných analýz pre výber NKP s výhľadovým OP,
analýza veľkostných typov OP a tiež grafických spôsobov značenia pre mapy v rôznych
mierkach. Prioritou úlohy je implementácia existujúcich údajov OP pamiatkového
fondu do aktuálnych vektorových katastrálnych máp v grafickej podobe, ktorá bola
spracovaná pre 86 lokalít. Mapy v tlačenej forme boli odovzdané územne príslušným
KPÚ a do OŠIS. Súčasne však prebiehala postupne aj práca na koncepcii.
Predpokladáme, že bude rozdelená na viaceré časti a že sa bude spracúvať postupne pre
určité typy objektov NKP. Ako prvý typ (objektov) sme skúsili plošne spracovať
najstaršie stavebné objekty, dominanty NKP - románske a gotické kostoly. Spracovali
sme pracovnú mapu s názvom "Koncepcia OP NKP; časť 1 - stredoveké sakrálne
objekty" v mierke 1:230 000. Okrem tejto mapy je spracovaný aj príklad (vzor)
individuálneho vyhodnotenia konkrétnej dominanty, ktorý zároveň obsahuje návrh
relatívne podrobnej mapky výhľadového OP aj s určitým vnútorným delením územia,
niektoré typy analýz, napr. všeobecnú analýzu vnútorného delenia OP, návrh postupu
pri stanovení rozsahu hranice OP a niektoré ďalšie veci súvisiace už s metodikou ako sú
niektoré typy analýz. Toto vyhodnotenie a mapky sú však len predbežným náčrtom
metódy budúceho individuálneho hodnotenia. Na príprave koncepcie budeme
pokračovať v roku 2020, hoci prioritou ostane implementácia hraníc OP do aktuálnych
katastrálnych máp.
4. Vydávanie vyjadrení k dočasnému vývozu nehnuteľných národných kultúrnych
pamiatok z územia Slovenskej republiky do zahraničia, overovanie zhody a posúdenia
celkového stavu po ich vrátení. Vydávanie stanovísk k vývozu predmetov kultúrnej
hodnoty do zahraničia.
PÚ SR - OŠIS v priebehu roka 2019 boli realizované príslušné záznamy v evidencii
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu k dočasne vyvezeným a vráteným hnuteľným
národným kultúrnym pamiatkam z územia Slovenskej republiky.
Zároveň bola realizovaná činnosť vyplývajúca z § 2 zákona č. 160/1018, o podmienkach
vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty v rámci ktorej, bolo na základe žiadosti MK
SR posúdených 31 predmetov kultúrnej hodnoty, spracovaných a zaslaných 9 odborných
stanovísk k vydaniu rozhodnutia na vývoz predmetov kultúrnej hodnoty.
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Za hodnotené obdobie nebola doručená na KPÚ žiadna žiadosť týkajúca sa vývozu NKP do
zahraničia.
5. Monitoring stavu zachovania lokalít svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
a) Vypracovanie pasportizačných kariet národných kultúrnych pamiatok v jednotlivých
lokalitách SKD za rok 2019
Pravidelný dvojročný cyklus monitoringu svetového kultúrneho dedičstva (ďalej len
„SKD“), ktorého účelom je posúdenie stavu zachovania jedinečnej svetovej hodnoty,
autenticity a integrity, a uplatnenie účinných nástrojov pri ochrane lokalít SKD,
pokračoval v roku 2019 realizáciou hodnotenia stavebno-technického stavu 1194
pamiatkových objektov vo všetkých lokalitách SKD na Slovensku: Banská Štiavnica
a technické pamiatky okolia, Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia, Rezervácia ľudovej
architektúry Vlkolínec, Historické jadro mesta Bardejov, Drevené chrámy v slovenskej
časti Karpatského oblúka. Monitoring pre každú lokalitu SKD osobitne vykonali
jednotlivé územne príslušné krajské pamiatkové úrady. Na základe spracovaných
pasportizačných kariet možno konštatovať, že v územiach SKD je v dobrom alebo
vyhovujúcom stave 79% pamiatkových objektov, v narušenom alebo dezolátnom stave je
14% objektov a v celkovej obnove je 7% pamiatkových objektov.
V roku 2019 bola jedinečná svetová hodnota slovenských lokalít SKD zachovaná,
a mierne sa zvýšil počet pamiatkových objektov v dobrom a vyhovujúcom stave. V tomto
trende sa prejavuje pozitívny dopad podpory prostredníctvom štátnych dotačných schém,
ako aj aktívnejší prístup správcov jednotlivých lokalít alebo objektov. Stagnácia počtu
pamiatkových objektov s narušeným stavom zachovania je dôsledkom pretrvávania
systémových problémov, ktoré komplikujú obnovu pamiatkového fondu vo všeobecnosti.
K hlavným nepriaznivým faktorom patria nedostatočné využitie alebo úplná absencia
využívania objektov z dôvodu nedoriešených vlastníckych práv alebo z dôvodu straty
pôvodnej funkcie a ťažkostiam pri hľadaní novej udržateľnej formy využívania.
Dôležitým príspevkom k zlepšeniu stavu zachovania lokality Banská Štiavnica
a technické pamiatky okolia je inventarizácia banských diel, ktorú v priebehu roka 2019
začali realizovať členovia riadiacej skupiny lokality. Jednoznačné vymedzenie
a identifikácia týchto objektov v systéme katastra je základným predpokladom pre proces
vyhlasovania za kultúrne pamiatky, respektíve pre konanie o zámere obnovy alebo
o náprave. Po zaistení dostatočného objemu financií sa v tomto roku začala prvá etapa
dlho pripravovanej rekonštrukcie Spišského hradu – privedenie inžinierskych sietí, objekt
tzv. Kapitánskeho domu. Na jar 2020 sa predpokladá začiatok sanačných prác na objekte
Románskeho paláca, ktorý je v ťažkom havarijnom stave. Porovnateľne významným
opatrením z hľadiska zabezpečenia zachovania objektu je inštalácia stabilného
hasičského zariadenia v gr.-kat. chráme sv. Mikuláša biskupa v Ruskej Bystrej. Nový
hasiaci systém zaisťuje samostatnú detekciu požiaru teplotnými hlásičmi, ktoré spúšťajú
automatické hasenie – v lodi, svätyni a v babinci plynom (NOVEC 1230), ktorý
nezanecháva stopy na citlivom vybavení kostola, alebo vodnou hmlou – v povalovom
priestore so zvonicou. Pre zaistenie protipožiarnej bezpečnosti všetkých slovenských
lokalít SKD by bolo vhodné vytvoriť na úrovni Ministerstva kultúry SR systémové
riešenie financovania protipožiarnych opatrení. Úprava systému financovania sa javí
nevyhnutnou tiež z hľadiska zlepšenia zachovania autenticity a integrity lokalít SKD ako
celkov, a nielen ich vybraných súčastí, a to prostredníctvom zavedenia aspektu plošnej
ochrany do dotačných schém ministerstva, t.j. umožniť poskytovanie finančnej podpory
aj na obnovu nepamiatkových objektov v lokalitách SKD.
Ostatné aktivity monitoringu SKD: Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča v spolupráci
s Mestom Levoča zabezpečovali aj v priebehu roka 2019 dlhodobý monitoring
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klimatických podmienok v interiéri Kostola sv. Jakuba v Levoči. Sledované hodnoty
interiérových teplôt a relatívnej vlhkosti vzduchu boli na všetkých siedmich čidlách
relatívne zhodné a zodpovedajúce ročnému obdobiu. Výnimku, ktorej je potrebné
venovať pozornosť predstavuje Kaplnka sv. Juraja, kde bola v mesiaci jún zaznamenaná
najvyššia relatívna vlhkosť vzduchu 90 – 95%. Príčinou je horúci letný vzduch, ktorý sa
vlieva do kaplnky cez mrežu, tu sa výrazne schladí a dochádza k zvýšeniu vlhkosti.
Prostredníctvom služby Pro Monumenta bol počas roka 2019 monitoring pamiatkových
objektov v lokalitách SKD vo výraznej miere rozšírený o detailné vyhodnotenie
stavebno-technického stavu pomocou najmodernejších diagnostických metód u
vybraných objektov vo vlastníctve štátu, územnej samosprávy alebo cirkví.
V spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. bolo spracované
upresnenie súradnicového vymedzenia slovenských lokalít SKD na účely
medzinárodného projektu hodnotenia potenciálneho dopadu (rozsahu) povodní na
lokality Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
b) Aktualizácia monitoringu lokalít svetového kultúrneho dedičstva
Pre hodnotiacu komisiu dotačného systému MK SR Obnovme si svoj dom, podprogram
1.2, bola spracovaná aktualizácia monitoringu stavebno-technického stavu a stavu
zachovania k národným kultúrnym pamiatkam, ktorých vlastníci požiadali o poskytnutie
dotácie z OSSD. Aktualizácia podrobne vyhodnocovala objekty s narušeným alebo
dezolátnym stavom a poskytla prehľad o nedávnych akciách obnovy/údržby každej
monitorovanej NKP. Kompletný materiál bol komisii poskytnutý k 5. 4. 2019.
c) Monitoring vybraných národných kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho
dedičstva prostredníctvom služby Pro Monumenta
Na nižšie uvedených pamiatkových objektoch v lokalitách SKD bol realizovaný
špecializovaný monitoring prostredníctvom Odboru preventívnej údržby PÚ SR,
zameraný na detailnú diagnostiku stavebno-technického stavu, určenie priority
potrebných prác na obnove objektov, odstránenie drobných porúch, praktické ukážky
a informovanie vlastníkov o vhodných postupoch priebežnej údržby objektov:
- Banská Štiavnica – Hodinová veža Starého zámku, Galéria J. Kollára, Kalvária: Dolný
kostol, 6 kaplniek (Ježiš sa lúči s matkou, Diabol pokúša Ježiša, Ježiš umýva nohy
apoštolom, Ježiš na Olivovej hore, Bičovanie Krista, Ježiša pochovávajú), meštiansky
dom na Radničnom nám. 10, SPŠ Mikovíniho, Baumgartnerovský dom, Radnica
- Hodruša-Hámre – Mayer šachta
- Levoča – Kláštor minoritov (Kláštorská 38), gymnázium (Kláštorská 37), Dom Majstra
Pavla (Nám. Majstra Pavla 20), Hainov dom (Nám. Majstra Pavla 41), Kostol sv.
Jakuba, Menhardská brána (ul. Gustáva Hermana 852), dom meštiansky na Nám.
Majstra Pavla 22
- Žehra – Kostol sv. Ducha, Kameň hraničný
- Spišská Kapitula – Horná (západná) brána opevnenia, Dolná (východná) brána
opevnenia, Zvonica
- Bardejov – Kaplnka sv. Jakuba staršieho, Veľká bašta, dom meštiansky na Radničnom
nám. 13
d) Stručná bibliografia kľúčových publikácií o lokalitách svetového kultúrneho dedičstva za
obdobie 1. 11. 2018 – 31. 12. 2019
Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia
- Záverečná etapa výskumu kláštora v Banskej Štiavnici / Milan Hanuliak.- In:
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku 2014.- Nitra : Archeologický ústav
SAV, 2019, s. 62-63.- ISSN 0231-925X.
Banská Štiavnica - kláštory - archeologické výskumy.
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- Slovenské banské múzeum a kultúrne dedičstvo Banskej Štiavnice / Iveta Chovanová ;
Jozef Labuda.- In: Pamiatky a múzeá: Revue pre kultúrne dedičstvo.- ISSN 1335-4353.Roč. 68, č. 3 (2019), s. 60-62.
Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum - kultúrne dedičstvo - prezentácia propagácia.
- Odkazy minulosti II : banské technické a kultúrne pamiatky lokality UNESCO - Banská
Štiavnica a Štiavnické Bane / Milan Durbák a kolektív. Banská Štiavnica :
Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, 2019. 2. vyd. 191 s. ISBN 978-80973265-1-7.
Baníctvo - dejiny baníctva - technické pamiatky - kultúrne pamiatky - Banská Štiavnica.
- Zrod baníctva na Slovensku : osídľovanie banských regiónov z pohľadu archeológie /
Jozef Labuda.- In: Historická revue.- ISSN 1335-6550.- Roč. 30, č. 9 (2019), s. 6-11.
Baníctvo - Slovensko - dejiny - archeologické výskumy - Banská Štiavnica.
- „Strieborné“ 13. storočie / Martin Štefánik.- In: Historická revue.- ISSN 1335-6550.Roč. 30, č. 9 (2019), s. 12-19.
Stredovek - Slovensko - striebro - baníctvo - 13. storočie - banské mestá - Banská
Štiavnica.
Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia
- Návrh obnovy fasád meštianskych domov č. 50 a 51 Námestie Majstra Pavla, Levoča /
Lukáš Sečka.- In: Bardkontakt 2019. Bardejov : Mestský úrad Bardejov, 2019, s. 24-32.
ISBN 978-80-570-1163-7.
Levoča - Námestie Majstra Pavla v Levoči - historické fasády - meštianske domy obnova.
- Levoča – mesto v objatí histórie a tajomstiev / Alena Stašíková-Galvánková ; Štefan
Packa.- In: Slovensko: Časopis pre Slovensko a slovenský svet.- ISSN 0231-7303.Roč. 41, č. 2 (2019), s. 34-37.
Levoča - dejiny - kultúrne pamiatky.
- Dolný Spiš / Martina Bocánová ; Martin Priečko ; Katarína Slobodová-Nováková.- In:
Krásy Slovenska.- ISSN 0323-0643.- Roč. 96, č. 7-8 (2019), s. 8-23.
Dolný Spiš - Spišská Nová Ves - Gelnica - pamiatky UNESCO - ľudová architektúra Spišský hrad - Dreveník - Rudňany - Kláštorisko.
- Spišský Jeruzalem / Juraj Kucharík.- In: Krásy Slovenska.- ISSN 0323-0643.- Roč. 96,
č. 7-8 (2019), s. 24-25.
Spišská Kapitula - Pažica - kalvárie - Spišský Jeruzalem.
- Majster Pavol z Levoče a jeho doba / Mária Novotná. - 1. vyd. Levoča : SNM - Spišské
múzeum v Levoča, 2018. 171 s. ISBN 9788080604387.
Majster Pavol - Levoča - dejiny - gotické umenie.
- Levoča : história, povesti, legendy : 1249-2019 : 770. výročie prvej písomnej zmienky o
meste / Anton Marec ; ilustrácie: Kamil Leštach. [Starý Smokovec] : [Pro libris],
[2019]. 126 s. ISBN 978-80-89701-44-5.
Dejiny miest - kultúrne pamiatky - osobnosti - Levoča - slovenské povesti.
- Spišský Jeruzalem : história, fauna a flóra / zostavila: Vladimíra Barbuščáková ;
autorsky prispeli: Vladimír Olejník, Zuzana Krempaská, Marta Nižnanská, Pavol
Chromý. Spišská Nová Ves : Spišské osvetové stredisko, 2018. 91 s. ISBN 978-80967648-6-0.
Flóra - fauna - kalvárie - regionálne dejiny - Spišský Jeruzalem - Spiš - Spišská
Kapitula- Spišské Podhradie.
- Katedrála sv. Martina v Spišskej Kapitule / Peter Kresánek. In: Pamiatky a múzeá :
revue pre kultúrne dedičstvo. - ISSN 1335-4353.- Roč. 67, č.3 (2018), s.23-24.
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Sakrálne umenie - cirkevné pamiatky - katedrály - Katedrála sv. Martina Spišská Kapitula - Spišské Podhradie.
Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec
- Krajinná štúdia - Vlkolínec / Eva Pauditšová, Mária Kozová a kol. Ružomberok :
Verbum, 2019. 100 s. ISBN 978-80-561-0668-6.
Ochrana kultúrneho dedičstva - svetové kultúrne dedičstvo - ochrana prírody cestovný ruch - tvorba krajiny - Vlkolínec - pamiatková rezervácia ľudovej architektúry
Vlkolínec.
- Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov : zborník z
konferencie: 25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva
UNESCO : 24.-25. októbra 2018 / zostavovateľka Mária Kozová. Ružomberok :
Verbum, 2018. 152 s. ISBN 978-80-561-0607-5.
Biosférické rezervácie - svetové kultúrne dedičstvo - prírodné dedičstvo - cestovný ruch
- Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec - Biosférická rezervácia Poľana
- Biosférická rezervácia Dolní Morava.
- Vlkolínec : 25 rokov UNESCO / Juraj Vohnout. [Banská Bystrica] : Bulk Slovakia
s.r.o., [2018]. 128 s. ISBN 978-80-973048-7-4.
Vlkolínec - fotografická publikácia.
Historické jadro mesta Bardejov
- Bardkontakt 2019 : Bardejov 19.-20.8.2019 / editori: Eva Kráľová, Martin Dubiny.
Bardejov : Mesto Bardejov, 2019. 220 s. ISBN 978-80-570-1163-7.
Meštianske domy - kultúrne dedičstvo - architektonické pamiatky - obnova
a rekonštrukcia pamiatok - fasády - Bardejov - zborník z konferencie.
Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka
- Drevené kostolíky [kartografický dokument] : Bardejov a okolie. Bardejov : Oblastná
organizácia cestovného ruchu Šariš - Bardejov, [2019].
Drevené kostoly - Bardejov a okolie - mapy.
e) Odvolacie konania týkajúce sa lokalít svetového kultúrneho dedičstva – prehľad konaní
za obdobie 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Odbor preskúmavania výkonu štátnej správy (OPVŠS) v rámci svojej činnosti v roku
2019 riešil nasledujúce problémy týkajúce sa lokalít SKD:
Banská Štiavnica
- Kammerhofská 14 – dodatočné povolenie stavby skladu a terasy, ktoré KPÚ Banská
Bystrica v záväznom stanovisku KPUBB-2018/487-13/GRE zo dňa 10. 08. 2018 určil
za neprípustné z dôvodu priameho rozporu predmetnej stavby so Zásadami ochrany PR
Banská Štiavnica. Toto záväzné stanovisko bolo preskúmané OPVŠS, ktorý ho
záväzným stanoviskom PUSR-2019/18722-4/9046/KUB zo dňa 21. 02. 2019 potvrdil.
- Vodárenská ul. (pozemok parc. č. C-KN 3488/3) - zámer výstavby záhradného domu
v území PR Banská Štiavnica. Dňa 03. 05. 2019 vydal KPÚ Banská Bystrica
rozhodnutie č. KPUBB-2019/19408-11/31835/IVA, ktorým rozhodol, že zámer je
neprípustný z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom. Toto rozhodnutie
OPVŠS v odvolacom konaní rozhodnutím č. PUSR-2019/16825-2/63643/ZAJ zo dňa
08. 08. 2019 potvrdil.
- D. Licharda 10 – kolaudácia novostavby rodinného domu, ktorú KPÚ Banská Bystrica
v záväznom stanovisku KPUBB-2018/23436-2/98525/FAT zo dňa 07. 12. 2018 určil za
neprípustnú z dôvodu nesúladu realizovanej stavby so schválenými podkladmi
a nerešpektovania požiadaviek správneho orgánu. Toto záväzné stanovisko bolo
preskúmané OPVŠS, ktorý ho záväzným stanoviskom PUSR-2019/10349-2/65776/ZAJ
zo dňa 16. 08. 2019 potvrdil.
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- Dolná Ružová 17 – zámer výmeny vstupnej brány, ktorý KPÚ Banská Bystrica
v rozhodnutí KPUBB-2019/1882-5/70532/GRE zo dňa 03. 09. 2019 určil za
neprípustný, keďže predstavuje negatívnu zmenu pôvodného historického prostredia
a pamiatkových hodnôt PR Banská Štiavnica. Toto rozhodnutie OPVŠS v odvolacom
konaní rozhodnutím PUSR-2019/22633-2/99827/ZAJ zo dňa 03. 12. 2019 potvrdil.
Štiavnické Bane
- Pozemok parc. č. 1165/1 – sťažnosť na postup KPÚ Banská Bystrica vo veci
odstránenia čiernej stavby. OPVŠS preskúmal konanie KPÚ Banská Bystrica, pristúpil
k jeho metodickému usmerneniu a dňa 23. 05. 2019 potvrdil správnosť postupu KPÚ vo
vzťahu k podaniu podnetu stavebnému úradu na zákaz nepovolenej činnosti.
- Pozemok parc. č. 3380 – zámer výstavby rodinného domu, ktorý KPÚ Banská Bystrica
rozhodnutím KPUBB-2019/8753-4/30326/IVA zo dňa 23. 04. 2019 určil za
neprípustný, keďže predstavuje výraznú negatívnu zmenu pôvodného historického
prostredia a pamiatkových hodnôt PR Štiavnické Bane. Toto rozhodnutie OPVŠS
v odvolacom konaní rozhodnutím PUSR-2019/14874-2/61123/KUB zo dňa 31. 07.
2019 potvrdil.
- Pozemok parc. č. 2186/4 – zámer výstavby rodinného domu, ktorý KPÚ Banská
Bystrica rozhodnutím KPUBB-2019/9943-8/42387/ZAC určil za neprípustný z dôvodu
narušenia pôvodného prírodného prostredia technických pamiatok a PR Štiavnické
Bane. Toto rozhodnutie OPVŠS v odvolacom konaní rozhodnutím PUSR-2019/168232/65771/ZAJ zo dňa 16. 08. 2019 potvrdil.
Bardejov
- Kláštorná ul. 10 – odvolanie voči rozhodnutiu KPÚ Prešov KPUPO-2018/38569/92243/Zj zo dňa 20. 11. 2018 vo veci správneho deliktu spôsobeného nezabezpečením
základnej ochrany NKP s následkom čiastočnej deštrukcie muriva, a uloženia pokuty vo
výške 600,- €. OPVŠS zistil, že odvolanie bolo podané po uplynutí zákonnej lehoty a
informoval vlastníka NKP o možnosti preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho
konania. Keďže v určenej lehote nedošlo k uhradeniu správneho poplatku, OPVŠS dňa
18. 03. 2019 oznámil zastavenie konania vo veci napadnutého rozhodnutia KPÚ Prešov.
- Hviezdoslavova ul. 108 – žiadosť o prehodnotenie záväzného stanoviska KPÚ Prešov
KPUPO-2018/8725-2/30617/Onf zo dňa 18. 04. 2018, ktoré určilo za prípustný zámer
stavebnej úpravy meštianskeho domu a prístavby dvorového traktu. Toto záväzné
stanovisko bolo preskúmané OPVŠS, ktorý ho záväzným stanoviskom PUSR2019/6400-6/23281/KUB zo dňa 26. 03. 2019 potvrdil.
Vlkolínec
- Hasičská zbrojnica, súp. č. 9048, parc. č. 16219 – zámer prístavby objektu zbrojnice,
ktorý KPÚ Žilina rozhodnutím KPUZA-2019/15164-4/53771/LIP zo dňa 08. 07. 2019
určil za neprípustný z dôvodu jeho rozporu so záujmom zachovania autenticity
a integrity historického prostredia a akceptovania mierky pôvodnej zástavby. Toto
rozhodnutie OPVŠS v odvolacom konaní rozhodnutím PUSR-2019/19238-2/75755/ZAJ
zo dňa 04. 11. 2019 potvrdil.
f) Vyhodnotenie stavu ochrany národných kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového
kultúrneho dedičstva a ich ochranných pásmach – počet zapísaných NKP, počet
vyradených z ÚZPF k jednotlivým lokalitám za obdobie 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Počas roka 2019 Ústredný zoznam pamiatkového fondu neznamenal žiadne zmeny
v evidencii NKP v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.
g) Digitalizácia národných kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
– zoznam a dodanie digitálnej kópie vybranej dokumentácie za obdobie 1. 1. 2019 – 31.
12. 2019
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V sledovanom období sa nerealizovala digitalizácia pamiatkových objektov v lokalitách
SKD.
h) Zhodnotenie plnenia úloh monitoringu v uplynulom roku a návrh opatrení pre zlepšenie
stavu zachovania jedinečnej svetovej hodnoty lokalít SKD a pre ochranu pamiatkového
fondu v lokalitách SKD
Na základe zistení monitoringu bola spracovaná súhrnná informácia o stave zachovania
lokalít SKD, ako aj o aktuálnych úlohách a problémoch jeho zabezpečenia, ktorá bude
poskytnutá ako podklad na ďalšie konanie Ministerstvu kultúry SR.
6. Monitoring stavu drevnej hmoty objektov lokality svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka.
Zmapované boli kostolíky v Hronseku, Leštinách, Tvrdošíne, Kežmarku, Hervartove,
Ruskej Bystrej, Bodružali a Ladomírovej.
Terénna časť úlohy bola realizovaná počas apríla 2019, kedy sa uskutočnilo meranie
indikátorov monitoringu – relatívnej vzdušnej vlhkosti v interiéri drevených chrámov a
relatívnej vlhkosti drevnej hmoty. Súčasne bol sledovaný stav drevnej hmoty v interiéri a
exteriéri objektov, ako aj aktivita drevokazných organizmov. Následne prebehlo
vyhodnocovanie získaných údajov, na základe ktorých CHTO v spolupráci s ORA
Bratislava pripravilo hodnotiacu správu a odporúčania na zlepšenie stavu zachovania
drevených chrámov. Správa poskytuje komplexné vyhodnotenie výsledkov monitoringu
za uplynulý rok a je sprístupnená na webovej stránke PÚ SR
http://www.pamiatky.sk/Content/Data/File/unesco/Monitoring_stavu_drevenych_chramo
v_2019.pdf
7. Koordinácia cezhraničného nominačného projektu „Dunajský Limes (západná časť)“
na zápis do Zoznamu svetového dedičstva.
Spoločná nemecko-rakúsko-slovensko-maďarská nominácia „Hranice Rímskej ríše –
Dunajský Limes“, predložená Centru svetového dedičstva v januári 2018, bola podľa
požiadaviek a odporúčaní ICOMOS doplnená a v januári 2019 zaslaná na definitívne
posúdenie. Na základe kladného hodnotenia odborného poradného orgánu ICOMOS
(doručené 13. mája 2019) bol sformulovaný návrh rozhodnutia Výboru svetového
dedičstva, podľa ktorého by mohol byť Dunajský Limes zapísaný do Zoznamu svetového
dedičstva počas 43. zasadnutia Výboru v lete 2019. V nadväznosti na túto informáciu boli
ešte za všetky štyri nominujúce krajiny spracované korektúry faktických a formálnych
chýb v hodnotení ICOMOS a v návrhu rozhodnutia Výboru, a dňa 13. júna 2019 boli
odoslané Centru svetového dedičstva.
Medzičasom však maďarská vláda prijala jednostranné rozhodnutie o vyňatí jedného
objektu – archeologickej lokality Miestodržiteľský palác v Aquincu – z nominácie.
Centrum svetového dedičstva upozornilo nominujúce krajiny, že vzhľadom na význam
vyňatého objektu a neskorý termín oznámenia, môže toto rozhodnutie spôsobiť, že
Dunajský Limes nebude v roku 2019 zapísaný na Zoznam SD. Zástupcovia Nemecka,
Rakúska a Slovenska opakovane vyzvali maďarských partnerov na nápravu situácie,
k stiahnutiu rozhodnutia však nedošlo.
Počas 43. zasadnutia Výboru svetového dedičstva UNESCO, ktoré sa konalo v dňoch 30.
júna – 10. júla 2019 v Baku (Azerbajdžan), a na ktorom sa malo rozhodovať o zápise
Dunajského Limesu do Zoznamu SD, Výbor svetového dedičstva konštatoval, že
v dôsledku vyňatia miestodržiteľského paláca z nominácie a neskorému termínu
oznámenia tejto zmeny sa pôvodný posudok ICOMOS stal neplatným, čím sa vytvorila
špeciálna situácia, ktorá si vyžaduje doplňujúci čas na vyriešenie. Dňa 6. júla 2019 preto
na návrh Austrálie (a početnej skupiny ďalších členov Výboru, napr. Tuniska, Kuvajtu,
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Nórska, Číny atď.) prijal rozhodnutie 43 COM 8B.23 o odklade nominácie o jeden až tri
roky, tzv. referral, s tým, že do konca roka 2019 má byť do Budapešti vyslaná odborná
poradná misia Výboru. Zo strany nominujúcich štátov neboli vyjadrené námietky,
pretože návrh na referral bol podaný s ich vedomím a súhlasom.
V záujme čo najrýchlejšieho uskutočnenia Výborom predpísanej poradnej misie bol
pripravený návrh dohody, zmluvných podmienok a okruh otázok, na ktoré by mali
odpovedať odborní poradcovia ICOMOS. Samotná misia sa uskutočnila v dňoch 11. –
12. novembra 2019 za účasti Susan Denyer, dlhoročnej konzultantky ICOMOS pre
nomináciu Dunajský Limes, predstaviteľov maďarského úradu predsedu vlády,
odborníkov a koordinátorov nominácie zo všetkých štyroch nominujúcich krajín. Počas
misie boli prekonzultované stav zachovania a zabezpečenie ochrany miestodržiteľského
paláca a jeho okolia, význam objektu v kontexte jedinečnej svetovej hodnoty celej
nominácie, manažment lokality v súvislosti s predpokladaným rozvojom územia a jej
začlenenie do celkového výskumného a interpretačného rámca Dunajského Limesu.
Maďarskí predstavitelia informovali, že rozhodnutie o vyňatí paláca z nominácie nie je
možné zmeniť, deklarovali však zachovanie jeho ochrany na najvyššej úrovni, akú
umožňuje maďarská legislatíva, a zabezpečenie adekvátneho manažmentu pre túto
i ostatné lokality, ktoré síce nie sú súčasťou nominácie, ale významne prispievajú
k pochopeniu jej hodnôt. Na základe záverov poradnej misie a požiadaviek
formulovaných vo finálnej správe ICOMOS (doručená 17. januára 2020) bola
spracovaná revízia nominačnej dokumentácie, ktorá bola Centru svetového dedičstva
zaslaná 29. januára 2020. Výbor svetového dedičstva by mal o nominácii opätovne
rozhodovať na svojom 44. zasadnutí v júli 2020.
Nominácia Dunajský Limes a hodnoty jej slovenských súčastí boli prezentované
prostredníctvom výstavy (A. Tuhárska) a prednášky (Ľ. Pinčíková) na odbornom
seminári „Stopy Rimanov na Slovensku“ dňa 19. septembra 2019 v Trenčíne.
8. Príprava nominácie na udelenie značky Európske dedičstvo.
V reakcii na verejnú výzvu na podávanie nominácií bola Pamiatkovému úradu SR
doručená žiadosť o udelenie značky ED pre Kaštieľ v Dolnej Krupej. Lokalita sa uchádza
o zaradenie k pamiatkam európskeho dedičstva na základe väzby na tvorbu Ludwiga van
Beethovena, rodinného priateľa vlastníkov kaštieľa – Brunswickovcov, tvorbu
významných európskych architektov Rigela, Moreaua a krajinára Nebbiena, ktorí kaštieľ
pretvorili na modernú vidiecku rezidenciu, a aktivity grófky Márie Henriety Chotekovej,
ktorá v Dolnej Krupej začiatkom 20. storočia vytvorila najväčšie rozárium v strednej
Európe. PÚ SR v priebehu januára a februára spolupracoval s predkladateľmi žiadosti na
jej úprave a precizovaní, hlavne v časti prezentujúcej projekt budúcich vzdelávacích,
kultúrnych a komunikačných aktivít. Finálnu verziu žiadosti PÚ SR predložil
Sekretariátu značky ED pri Európskej komisii k 1. marcu 2019. Aktuálne je v procese
posudzovania, ktorého výsledky by mali byť známe na jar 2020.
V druhom polroku 2019 sa uskutočnili informačné stretnutia so zástupcami lokalít
zaujímajúcimi sa o udelenie Značky Európske dedičstvo – Kremnica a okolitá banská
krajina, Medený hámor v Banskej Bystrici, Cintoríny I. svetovej vojny na východnom
Slovensku.
9. Hodnotenie spôsobilosti organizácie na vykonávanie výskumu a vývoja.
V prvom polroku 2019 sa realizoval zber a vyhodnotenie štatistických údajov o výskume
a vývoji v rámci PÚ SR za rok 2018 zachytávajúci rozsah personálnych a finančných
kapacít, vekovú a vzdelanostnú štruktúru odborných zamestnancov, a podiel výskumnej
činnosti na celkovom fonde pracovného času. Ročný výkaz o výskume a vývoji bol dňa
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14. marca 2019 zaslaný Štatistickému úradu SR prostredníctvom elektronického
formuláru.
Obdobný ročný výkaz vyhodnocujúci výskumný a vývojový potenciál organizácie
sledujúci odbornú a vekovú štruktúru zamestnancov, rozdelenie finančných prostriedkov,
intenzitu publikačnej činnosti a zahraničnej spolupráce bol spracovaný pre Ministerstvo
školstva SR a odoslaný prostredníctvom elektronického formuláru dňa 15. augusta 2019.
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B/Kontrakt : Zabezpečenie centrálnej evidencie a informačných systémov
Úlohy:
1. Revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu - odovzdávanie vypracovaných
aktualizačných listov podľa schváleného vecného a časového harmonogramu. Kontrola,
evidencia a archivovanie aktualizačných listov národných kultúrnych pamiatok.
2. Spracovanie podkladov na vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia objektov
a predmetov za národnú kultúrnu pamiatku na základe podnetov z Revízie Ústredného
zoznamu pamiatkového fondu, prípravy Súpisu národných kultúrnych pamiatok Slovenskej
republiky a na základe aktuálnych podnetov.
3. Aktualizácia údajov Automatizovaného informačného systému ochrany pamiatok na základe
výstupov z Revízie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a prípravy Súpisu národných
kultúrnych pamiatok, (formulár automatizovaného registra, vkladanie do databáz, vkladanie
fotografií do databáz).
4. Príprava digitálnych mapových podkladov vyhlásených pamiatkových zón, pamiatkových
rezervácií a ich ochranných pásiem pre zverejnenie na webovej stránke Pamiatkového úradu
SR.
5. Vytvorenie a správa elektronického archívu a databázy pamiatkových území a ochranných
pásiem.
6. Dopĺňanie registrov pamiatkových území a ochranných pásiem pamiatkového fondu:
 zavedenie právoplatných rozhodnutí o vyhlásení a o zmene vyhlásenia národných kultúrnych
pamiatok, pamiatkových území a ich ochranných pásiem do registrov,
 dopĺňanie a aktualizácia údajov na základe podkladov PÚ SR a KPÚ, výstupov z Revízie
ÚZPF, podnetov a materiálov z externého prostredia.
 správa databáz ÚZPF a sprístupňovanie vybraných údajov o pamiatkovom fonde verejnosti.
 úprava, čistenie a unifikácia registrov a číselníkov databáz nehnuteľných a hnuteľných
NKP.
 vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 2018.
Plnenie:
1. Revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu - odovzdávanie vypracovaných
aktualizačných listov podľa schváleného vecného a časového harmonogramu. Kontrola,
evidencia a archivovanie aktualizačných listov národných kultúrnych pamiatok.
Základný výskum pamiatkového fondu a revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu
je od roku 2000 nosnou úlohou PÚ SR. Jej harmonogram je postavený na postupnom
spracovávaní aktualizačných listov jednotlivých nehnuteľných aj hnuteľných NKP
s aktualizáciou údajov z katastra, opisom stavu, vyhotovením fotodokumentácie, podrobným
rozpisom objektovej skladby, dôkladným poznaním a špecifikáciou pamiatkových hodnôt
NKP v rámci jedného okresu a kraja. Na riešení tejto úlohy sa podieľajú všetky KPÚ so
svojimi pracoviskami a všetky odbory Úseku výkonu štátnej správy a odborných činností
PÚ SR.
V roku 2019 bola spracovaná revízia 128 nehnuteľných NKP a 123 hnuteľných NKP.
Súčasne sa spracováva aktualizácia revízie pamiatok po ukončenej obnove a opravy
aktualizačných listov. Nižšie plnenie plánu bolo ovplyvnené trvajúcou kvantitou agendy,
značným rozsahom a zložitosťou jej spracovania a ďalšími odbornými činnosťami v rámci
výkonu štátnej správy, čo je zrejmé z čísel uvedených v úlohe PHÚ-A.1., ako aj z dôvodu
personálnych zmien a chýbajúceho stavu zamestnancov krajských úradov aj PÚ SR. Revízia
nehnuteľných pamiatok je ukončená na 91%, revízia hnuteľných pamiatok na 82%.
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Stav spracovania Revízie ÚZPF k 31. 12. 2019 - nehnuteľné NKP

spracovaných 91 % NKP

Stav spracovania Revízie ÚZPF k 31. 12. 2019 - hnuteľné NKP

spracovaných 82% NKP

V záujme urýchlenia Revízie ÚZPF spracovávajú pracovníci ONKP a PÚ a OŠIS revíziu
NKP Banskobystrického, Bratislavského a Trnavského kraja a pracovníci tých KPÚ, ktoré
už ukončili spracovanie revízie - KPÚ Trenčín a KPÚ Žilina revíziu hnuteľných NKP
Banskobystrického kraja, KPÚ Trnava revíziu nehnuteľných NKP Bratislavského kraja,
krajské pamiatkové úrady uzavreli na realizáciu úlohy dohody o vykonaní práce s externými
spolupracovníkmi.
31

Súčasne s pokračujúcou revíziou jestvujúceho fondu NKP boli dokumentované aj ďalšie
nehnuteľné a hnuteľné pamiatky v riešených územiach. Tieto boli následne vo forme
podnetov predložené na rokovanie Komisie na posudzovanie pamiatkového fondu na
vyhodnotenie a ďalší postup spracovania podkladov v prípade ich odsúhlasenia na
vyhlásenie za NKP.
2. Spracovanie podkladov na vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia objektov
a predmetov za národnú kultúrnu pamiatku na základe podnetov z Revízie Ústredného
zoznamu pamiatkového fondu, prípravy Súpisu národných kultúrnych pamiatok
Slovenskej republiky a na základe aktuálnych podnetov.
Spracovanie podnetov a podkladov na vyhlásenie, zmenu
a zrušenie vyhlásenia objektov a predmetov za NKP
KPÚ/PÚ SR-Odbor
nehnuteľné pamiatky hnuteľné pamiatky
0
Bratislava
8
Banská Bystrica
10
Košice
7
Nitra
17
Prešov
33
Trenčín
8
Trnava
7
Žilina
4
OŠIS
25
ONKPa PÚ
spolu
119

0

16
6
1
10
26
59

3. Aktualizácia údajov Automatizovaného informačného systému ochrany pamiatok na
základe výstupov z Revízie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a prípravy
Súpisu národných kultúrnych pamiatok, (formulár automatizovaného registra,
vkladanie do databáz, vkladanie fotografií do databáz).
V priebehu prevádzky a užívania Automatizovaného informačného systému evidencie
pamiatkového fondu sa dopĺňala funkcionalita súčasnej aplikácie AIS OP v spolupráci
s dodávateľom IT technológie. Boli konzultované návrhy na zmeny a zavádzanie úprav
registrov, zjednocovanie názvosloví polí, pridávanie nových polí spojených s informáciami
o digitalizácii a pridávanie nových filtrov do vyhľadávania v registroch AIS OP.
Systematicky sa realizovalo priebežné čistenie a dopĺňanie údajovej skladby jednotlivých
registrov ÚZPF, unifikácia pojmov a názvov. Naďalej podľa aktuálnych potrieb boli
vykonávané konzultácie a školenia nových užívateľov aplikácie systému.
Projekt Pamiatkového informačného systému (PAMIS), pripravovaný v rámci možnosti
čerpania prostriedkov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – OPII, na obdobie
rokov 2014 -2020 pokračoval ďalšou etapou schvaľovania Štúdie uskutočniteľnosti, ktorá
v spolupráci s Ministerstvom kultúry bola spracovaná a predložená na pripomienkové
konanie Úradu pre investície a informatizáciu a Útvaru hodnota za peniaze. Štúdia
uskutočniteľnosti bola vo februári Monitorovacím výborom ÚPVII schválená a následne
bolo vypísané vyzvanie č. OPII-2019/7/36-NP na predloženie Národného projektu
„Pamiatkový informačný systém“.
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Od 1.6.2019 bola zriadená Projektová kancelária PAMIS na riadenie a prevádzkovo
organizačné zabezpečenie projektu a Oddelenie PAMIS v rámci odboru ŠIS na výkon
odborných úloh projektu. V rámci uvedených organizačných zložiek bolo realizované
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a súvisiaci rozpočet a spracovaný
opis predmetu zákazky na externého dodávateľa IT.
Súbežne začali vykonávať činnosti aj pracovníci odborného oddelenia PAMIS, ktorí
v celkovom počte 16 zamestnancov, plnili úlohy súvisiace s analýzou, pripomienkovaním
a dopĺňaním odborného obsahu opisu predmetu zákazky,
spracovávali
metodiky
a metodické materiály pre prácu s databázami a automatizovanými registrami hnuteľných
a nehnuteľných NKP a výtvarných súčastí architektúry; prípravovali datamodely pre nové
registre a databázy Pamiatkového informačného systému najmä v oblasti archeologických
nálezov a nálezísk, odborných komisií Pamiatkového úradu, výskumných a monitorovacích
správ a ochranných pásiem NKP a PÚ. Zaoberali sa tiež modelovými riešeniami údajovej
štruktúry pre register evidencie pamiatkových území a ochranných pásiem v rámci
grafického informačného systému a metodickou a školiacou prípravou pre priestorové
vymedzenie a identifikáciu nehnuteľných NKP, prioritne pre kultúrne pamiatky
archeológie, historickej zelene a pamiatkové územia. V ďalšej oblasti sa ich činnosť
sústreďovala na prípravu pomocných registrov ÚZPF a konzultácie s ich budúcimi
užívateľmi a správcami - definovaných bolo 24 nových evidencií a zadefinovaná nová
štruktúra (polia, ich vlastnosti a integrácie) pre 22 evidencií ÚZPF;
Ďalšia hlavná úloha spočívala v kontrole aktualizačných listov pred elektronickým
spracovaním - kontrola tlačených foriem, elektronických podkladov, fotografií a kvality
spracovania a v napĺňaní, konsolidácií a harmonizácií dát v registroch Ústredného zoznamu
pamiatkového fondu a ďalších databáz Pamiatkového fondu PÚ SR, v ktorých boli
realizované opravy chybných záznamov pri dátumoch vyhlásenia, nesprávnymi číslami
rozhodnutia, údajmi o vlastníkoch. Realizovalo sa vkladanie grafických a fotografických
príloh evidenčných listov a spisovej agendy do AIS OP, úprava, aktualizácia a harmonizácia
dát vo všetkých registroch ÚZPF.
Kvantitatívne vyhodnotenie uvedených činností obsahujú nasledujúce prehľady.
Aktualizácia na základe revízie:
Nehnuteľné NKP
205 PO
záznamy a fotografická dokumentácia
3161 ks
Scanovanie a zavádzanie grafickej dokumentácie do AIS OP:
872 ks
Kontrola stavu revízie na OŠISe nezavedených AL do AISOP:
3585 PO
Kontrola odovzdaných AL na OŠIS:
7572 PO
Hnuteľné NKP
1286 PP
záznamy a fotografická dokumentácia
3181 ks
digitalizácia evidenčných listov NKP okresy:
Brezno, Detva, Poltár, Revúca,
Bardejov, Humenné, Kežmarok, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa,
Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava
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Stav zavedenia aktualizačných listov do registrov AISOP k 31. 12. 2019 - nehnuteľné NKP

zavedených 75 %

Stav zavedenia aktualizačných listov do registrov AISOP k 31. 12. 2019 - hnuteľné NKP

zavedených 56 %
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4. Príprava digitálnych mapových podkladov vyhlásených pamiatkových zón,
pamiatkových rezervácií a ich ochranných pásiem pre zverejnenie na webovej stránke
Pamiatkového úradu SR.
Mapy ochranných pásiem v počte 86 vo formáte PDF, v mierke 1:1000 sú spracované a
pripravené na zverejnenie na webovej stránke. Mapy boli poskytnuté administrátorovi webu
a OŠIS a na základe osobitnej požiadavky - Banskobystrickému samosprávnemu kraju (pre
spracovanie ZaD UPN VUC BBK) a Mestu Bratislava (pre spracovanie UPD).
Implementácia existujúcich údajov ochranných pásiem pamiatkového fondu do aktuálnych
vektorových katastrálnych máp v grafickej podobe v roku 2019:
Bratislavský kraj:
 Bratislava – Ochranné pásmo NKP Umelecká beseda
 Bratislava – Ochranné pásmo NKP v HORNEJ MLYNSKEJ DOLINE
 Bratislava – Ochranné pásmo NKP Slavín
 Bratislava - DEVÍN – Ochranné pásmo NKP hrad DEVÍN
 Bratislava - DEVÍNSKA NOVÁ VES – Ochranné pásmo NKP R.k.kostol Ducha
svätého,ľudové domy,pomník
 Bratislava - DÚBRAVKA – Ochranné pásmo NKP Kaplnka PM Ružencovej
 Bratislava - DÚBRAVKA – Ochranné pásmo NKP Kostol sv.Kozmu a Damiána
 Bratislava - Lamač – Ochranné pásmo NKP R.k. kaplnka sv. Rozálie
 Bratislava Bratislava - RAČA – Ochranné pásmo NKP R.k. kostol sv. Filipa a Jakuba;
kostol evanjelický; kúria; kaštieľ; mestský palác
 Bratislava - ZÁHORSKÁ BYSTRICA – Ochranné pásmo NKP R.k. kostol sv. Petra a Pavla
a domov ľudových
 Dunajská Lužná – Ochranné pásmo NKP R.k.kostol Pov.sv.Kríža
 Dunajská Lužná – Ochranné pásmo NKP Evanjelický a.v. kostol
 Kaplna – Ochranné pásmo NKP R.k. kostol sv. Alžbety
 Modra – Ochranné pásmo pamiatkovej zóny
 Modra – Holombecká dolona – Ochranné pásmo NKP Miesto pamätné,Ľ.Štúr
 Modra - chotár Šnaudy – Ochranné pásmo NKP Miesto pamätné,Ľ.Štúr
 Svätý Jur – Ochranné pásmo pamiatkovej rezervácie
Trnavský kraj:
 Čierny Brod – Ochranné pásmo NKP R.k. kostol Narodenia Panny Márie
 Dechtice – Ochranné pásmo NKP Kostol Všetkých svätých
 Dunajská Streda – Ochranné pásmo NKP "Vermesova" vila (galéria J.Lorinca)
 Hlohovec – Ochranné pásmo pamiatkovej zóny
 Hubice – Ochranné pásmo NKP Kostol navštívenia P. Márie
 Jelka – Ochranné pásmo NKP Mlyn vodný
 Malá Mača – Ochranné pásmo NKP R.k. kostola sv. Margity Antiochijskej
 Matúškovo – Ochranné pásmo NKP dom ľudový
 Plavecký Peter – Ochranné pásmo pamiatkovej rezervácie
 Skalica – Ochranné pásmo pamiatkovej zóny
 Sobotište – Ochranné pásmo pamiatkovej zóny
 Šamorín – Ochranné pásmo NKP synagóga
Trenčiansky kraj:
 Bojnice – Ochranné pásmo NKP Hrad s areálom, kostol s areálom, súbor NKP v Bojniciach
 Myjava – Ochranné pásmo NKP Pamätný dom I.SNR
 Nitrianske Rudno – Ochranné pásmo NKP R.k.kostol sv.Andreja Svorada a Benedikta
 Nové Mesto nad Váhom – Ochranné pásmo pamiatkovej zóny
 Poruba – Ochranné pásmo NKP R.k.kostol sv.Mikuláša
 Uhrovec – Ochranné pásmo NKP Rodný dom Ľ.Štúra
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Nitriansky kraj:
 Hajná Nová Ves – Ochranné pásmo NKP Kaštieľ s areálom
 Kolíňany – Ochranné pásmo NKP Kostol sv. Štefana
 Kostoľany pod Tríbečom – Ochranné pásmo NKP R.k.kostol sv.Juraja
Banskobystrický kraj:
 Dačov Lom – Ochranné pásmo NKP evanjelického kostola a ľudových domov
 Divín – Ochranné pásmo NKP kostol a opevnenie; kaštieľ a opevnenie
 Fiľakovo – Ochranné pásmo NKP hrad, veža, kláštor s kostolom, kaštieľ s parkom
 Halič – Ochranné pásmo NKP kaštieľ s areálom, r.k. kostol Nájdenia sv. Kríža, manufaktúra
na majoliku, soľný úrad a synagóga
 Hronsek – Ochranné pásmo NKP evanjelický kostol, zvonica drevená a fara pamätná
 Kraskovo – Ochranné pásmo NKP Ev.a.v.kostol
 Kyjatice – Ochranné pásmo NKP Ev.a.v.kostol
 Ľuboreč – Ochranné pásmo NKP Ev.a.v.kostol
 Muráň – Ochranné pásmo NKP kostol, hostinec a iné
 Rimavská Baňa – Ochranné pásmo NKP Ev.a.v.kostol
 Rimavské Brezovo – Ochranné pásmo NKP Ev.a.v.kostol
 Stará Halič – Ochranné pásmo NKP R.k.kostol sv.Juraja
 Svätý Anton (ANTOL) – Ochranné pásmo NKP Kaštieľ s areálom
 Šivetice – Ochranné pásmo NKP RK kostol sv. Margity /rotunda/
 Zvolen - ZOLNÁ – Ochranné pásmo NKP R.k.kostol sv.Matúša
 Žíp – Ochranné pásmo NKP Ref.kostol a zvonica
Žilinský kraj:
 Istebné – Ochranné pásmo NKP dreveného artikulárneho evanjelického kostola a pamätnej
fary
 Lietava – Ochranné pásmo NKP hrad s areálom
 Ludrová – Ochranné pásmo R.k. Kostol Všetkých Svätých
 Ružomberok – Vlkolínec – Ochranné pásmo Pamiatkovej rezervácie Vlkolínec
 Žilina – Ochranné pásmo NKP - Kostol s areálom (sv. Štefan kráľ)
Košický kraj:
 Krásnohorské Podhradie – Ochranné pásmo NKP hrad Krásna Hôrka a ďalšie NKP
 Michalovce – Ochranné pásmo NKP kaštieľ s areálom,kostol,AG nálezisko
 Plešivec – Ochranné pásmo NKP Kostola ref. kr. cirkvi s areálom (a ďalších NKP)
 Rožňava – Ochranné pásmo Pamiatkovej zóny Rožňava
Prešovský kraj:
 Bardejov – Ochranné pásmo pamiatkovej rezervácie
 Bodružal – Ochranné pásmo NKP Gr.k.kostol sv. Mikuláša
 Čelovce – Ochranné pásmo NKP kostol ev. av.
 Dobroslava – Ochranné pásmo NKP Gréckokatolícky chrám sv. Paraskevy
 Fintice – Ochranné pásmo NKP kaštieľ s areálom
 Hertník – Ochranné pásmo NKP kaštieľ, kostol, socha
 Hervartov – Ochranné pásmo NKP R.k. kostol sv. Františka z Assisi
 Hunkovce – Ochranné pásmo NKP Gréckokatolícky kostol Panny Márie
 Kežmarok – Ochranné pásmo Pamiatkovej rezervácie Kežmarok
 Kračúnovce – Ochranné pásmo NKP kaštieľ
 Krajné Čierno – Ochranné pásmo NKP Gr.k.kostol sv.Bazila
 Lipovce - Lačnov – Ochranné pamiatkovej zóny Lipovce – Lačnov
 Miroľa – Ochranné pásmo NKP Kostol gr.k.P.M.Ochran.
 Nižný Komárnik – Ochranné pásmo NKP Kostol gr.k.P.M.Ochran.
 Podolínec – Ochranné pásmo pamiatkovej rezervácie
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Poprad - SPIŠSKÁ SOBOTA – Ochranné pásmo pamiatkovej rezervácie
Potoky – Ochranné pásmo NKP Gr.k.kost.sv.Paraskevy
Prešov – Ochranné pásmo pamiatkovej rezervácie a NKP
Stará Ľubovňa – Ochranné pásmo NKP Hrad Stará Ľubovňa
Svidník – Ochranné pásmo NKP Gr.k.kostol sv.Paraskevy, Pamätník pad.sov.v.
Šemetkovce – Ochranné pásmo NKP Kostol gr.k.sv.Michala
Vyšný Komárnik – Ochranné pásmo NKP Dukla-pamätník ČSA
Spišské Podhradie – Ochranné pásmo PR Spišská Kapitula, PZ Spišské Podhradie (k.ú.
Spišské Podhradie), NKP Spišský hrad, Kostol Žehra (k.ú. Žehra) a iné NKP

5. Vytvorenie a správa elektronického archívu a databázy pamiatkových území
a ochranných pásiem.
Databáza je v súčasnosti situovaná lokálne v počítači na referáte pamiatkových území.
Zálohovaná je na externom disku. Do budúcnosti sa počíta s jej využitím v rámci projektu
PAMIS. Prírastky databázy v roku 2019 súvisia najmä s digitalizáciou dokumentácie
vyhlásených ochranných pásiem.
6. Dopĺňanie registrov nehnuteľných, hnuteľných NKP, pamiatkových území
a ochranných pásiem pamiatkového fondu:
 zavedenie právoplatných rozhodnutí o vyhlásení a o zmene vyhlásenia národných
kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a ich ochranných pásiem do registrov,
Nehnuteľné NKP :
Vyhlásenia:
138 zápisov
Zrušenia:
18 zápisov (11 v správnom konaní + 7 evid. vyradenie)
Hnuteľné NKP :
Vyhlásenia:
124 zápisov
Zrušenia:
1 zápis
 dopĺňanie a aktualizácia údajov na základe podkladov PÚ SR a KPÚ, výstupov z Revízie
ÚZPF, podnetov a materiálov z externého prostredia.
Aktualizácia údajov v AIS na zákl. podnetov: 595 PO (z toho 158 výskumov)
Zápis premiestnení NKP:
61
Zápis nahlásených zmien vlastníctva:
62
Vytváranie katalógových popisov v rámci AIS:
132 NKP
Previerka rozsahu NKP:
12
 správa databáz ÚZPF a sprístupňovanie vybraných údajov o pamiatkovom fonde verejnosti.
Žiadosť o informáciu:
170
Sprístupnenie zoznamov a štatistík:
37
Dožiadanie informácii od Ministerstva vnútra:
44
Výpisy z ÚZPF:
315
Preverenie objektov, či sú NKP:
47
Žiadosti na Úrad geodézie, kartografie a katastra:
36
Spracovanie zoznamov NKP pre samosprávu
21
 úprava, čistenie a unifikácia registrov a číselníkov databáz nehnuteľných a hnuteľných NKP.
Nehnuteľné NKP:
Doplnenie novej informácie – údaj do AISu:
13 301
Identifikácia a doplnenie GPS súradníc:
1 688 PO
Záznamy preverovaných údajov číselníkov:
7 040 PO
Kontrolované údaje v číselníku:
1 006
Odstránené údaje z číselníkov:
440
Oprava údajov v číselníkoch:
147
37

Hnuteľné NKP:
dopĺňanie údajov cirkev
16 129 PP
unifikované názvy preverené
1 370 PP
unifikované názvy oprava
10 534 PP
kontrola a harmonizácia dát v registroch
248 PP
Polohové určenie nehn. NKP Bratislavy formou súradníc GPS na základe parcely,
adresných údajov, a pomocou ZBGIS
760 PO
Priestorové vymedzenie formou polygonálneho vykreslenia objektov NKP a
v pamiatkových územiach a ochranných pásmach v rámci mesta Bratislavy 56 NKP
Aktualizácia údajov databázy ASI OP – doplnenie informácie o projektoch Pro
Monumenta a Digitalizácia, aktualizovaných
150 NKP / 330 PO
 dopĺňanie registrov ÚZPF SR - vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných
kultúrnych pamiatok za rok 2018:
KPÚ Bratislava
KPÚ Trnava
KPÚ Nitra
KPÚ Trenčín
KPÚ Žilina
KPÚ Prešov
KPÚ Košice

10 akcií obnovy
22 akcií obnovy
16 akcií obnovy
18 akcií obnovy
13 akcií obnovy
52 akcií obnovy
16 akcií obnovy

38

C/ Kontrakt : Kultúrne aktivity
1. Príprava a realizácia podujatia v rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva s dôrazom na
Medzinárodný deň pamiatok (18. apríl), udeľovanie ceny Alžbety GüntherovejMayerovej významným osobnostiam v oblasti ochrany pamiatkového fondu.
Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2019:
Cena Pamiatkového úradu Slovenskej republiky za celoživotné dielo a mimoriadny prínos
v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky bola udelená dňa 27. apríla
2019, pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel. Vzhľadom
k mimoriadne významným životným jubileám boli v minulom roku ocenení až 4 laureáti –
Mgr. Edita Kušnierová, Dušan Tóth, PhDr. Jan (Ješek) Hofman in memoriam a Dr.
Vendelín Jankovič, CSc. in memoriam. Cenu laureátom odovzdali generálna riaditeľka
Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová a Zuzana Ondrejková, riaditeľka odboru ochrany
pamiatkového fondu Sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva SR v Kostole sv. Antona
Pustovníka v areáli národnej kultúrnej pamiatky kartuziánskeho kláštora v Červenom
Kláštore.
KPÚ Trnava:
 Príprava a organizovanie podujatí v rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva - odbornometodických dní pre zamestnancov KPÚ Trnava a pre verejnosť: Exkurzie v MPR Trnava s
názvom „Za pamiatkami s pamiatkarmi“ v dňoch 24.4. – 26.4. 2019
KPÚ Nitra:
 inštalácia výstavy na paneli v priestoroch KPÚ pracoviska v Topoľčanoch v 14. týždni t.r.
na tému „Reštaurovanie NKP – Socha sv. Jána Nepomuckého Ludanice“ s cieľom
propagácie výsledkov úspešnej spolupráce KPÚ, vlastníka a reštaurátora, Anna Jurišová
 inštalácia clip rámu s prezentáciou Kalvárie na Nám. A. Hlinku v Zlatých Moravciach v 14.
týždni t.r., Anna Jurišová
 prednáška „Obnova súsošia Piety vo vrcholovej kaplnke Kalvárie v Topoľčanoch“ na
seminári „Z dejín pútnického miesta“, Galéria mesta Topoľčany, 2.5.2019, Anna Jurišová
 prednáška rámci MKD „Kalvária v Topoľčanoch – vznik a jej súčasnosť; Galéria mesta
Topoľčany, 2.5.2019; seminár „Z dejín pútnického miesta“ organizovaný v spolupráci: KPÚ
Nitra, krúžok historikov v Topoľčanoch a Tribečské múzeum v Topoľčanoch, Ing. arch. Eva
Gažiová
 Inštalácia výstavy na paneli v interiéri pracoviska Topoľčany KPÚ Nitra „Obnova r. k.
kostola Nanebovzatia Panny Márie v Krušovciach“, Eva Gažiová
KPÚ Trenčín:
 Matáková, B.: Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie na cintoríne v Prievidzi –
história a ikonografia kostola a jeho vnútorného zariadenia, prednáška v rámci podujatia
„Noc kostolov“, 24.5.2019
 Nipčová, D.: Ochrana pamiatok a archeológia – beseda I. ZŠ Bánovce nad Bebravou, 27. 5.
2019
 Nipčová, D.: Ochrana pamiatok a archeológia – beseda I. ZŠ Bánovce nad Bebravou, 14. 6.
2019
 Matáková, B.: Klenot sakrálneho umenia Hornej Nitry rímsko - katolícky kostol sv.
Mikuláša v Porube, koncepcia a príprava podujatia
2. Spoluúčasť na aktivitách pri príležitostí Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Súčasťou otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2019 v Slovenskej republike bolo
už 28. odovzdávanie Výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za predchádzajúci rok.
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V roku 2019 sa podujatie konalo 5. septembra v Banskej Štiavnici. Redakcia sa v rámci
jeho organizovania zúčastnila niekoľkých prípravných rokovaní.
Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2018, 28. ročník
Redakcia iniciovala a spracovala návrhy (spolu 113 nominácií) na Výročné ceny časopisu za
rok 2018 v desiatich hodnotených kategóriách. Nominácie redakcia predložila na
vyhodnotenie redakčnej rade. Tá následne vybrala 38 užších nominácií, z ktorých udelila 10
riadnych Výročných cien a 1 Mimoriadnu cenu. Táto bola udelená vzhľadom k uplynulému
významnému výročiu vzniku Československa a s ním spojenými podujatiami, ktorým
dominoval práve ocenený projekt. Ocenené diela a počiny boli prezentované formou
článkov v 3. čísle revue (PaM 3/2019) a počas odovzdávania ocenení multimediálnou
prezentáciou, ktorú taktiež pripravila redakcia a ktorá dlhodobo slúži na ďalšiu propagáciu
časopisu.
V rámci organizácie podujatia bola v uplynulom roku vytvorená slávnostná cena – bronzová
plastika. Akademický sochár Alojz Drahoš vyrobil 5 návrhov, z ktorých bol vybratý model
s názvom Pyramída.
Náklady spojené s Výročnými cenami časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2018 hradili
vydavatelia rovnakým dielom.
KPÚ Bratislava:
 Konferencia „100 rokov Bratislavskej župy“, konaná 24.9.2019, Modra , Harmónia. KPÚ
a PÚ ako spoluorganizátor a účastník. Za KPÚ sa zúčastnil: PhDr. Karel Prášek
 Konferencia „Dunajské fórum“, konaná 26.9.2019, divadlo Aréna, za KPÚ sa zúčastnil:
PhDr. Karel Prášek
 Slávnostné odovzdávanie „Ocenenia za príkladnú obnovu 2019“, Svätý Jur. AINOVA, akcia
konaná dňa 28.11.2019, za KPÚ sa zúčastnili: PhDr. Gabriela Habáňová, Mgr. Elena
Bukovčanová, Mgr. Ľubomír Augustín, Mgr. Marta Belohorcová. Ocenené boli 2 objekty
spadajúce pod metodiku Mgr. Belohorcovej - Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny
Márie na Farskej ul. v Pezinku a Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa v Modre
 Múzeum mesta Bratislava Gerulata, vernisáž výstavy „Limes Romanus a doklady vojenstva
v Gerulate“, za KPÚ sa zúčastnili Mgr. Júlia Kéryová a PhDr. Karel Prášek
KPÚ Nitra
 Michaela Mandák Niklová – krajský koordinátor DEKD 2019 - pomoc pri príprave a
propagácii takmer 50 podujatí i samotná účasť na vybraných aktivitách v rámci Nitrianskeho
kraja.
 dňa 20. 09. 2019, koordinácia a účasť akcií pod názvom: "Po stopách kostolov zasvätených
sv. Martinovi", ktoré bolo organizované spolu s Obcou Veľké Turovce a Hontianskym
múzeom a galériou Ľudovíta Simonyiho v Šahách, zároveň s medzinárodnou účasťou
Balázsa Tótha, z maďarskej partnerskej organizácie Várkapitányság. V rámci akcie boli
prednesené referáty o kostoloch a archeologických výskumoch v Stredných Turovciach a
Bujáku (Maďarsko, Novohradská župa), so zabezpečeným odborným prekladom a
obhliadkou NKP kostola sv. Martina, Pavel Paterka
 Komentovaná prehliadka vily K s odborným výkladom, verejné podujatie, ktoré sa konalo
dňa 21.11.2019, Zuzana Kramárová
KPÚ Trenčín:
 KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza – „Klenot sakrálneho umenia Hornej Nitry rímsko –
katolícky kostol sv. Mikuláša v Porube“, koncepcia a príprava podujatia, 4 prednášky, malá
výstava historických fotografií , Poruba, 26. 9. 2020
 Seminár „Stopy Rimanov na Slovensku“, Trenčín, 19.9.2019
KPÚ Košice
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 Gembický,
a partnerov
Prezentácia,
september

J.: odborný spolupracovník a hl. koordinátor projektu -Nadácie Pontis
- „Nepoznané popradské sgrafito“: akcia v rámci DEKD 2019 (Poprad):
prednáškový seminár a výstava k projektu – Poprad, Tatranská galéria,
2019 - http://www.dekd.sk/aktivita/747-nepoznane-popradske-sgrafito-herty-

ondrusovej-victorinovej-a-martina-kutneho
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D/Kontrakt : Archívna a knižničná činnosť špecializovaného verejného archívu
Pamiatkový úrad SR v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších predpisov podľa § 10 písm. i) vedie archív v oblasti pamiatkového fondu.
Archív v roku 2019 plnil tieto úlohy:
1. Zabezpečenie predarchívnej starostlivosti v registratúrach Pamiatkového úradu SR
a krajských pamiatkových úradov (školiaca, metodická a kontrolná činnosť)
Pamiatkový úrad SR podľa § 10 písm. i) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v znení neskorších predpisov vedie archív v oblasti pamiatkového fondu, ktorý je
verejným špecializovaným archívom podľa § 4, odsek 2, písm. b) zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V súlade s uvedenými zákonmi vykonáva Archív PÚ SR predarchívnu starostlivosť v
registratúrach Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov, ktorej účelom je
preberanie archívnych dokumentov do archívu a doplňovanie archívneho dedičstva. Archív
PÚ SR v Bratislave je zároveň metodickým orgánom pre činnosť archívnych pracovísk na
krajských pamiatkových úradoch, v rámci tejto úlohy vykonáva školiacu, metodickú
a kontrolnú činnosť na archívnych pracoviskách.
V rámci plnenia úlohy boli realizované kontrolné prehliadky správy registratúry, archívnej a
knižničnej činnosti na pracoviskách:
- KPÚ Prešov, pracovisko Poprad, 12. 3. 2019 – počas kontroly neboli zistené žiadne
závažné nedostatky, zodpovední zamestnanci boli usmernení v konkrétnych odborných
činnostiach.
- KPÚ Trnava, 22. a 24. 5. 2019 – počas kontroly bol zistený zlý stav uloženia negatívov
Ústredia umeleckých remesiel. Následne bola zabezpečená priestorová dezinfekcia
archívneho depozitu, negatívy boli preložené do nových škatúľ a umiestnené vo
vyhovujúcich podmienkach v depozite v Archíve PÚ SR v Bratislave.
- KPÚ Nitra, pracovisko Komárno, 16. 12. 2019 – počas kontroly neboli zistené žiadne
závažné nedostatky, zodpovední zamestnanci boli usmernení v konkrétnych odborných
činnostiach.
Pokračuje sa vo vyraďovacom konaní registratúrnych záznamov PÚ SR a krajských
pamiatkových úradov, ktorým uplynula lehota uloženia. Stanovisko bolo vydané k návrhom
na vyradenie registratúrnych záznamov v rámci vyraďovacích konaní, ktoré realizovali tieto
pracoviská:
- Registratúrne stredisko PÚ SR,
- KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec,
- KPÚ Košice, pracovisko Rožňava,
- KPÚ Košice, pracovisko Spišská Nová Ves,
- KPÚ Nitra, pracovisko Topoľčany,
- KPÚ Prešov, pracovisko Poprad,
- KPÚ Trenčín.
Pokračovali práce na vyraďovaní registratúrnych záznamov okresných úradov, ktoré boli
delimitované PÚ SR v roku 2002 ako príručné registratúry zamestnancov okresných úradov,
ktorí prešli na jednotlivé pracoviská PÚ SR. Zrealizovalo sa vyraďovacie konanie týchto
registratúrnych záznamov:
- Okresný úrad v Pezinku – odovzdané do Štátneho archívu v Bratislave, pracovisko
Archív Modra
- Okresný úrad v Rožňave – odovzdané do Štátneho archívu v Košiciach, pracovisko
Archív Rožňava
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- Okresný úrad v Topoľčanoch – odovzdané do Štátneho archívu v Nitre, pracovisko
Archív Topoľčany
- Okresný úrad v Nitre - odovzdané do Štátneho archívu v Nitre
- Ďalšie vyraďovacie konania pripravujú krajské pamiatkové úrady Bratislava, Košice,
Prešov, Trnava, Žilina.
2. Odborné archívne činnosti (klasifikácia, systemizácia a inventarizácia archívnych
dokumentov, editácia inventárnych záznamov a tvorba archívnych pomôcok
v elektronickom systéme)
a) Inventarizácia Zbierky negatívov 1919 – 2016
Práce zahŕňajú tvorbu záznamov a registrov, úpravu naskenovaných náhľadových
fotografií a ich vkladanie do archívneho informačného systému, revíziu vstupných
údajov. Spracovaných bolo 5 310 inventárnych jednotiek a 878 náhľadov, ktoré sú
verejnosti prístupné online na stránke https://www.pamiatky.sk/Archiv/Badanie spolu
s popisom a metadátami.
b) Systemizácia a inventarizácia fondu Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody Banská Bystrica 1961 – 1991
Práce na inventarizácii fondu Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany
prírody Banská Bystrica 1961 – 1991 pokračujú priebežne. Bolo usporiadaných
a spracovaných 81 škatúľ a do archívnej databázy bolo zaevidovaných 1 235
inventárnych záznamov.
c) Inventarizácia fondu Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
Prešov 1961 – 1991
Práce na inventarizácii fondu pokračujú priebežne. Bolo usporiadaných a spracovaných
30 archívnych škatúľ. V archívnom informačnom systéme bolo spracovaných 638
inventárnych jednotiek.
d) Systemizácia a inventarizácia Zbierky dokumentov Vladimíra Kohúta
Zbierka bola preložená z pôvodných ukladacích pomôcok do archívnych škatúľ a uložená
v archívnom depote. Do 42 archívnych škatúľ a 32 dlhých škatúľ na matrice bolo
uložených 220 inventárnych jednotiek. Tie boli zaevidované v archívnom informačnom
systéme a sú sprístupnené bádateľskej verejnosti.
3. Sprístupňovanie archívnych a knižničných dokumentov (poskytovanie služieb,
vybavovanie žiadostí a objednávok)
a) Sprístupňovanie archívnych dokumentov
Archív PÚ SR poskytuje služby bádateľskej verejnosti sprístupňovaním dokumentov na
štúdium v priestoroch bádateľne, poskytovaním informácií a konzultácií, vyhotovovaním
rešerší z archívnej databázy, ktoré zasiela spravidla elektronickou poštou,
sprístupňovaním archívnych pomôcok a digitálnych dokumentov online na stránke
www.pamiatky.sk, zasielaním zdigitalizovaných dokumentov prostredníctvom
elektronickej pošty.
Archív ma zavedenú elektronickú databázu bádateľov, do ktorej sa bádatelia registrujú
sami online na stránke www.pamiatky.sk alebo pri návšteve archívu za pomoci
pracovníkov bádateľne. Papierová forma bádateľského listu a žiadanky je následne
vytlačená a podpísaná bádateľom. Z dôvodu evidencie a kontroly začal archív vyžadovať
online registráciu aj tých bádateľov, ktorí archív nenavštívili osobne, ale boli im
poskytnuté služby prostredníctvom obyčajnej alebo elektronickej pošty (zaslanie rešerší,
zdigitalizovaných alebo skopírovaných dokumentov). Štatistiku návštevnosti archívu
a poskytnutých služieb ukazuje tabuľka č. 1.
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Tabuľka 1 Štatistika návštevnosti archívu a poskytnutých služieb
Počet bádateľských listov
Počet bádateľských návštev
Počet vyžiadaných dokumentov
Počet elektronických žiadostí a informácií poskytnutých mailom
Počet poskytnutých archívnych rešerší (výpisov z databázy)
Počet balíkov naskenovaných dokumentov zaslaných prostredníctvom
služby „úschovňa“

165
469
2 330
659
210
157

b) Sprístupňovanie knižničných dokumentov
Knižnica Pamiatkového úradu SR je špeciálnou inštitucionálnou knižnicou, ktorá
poskytuje knižnično-informačné služby zamestnancom Pamiatkovému úradu SR
absenčne a externým používateľom prezenčne. Zároveň poskytuje ústne a písomné
bibliografické, faktografické a referenčné informácie, písomné rešeršné služby a
reprografické služby z knižničného fondu.
Od 1. 1. 2019 je výpožičný proces v knižnici PÚSR pre pracovníkov automatizovaný na
základe knižnično-informačného systému DAWINCI. Každému zaregistrovanému
čitateľovi boli formou e-mailu osobitne zaslané prihlasovacie údaje. Vďaka systému
DAWINCI sa výrazne zefektívnila nielen práca súvisiaca s katalogizáciou knižničných
jednotiek, ale aj činnosti súvisiace s poskytovaním služieb. Knižnica disponuje aktuálnou
databázou čitateľov a čitateľských výpožičiek, ktorých pohyb môže presne sledovať
a usmerňovať. Čitatelia pravidelne dostávajú upozornenie na prekročenie dĺžky
výpožičnej lehoty, čím sa zlepšilo vracanie najmä dlhodobých výpožičiek. Štatistiku
návštevnosti knižnice a poskytnutých služieb ukazuje tabuľka č. 2.
V rámci štatistického zisťovania, ktoré vykonáva Slovenská národná knižnica v Martine,
boli spracované a zaslané podklady pre Ročný výkaz KULT 10-01 o knižnici
Pamiatkového úradu SR za rok 2018.
Tabuľka 2 Štatistika návštevnosti knižnice a poskytovaných služieb
Počet čitateľov
Počet absenčných výpožičiek
Počet prezenčných výpožičiek
Počet výpožičiek spolu
Počet informácií poskytnutých elektronickou poštou
Počet knižničných jednotiek zaevidovaných v prírastkovom zozname
Počet knižničných jednotiek skatalogizovaných v databáze
Počet bibliografických rešerší / vyhľadaných záznamov
Počet spracovaných bibliografických záznamov

74
1 395
566
1961
589
420
420
4/125
424

c) Katalogizácia knižničných jednotiek a tvorba knižničnej databázy
Katalogizácia knižničných jednotiek sa od 1. 1. 2019 vedie v prírastkovom zozname
a v novom knižnično-informačnom systéme DAWINCI. Do prírastkového zoznamu bolo
zapísaných 420 nových knižničných jednotiek (signatúry 33703 – 34122).
Do
knižnično-informačného
systému
DAWINCI
bolo
zaevidovaných
a skatalogizovaných 420 knižničných jednotiek. Zároveň sa priebežne opravovali údaje
v tejto databáze a aktualizovali sa celkové údaje.
Realizovala sa čiastková revízia knižničného fondu zviazaných periodík. Zrevidovaných
bolo 7 596 knižničných jednotiek. Dňa 21. 1. 2019 sa vyradilo 619 knižničných
jednotiek, ktoré boli ponúknuté na knižničný portál Infolib, iným knižniciam a
inštitúciám v súlade s vyhláškou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 201/2016
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Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie
knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach .
V rámci metodickej činnosti boli usmerňovaní zamestnanci na krajských pamiatkových
úradoch a pracoviskách poverení vedením knižnice, ktorým boli zaslané vzory
prírastkového zoznamu (excel tabuľka) a platná legislatíva, ako aj ponukové zoznamy
duplikátov, z ktorých si vybrali 179 publikácií.
d) Bibliografická a rešeršná činnosť
Bibliografická a rešeršná činnosť knižnice zahŕňa:
- vyhľadávanie bibliografických záznamov z primárnych prameňov – štúdium a výber
článkov z odborných časopisov, vedeckých a konferenčných zborníkov, monografií
a iných publikácií dostupných v knižnici PÚ SR,
- vyhľadávanie bibliografických záznamov zo sekundárnych prameňov – elektronického
katalógu SNK v Martine (retrospektívnej a súbežnej bibliografie databázy knihy
a články z periodík), elektronického katalógu Národní knihovny v Prahe, súpisu
evidovanej publikačnej činnosti pracovníkov PÚ SR, prírastkov knižničných jednotiek
z knižničnej databázy PÚ SR.
Získané bibliografické záznamy sa spracovávajú v elektronickej forme.
Na žiadosť pracovníkov PÚ SR boli z databázy knižnice PÚ SR vypracované
bibliografické rešerše:
- na tému Štefánik – 10 záznamov
- na tému Spišská Nová Ves – 29 záznamov
- na tému Hotel Kyjev 24 záznamov
- na tému Moderná architektúra 62 záznamov
Pri príprave Výberovej bibliografie k ochrane pamiatkového fondu na Slovensku za roky
2011 – 2015 a 2016 – 2019 sa realizovalo štúdium zdrojov informácií a spracovávanie
bibliografických záznamov v celkovom počte 424 záznamov.
Pre potreby hodnotenia spôsobilosti organizácie na vykonávanie výskumu a vývoja bola
priebežne sledovaná publikačná činnosť a ohlasy zamestnancov PÚ SR za roky 2011 –
2019, na základe čoho bol spracovaný zoznam publikačnej činnosti zamestnancov PÚ SR
za rok 2018 podľa vyhlášky o centrálnom registri evidencie publikačnej a umeleckej
činnosti č. 456/2012 Z. z. obsahujúci 278 záznamov.
4. Digitalizácia archívnych dokumentov a tvorba digitálneho pamiatkového archívu na
stránke www.pamiatky.sk.
Digitalizácia archívnych dokumentov sa uskutočňovala na vlastných skeneroch, len vo
výnimočných prípadoch, keď išlo o formáty širšie ako 90 cm, prípadne na pauzovacom
papieri, bola využitá externá služba. Obrazové dokumenty sa ukladajú vo formátoch JPG,
príp. TIFF. Textové záznamy sa ukladajú vo formátoch JPG a kvôli komfortnejšiemu
výskumnému využitiu sa jednotlivé celky (spisy, inventárne jednotky) ukladajú aj vo
formáte PDF. Digitalizácii sa popri plnení iných úloh venujú štyria zamestnanci archívu
(Gahér, Chrvala, Kalev, Višváderová).
Vzhľadom na zvýšené požiadavky bádateľov na vyhotovenie digitálnych kópií
archívnych dokumentov sa uskutočňovala hlavne operatívna digitalizácia na základe
bádateľských žiadostí. Išlo o vyhotovovanie digitálnych kópií spisov, výskumných správ,
fotografií, negatívov, malých diapozitívov, pohľadníc, plánov a projektov. Z archívnych
zbierok bolo zdigitalizovaných 1161 inventárnych jednotiek, v rámci ktorých je 3 944
digitálnych objektov. Z archívnych fondov bolo zdigitalizovaných 143 inventárnych
jednotiek, v rámci ktorých je 9 541 digitálnych objektov.
Systematicky sa pokračovalo v digitalizácii fondu Pamiatkové orgány na Slovensku 1919
– 1951. Zdigitalizované boli škatule č. 19, 20, 21, 22 v časti fondu „obce“. Spolu bolo
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zdigitalizovaných 113 inventárnych jednotiek, z ktorých vzniklo 8 625 digitálnych
objektov vo veľkosti 20,60 GB.
Tabuľka 4

Výsledky digitalizácie archívnych zbierok v roku 2019
Zdigitalizované
Digitálne
Názov archívnej zbierky
inventárne
objekty
jednotky
Zbierka negatívov
213
213
Zbierka malých diapozitívov
55
55
Zbierka plánov a projektov
14
170
Katalóg fotografií
792
1 587
Zbierka výskumných správ
19
871
Zbierka reštaurátorských
4
57
dokumentácií
Zbierka základných výskumov
34
867
Zbierka pohľadníc
30
124
Spolu
1 161
3 944
Výsledky digitalizácie archívnych fondov v roku 2019
Počet
Počet
Názov archívneho fondu
inventárnych
digitálnych
jednotiek
objektov
Pamiatkové orgány na Slovensku
113
8 625
1919 - 1951
Slovenský pamiatkový ústav
6
122
1951 - 1958
SÚPSOP
4
212
1958 - 1981
Fondy regionálnych stredísk a pracovísk
20
582
1962 - 2002
Spolu
143
9 541

Veľkosť
GB
1,00
0,30
1,51
1,76
1,55
1,12
3,49
0,03
10,76

Tabuľka 5

Veľkosť
GB
20,60
0,64
0,27
1,53
23,04

5. Fotografovanie národných kultúrnych pamiatok a tvorba zbierky digitálnych fotografií
pamiatkového fondu Slovenska
Fotografovanie národných kultúrnych pamiatok na digitálny fotoaparát sa realizovalo na
základe objednávok pracovníkov PÚ SR a KPÚ v rámci revízie a aktualizácie ÚZPF,
tvorby aktualizačných listov, návrhov na vyhlásenie veci za kultúrne pamiatky.
Fotografovalo sa aj odovzdávanie Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej za rok 2019
v Červenom Kláštore.
Digitálne fotografie sa spracovávajú v Zbierke digitálnych fotografií a tematicky ukladajú
na DVD. V roku 2019 boli spracované digitálne fotografie na 10 nosičoch označených
inventárnym číslom:
DF 606
Topoľčianky – inventár kaštieľa
DF 618
Chynorany – Kostol Nanebovzatia Panny Márie (interiér, hnuteľné
pamiatky), Diviaky nad Nitricou – Kostol Všetkých svätých (interiér, hnuteľné
pamiatky), Klátová Nová Ves-Sádok – Kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov (interiér)
DF 619
Hontianske Nemce – Kostol sv. Martina (interiér, hnuteľné pamiatky),
Sása – Kostol sv. Kataríny ((interiér, hnuteľné pamiatky)
DF 620 Trnava – Kostol sv. Jána Krstiteľa (interiér, hnuteľné pamiatky)
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DF 621
Kraskovo – ev. a. v. kostol (interiér), Kyjatice – ev. a. v. kostol (interiér),
Rimavská Baňa – ev. a. v. kostol (interiér), Rimavské Brezovo – ev. a. v. kostol (interiér)
DF 622
Modrý Kameň – Kostol sv. Antona Paduánskeho (interiér, hnuteľné
pamiatky), Kalvária
DF 623
Bzince pod Javorinou – Kostol sv. Michala (interiér), Domaniža – Kostol
sv. Mikuláša (interiér), Rozkvet – Kostol sv. Heleny (interiér, exteriér)
DF 624
Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej za rok 2019, Červený Kláštor
DF 625
Hucín – ref. kostol (interiér, hnuteľné pamiatky), Licince – vodný mlyn
(interiér, exteriér), Rákoš – pec (exteriér), Ratkovské Bystré – ev. a. v. kostol (interiér,
exteriér), Sirk – pec (exteriér)
Do Zbierky digitálnych fotografií sa evidujú aj digitálne fotografie iných autorov, najmä
z krajských pamiatkových úradov, ktoré vyhotovujú pri revízii a aktualizácii Ústredného
zoznamu pamiatkového fondu. Celkovo bolo do Zbierky digitálnych fotografií v roku
2019 zaevidovaných 23 DVD nosičov, ktoré obsahujú 6 246 digitálnych fotografií (viď
tabuľku č. 6).
Tabuľka 6 Prehľad tvorby Zbierky digitálnych fotografií v roku 2019
Počet DVD = inventárnych jednotiek
23
Počet priečinkov
621
Počet súborov
6 246
Veľkosť
41,41 GB
Priebežne sa uskutočňuje fotografovanie pre Oblastný reštaurátorský ateliér v Bratislave
– dokumentácia pred, počas a po reštaurovaní, počas prác v ateliéri aj po inštalácii
zreštaurovaného diela in situ. V roku 2019 sa fotografovali reštaurátorské akcie z týchto
lokalít: Banská Belá, Brhlovce, Buková-Hôrka, Driečna, Horná Mičiná, Henckovce,
Jarabina, Roštár, Sološnica, Svidník, Turie, Zboj.
6. Akvizičná činnosť (výmena a nákup publikácií a časopisov, získavanie nových
archívnych dokumentov mimo vyraďovacieho konania)
a) Akvizičná činnosť knižnice
V rámci akvizičnej činnosti sa knižnica sústredila na získavanie nových monografií,
zborníkov a iných publikácií, ako aj aktuálnych časopisov z oblasti ochrany pamiatok,
histórie, archeológie, reštaurovania a pod. Za rok 2019 získala knižnica PÚ SR 420
knižničných jednotiek, z toho bolo 21 ks nadobudnutých kúpou v sume 575,81 €, 220 ks
bolo získaných darom a 179 ks výmenou (z toho 126 slovenských, 27 českých, 53
zahraničných) s partnerskými inštitúciami (77 slovenských, 22 českých, 19 zahraničných
inštitúcií). Celková suma vynaložená na nákup nových publikácií bola 575,81 €.
Knižnica zabezpečuje objednávku, reklamácie, likvidáciu faktúr a evidenciu odborných
časopisov, zbierky zákonov a dennej tlače, ktoré sú prezenčne prístupné v bádateľni.
Knižnica vedie skladovú evidenciu publikácií a periodík vydávaných Pamiatkovým
úradom SR, zabezpečuje zasielanie povinných a autorských výtlačkov. V roku 2019
zabezpečila zaslanie povinných výtlačkov podľa zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných
výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín
audiovizuálnych diel 9 inštitúciám v SR po 12 ks týchto titulov:
Monumentorum tutela : ochrana pamiatok 27
Monumentorum tutela : ochrana pamiatok 28
Monumentorum tutela : ochrana pamiatok 29
SUCHÝ, Ľ. – ZACHAROVÁ, D. a kol.: Metodika identifikácie a výskumu historických
krovov
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Technické pamiatky – zbierky, výskum a nové využitie
Monument revue 2/2018
Monument revue 1/2019
Knižnica zároveň realizuje práce spojené s výmenou publikácií – komunikuje s domácimi
(194 emailov) a zahraničnými (72 emailov) inštitúciami, zabezpečuje distribúciu
publikácií a periodík vydávaných PÚ SR. Distribúcia publikácií bola okrem KPÚ
a pracovísk realizovaná s inštitúciami v rámci Slovenska, a to so 77 knižnicami, múzeami
a vysokými školami, 68 archívmi, 22 českými a 19 zahraničnými pracoviskami.
Uskutočnila sa distribúcia týchto titulov:
- SUCHÝ, Ľ – ZACHAROVÁ, D. a kol.: Metodika identifikácie a výskumu historických
krovov.
- IŽVOLT, Pavol: Údržba historických stavieb.
- Kol. autorov: Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste
II.
- MELIŠ, Štefan. Mince v základoch domov.
- Pamiatky a múzeá 1/2019
- Technické pamiatky - zbierky, výskum a nové využitie
- Monumentorum tutela : ochrana pamiatok 27.
- Monumentorum tutela : ochrana pamiatok 28.
- Monumentorum tutela : ochrana pamiatok 29.
- Medzinárodné dokumenty ICOMOS 2003 – 2010
- Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018
- Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku
- Príbehy pamiatok a obrazov
- Archeológia pravekých domácností
- Chaetaux po našom
- Monument revue 2/2018
- Monument revue 1/2019
Knižnica PÚ SR odoberá 72 titulov periodík, z toho 15 ks formou predplatného v sume
2 687,36 € (11 slovenských a 4 zahraničné) a 57 ks výmenou (38 slovenských a 19
zahraničných).
Tabuľka 7 Výsledok akvizičnej činnosti knižnice:
Celkový počet nových knižničných jednotiek za 1. polrok
2019
Knižničné jednotky získané kúpou / v hodnote
Knižničné jednotky získané darom
Knižničné jednotky získané výmenou s partnerskými
inštitúciami
/ slovenské / české / iné

420
21 / 575,81 €
220
179
126 / 27 / 53

Tabuľka 8 Stav prezenčne prístupných periodík v knižnici PÚ SR:
Celkový počet odoberaných periodík
Periodiká odoberané formou predplatného spolu
Slovenské periodiká odoberané formou predplatného
Zahraničné periodiká odoberané formou predplatného
Periodiká odoberané formou výmeny spolu
Slovenské periodiká odoberané formou výmeny
Zahraničné periodiká odoberané formou výmeny
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75
23
19
4
52
35
17

b) Akvizičná činnosť archívu
Archívne kultúrne dedičstvo bolo v roku 2019 doplnené dokumentmi mimo
vyraďovacieho konania, ktoré archívu darovala PhDr. Mária Smoláková, CSc.:
- negatívy a diapozitívy zo 70. rokov 20. storočia týkajúce sa pamiatok na celom území
Slovenska, ktorých autorkou je Mária Smoláková,
- konvolút 126 plánov a návrhov na úpravu interiérov kaštieľa v Bratislave-Rusovciach
z roku 1909 vypracovaný na objednávku vtedajších majiteľov kaštieľa manželov
Lónyayovcov (gróf Elemér Lónay a belgická princezná Štefánia). Autormi kresieb
a plánov sú Ludwig Behr, Johann Bründl, Lajos Marton, Wlassak & Hadviger, M.
FEETHAN & Co., SIGMUND JÁRAY.
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E/Kontrakt : Reštaurovanie
1. Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok.
2. Reštaurovanie zbierkových predmetov.
3. Realizácia reštaurátorských návrhov.
4. Spracovanie reštaurátorskej dokumentácie.
Oblastný reštaurátorský ateliér v Bratislave:
V priebehu roka 2019 bola reštaurátorská činnosť Oblastných reštaurátorských ateliérov
poznačená nálezom Ústavného súdu SR, ktorý bol zverejnený v Zbierke zákonov pod č.
34/2019 zo dňa 11.2.2019. Z tohto dôvodu, ako aj na základe usmernenia MK SR k danej
situácii, ORA Bratislava neuzatvárala žiadne nové zmluvy s investormi a sústredila sa na
dokončovanie rozpracovaných akcií.
Na základe právneho auditu a podľa Usmernenia ministerky kultúry č. MK-3134/2019110/6743 zo dňa 13.5.2019 ORA Bratislava mohla ďalej pokračovať v realizácii
reštaurátorských prác výlučne podľa už uzavretých zmlúv o reštaurovaní s investormi, ktorých
vznik bol datovaný pred 11.2.2019 a bola tu uplatnená retroaktivita zmluvných vzťahov
podporená záverom Ústavného súdu. V platnosti teda zostalo 19 zmlúv s investormi, v realizácii
ktorých v rôznych štádiách rozpracovanej výroby reštaurátorský tím ORA Bratislava v roku
2019 pracoval.
Zároveň ORA Bratislava podľa rovnakého usmernenia MK SR rozbehla prípravné práce na
projekte s pracovným názvom „GEMER – Implementácia
aplikovaného výskumu
neskorobarokových oltárov a historických mobiliárov v oblasti Gemera“. Mgr. Farkaš pod
vedením Mgr. Tahy vypracoval Zámer vedeckovýskumnej činnosti so zameraním na barokové
oltáre a kazateľnice z oblasti Gemera pod názvom Medziodborový výskum a digitalizácia
drevenej sakrálnej mikroarchitektúry 18. a začiatku 19. storočia. Projekt sa predpokladá
realizovať v spolupráci s CHTO,ODGD, Pro Monumenta a Archívom PÚ SR. Časové rozmedzie
prípravnej fáze je v období 3 rokov:2020,2021 a 2022.
V novembri 2019 bola realizovaná zahraničná služobná cesta za účasti zástupcov
reštaurátorov a pracovníka CHTO do Olomouca na Prírodovedeckú univerzitu J. Palackého
s cieľom nadviazať spoluprácu v rámci projektu ARTECA.
V priebehu roka 2019 reštaurátorský tím ORA Bratislava nainštaloval do pôvodných priestorov
zreštaurované ikonostasy, solitéry a oltárne komplexy z 5 sakrálnych objektov:
- Gréckokatolícky chrám v Cigle –inštalácia solitérov zo staršieho ikonostasu
- Evanjelický kostol augsburgského vyznania v Koceľovciach – inštalácia hlavného oltára
- Františkánsky kostol vo Fiľakove – inštalácia bočného oltára
- Gréckokatolícky kostol Jarabina – inštalácia pása prorokov
- Piargská brána v Banskej Štiavnici – inštalácia sochy sv. Floriána
V záverečnej fáze reštaurovania bolo v roku 2019 päť akcií:
20167/013/B – Frička – ikonostas a prestol
20183/015/AB – Zboj – súbor ikon pravoslávneho chrámu
20168/013/B – Koceľovce – hlavný oltár ECAV – ten sa podarilo i nainštalovať
20178/014/B – Turie – hlavný oltár z RKK
20193/017/AB – Senohrad – kamenné sochy sv.Petra a sv. Pavla z priečenia chrámu
1. Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok:
 20 197/018/AB – Banská Belá – reliéfny oltár Smrť sv. Jána Nepomuckého z kaplnky
sv.Jána Nepomuckého – ÚZPF 3328/1 – II.etapa
- Upevňovanie uvoľnenej polychrómie
- Čistenie a odstraňovanie sekundárnych premalieb
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- Petrifikácia drevnej hmoty
- Rezbárske práce-časť
20 196/018/AB – Háj- Rímskokatolícky kostol – kazateľnica s ozvučnicou – ÚZPF
2222/1-3 a krstiteľnica ÚZPF 2223/1 – II.etapa
- Upevňovanie polychrómie, odstraňovanie premalieb, petrifikácia a spevnenie drevnej
hmoty- časť
20 198/018/AB – Henckovce – Oltár a voľný reliéf z Evanjelického kostola a.v., ÚZPF
3517/1 a ÚZPF 3515/1-7 – II.etapa
- Upevňovanie uvoľnenej polychrómie, odstraňovanie depozitov a sekundárnych
premalieb-časť
20 195/018/AB – Kláštor pod Znievom – hlavný oltár Rímskokatolíckeho kostola ÚZPF
4724/1-5 – II.etapa
- Projekt nebol podporený z grantového systému MK SR, práce neboli realizované
20 193/017/AB – Senohrad– reštaurovanie dvojice kamenných sôch z exteriéru
Rímskokatolíckeho kostola sv. Imricha – III. etapa
- Spevnenie hmoty kameňa – dokončenie, plombáž,tvarová rekonštrukcia, farebné scelenie
a hydrofobizácia
- Práce na tomto projekte boli ukončené napriek tomu, že projekt nebol podporený z grantu
Obnovme si svoj dom MK SR, s investorom bol dohodnutý splátkový kalendár,po jeho
splatení budú reštaurované sochy odovzdané do depozitu kostola /predpoklad IV.štvrťrok
2020/
20 167/013/B – Frička – VII. etapa reštaurovania
Ikonostasu a prestola
v Gréckokatolíckom chráme sv. Michala archanjela
- Retuš, zlátenie, striebrenie - dokončovanie
- Záverečná estetická úprava zreštaurovaného diela – časť
- Reštaurátorské práce na tomto projekte budú dokončené v roku 2020 a pamiatka bude
reinštalovaná po ukončení dohodnutého splátkového režimu /predpoklad v III.štvrťroku
2020/.Proces reštaurovania bol priamo v bratislavských ateliéroch spracovaný do
profesionálne veľmi pekne zvládnutej reportáže regionálnej rusínskej televízie.
20 168/013/B – Koceľovce – VI. etapa reštaurovania hlavného oltárneho komplexu
evanjelického kostola augsburgského vyznania
- Záverečné estetické práce na pamiatke
- Pamiatka bola po zreštaurovaní inštalovaná v júni 2019 do pôvodného evanjelického
chrámu a po medializácii reštaurovania RTVS sa stala vyhľadávaným turistickým
cieľom
20 177/014/B – Jarabina – ikonostas z gréckokatolíckeho chrámu Narodenia Presvätej
Bohorodičky - VI. etapa reštaurátorských prác
- Boli ukončené reštaurátorské práce na páse prorokov uvedeného ikonostasu – v dňoch
5.-9.8.2019 bola realizovaná naplánovaná inštalácia
- V roku 2019 sa pokračovalo na reštaurovaní vrcholových rezieb a Kalvárie
20 179/014/B – Staškovce /Vladiča –Driečna/ -ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho
chrámu Bazila Veľkého – V. etapa
- Petrifikácia drevnej hmoty
- Vyhotovenie nových podrámov
- Rentoaláž na nové plátno
- Stolárske a rezbárske práce a rekonštrukcie
20 178/014/B – Turie – hlavný oltár z Rímskokatolíckeho kostola sv.Michala
archanjela- V.etapa
- tmelenie a kriedovanie – dokončenie
- Retuš, zlátenie, striebrenie –dokončovanie,
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- záverečná estetická úprava a lakovanie
- Reštaurátorské práce budú ukončené v I. polroku 2020 a pamiatka bude inštalovaná do
pôvodného prostredia.
20 181/015/AB – Buková Hôrka – Ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho chrámu
Povýšenia sv. kríža – IV.etapa
- Čistenie a odstraňovanie sekundárnych vrstiev – dokončovanie
20 183/015/AB - Zboj - súbor ikon z Pravoslávneho chrámu Zostúpenia sv. DuchaIV.etapa
- tmelenie a kriedovanie – dokončenie
- retuš, zlátenie, striebrenie –dokončovanie
- záverečná estetická úprava a lakovanie
- Reštaurátorské práce boli ukončené v roku 2019, pamiatka sa bude inštalovať v I.
polovici roku 2020.
20 185/016/AB – Sološnica – Hlavný oltár z Rímskokatolíckeho kostola Všetkých
svätých- IV.etapa
- Z vlastných finančných zdrojov investora boli realizované rešt.práce na sochárskej
výzdobe pamiatky , nakoľko projekt nebol podporený z grantu MK SR
20 186/016/AB – Rožňavské Bystré – Hlavný oltár Evanjelického kostola a.v. – V.etapa
- čistenie, odstraňovanie sekundárnych zásahov- dokončenie
- petrifikácia drevnej hmoty
- stolárske a rezbárske práce a rekonštrukcie
20 187/016/AB – Brhlovce – Hlavný oltár z Rímskokatolíckeho kostola Panny Márie
Sedembolestnej a súbor závesných obrazov – IV.etapa
- Rentoaláž na nové plátno
- Tmelenie a kriedovanie – časť
20 189/016/AB – Horná Mičiná – Hlavný oltár Rímskokatolíckeho kostola sv.Michala
archanjela – IV. etapa
- čistenie a odstraňovanie depozitov a sek.zásahov – dokončenie
- petrifikácia drevnej hmoty
- rezbárske a stolárske práce - časť
20 184/015/AB – Stakčín– ikonostas a prestol z pravoslávneho Chrámu Narodenia
Presvätej Bohorodičky, ÚZPF 609/1-6 – II.etapa
- projekt nebol podporený z grantu MK SR, práce boli pozastavené
20 188/016/AB –Čičmany – Rímskokatolícky kostol Nájdenia sv. kríža – oltárny celok,
krstiteľnica, ÚZPF 65/1, 66/1 – II. etapa
- Upevňovanie uvoľnenej polychrómie
- Čistenie, odstraňovanie sekundárnych zásahov – časť
20 182/015/AB – Svidník – ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho chrámu sv.
Paraskievy –V.etapa
- čistenie a odstraňovanie sekundárnych vrstiev – dokončenie
- petrifikácia drevnej hmoty,
- stolárske a rezbárske práce a rekonštrukcie

2. Reštaurovanie zbierkových predmetov:
- nerealizovalo sa
3. Realizácia reštaurátorských návrhov:
V 1. polroku 2019 sa nevypracovali žiadne nové návrhy na reštaurovanie z dôvodu
rešpektovania nálezu Ústavného súdu, nakoľko by predpokladali založenie nových
zmluvných vzťahov.
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4. Spracovanie reštaurátorskej dokumentácie:
V roku 2019 bola spracovaná záverečná reštaurátorská dokumentácia ukončených
reštaurátorských realizácií na projektoch:
- Cigla – 20 173/014/B
- Fiľakovo – 20170/013/B
- Koceľovce – 20168/013/B
- Banská Štiavnica –Piargská brána – 20199/018/B
Záverečné dokumentácie boli v zákonnej lehote 60 dní odoslané na príslušné KPÚ
a vlastníkom - investorom realizovaných diel.
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Prehľad realizovaných akcií Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči za rok 2019:
číslo akcie
50 203/05/B/1

50 305/12/AB2

50 323/13/AB1

50 366/15/AB1

50 376/15/AB1

50 397/16/AB1

50 409/17/AB

50 411/17/AB

50 419/18/AB

50 422/18/A

50425/19/AB

50 426/19/B

názov akcie :
Podtatranské múzeum, Poprad
Kompletné ošetrenie a konzervácia - Modrotlačiasky mangeľ, Hranovnica
zo zierkového fondu Podtatranského múzea v Poprade
Mesto Levoča
Ukončenie reštaurátorských prác na južnej fasáde a južnej predsieni Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči
Gréckokatolícka cirkev Slovinky
komplexné reštaurátorské práce - Maľby na parapete stavanej organovej
empore - Anjelský chór, Gréckokatolícky chrám sv. Juraja v Slovinkách
Rímskokatolícka cirkev farnosť Liptovské Matiašovce
Ukončenie reštaurátorských prác na architektúre a sochárskej výzdobe (10 sôch z
nadstavca )
Hlavného oltára v Kostole sv. Ladislava v Liptovských Matiašovciach
Gréckokatolícka cirkev Kojšov
Ukončenie reštaurátorských prác horného radu Prorokov a diakonských dveríIkonostas v Gréckokatolíckom chráme sv. Petra a sv. Pavla apoštola v Kojšove
Rímskokatolícka cirkev Spišské Vlachy
Ukončenie reštaurátorských prác na sochárskej výzdobe a pokračovanie
reštaurátorských prác na architektúre - Bočný oltár sv. Michala,
Rímskokatolícky kotol sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy
Rímskokatolícka cirkev farnosť Poprad - Spišská Sobota
Ukončenie reštaurovania oltárnej architektúry a sochárskej výzdobyHlavný oltár sv. Juraja v Rímskokatolíckom kostole sv. Juraja v Spišskej Sobote
Rímskokatolícka cirkev Veličná
Ukončenie reštaurovania Bočného oltára sv. Barbory, Rímskokatolícky
kostol sv. Michala vo Veličnej
Rímskokatolícka cirkev Spišský Štvrtok
Reštaurátorské práce na Bočnom oltári Zvestovania Panny Márie
v Rímskokatolíckom kostole sv. Alžbety v Dravciach
Rímskokatolícka cirkev Zubrohlava
Reštaurátoský výskum sochy sv. Anny s baldachýnom
z Rímskokatolíckeho kostola sv. Petra a sv. Pavla v Zubrohlave
Rímskokatolícka cirkev Levoča
Reštaurátorské práce na oltárnej architektúre - Bočný oltár Panny Márie
z Baziliky sv. Jakuba v Levoči
SLOVDACH, s.r.o. Stará Ľubovňa
Umelecko - remeselné ošetrenie lustrov zo zbierkového fondu
Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni
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F/Kontrakt : Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy
1. Účasť odborných zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch.
PÚ SR:
 Orosová, M.: prednáška na Putovnej konferencii Spoločnosti maďarských archivárov –
Itinerant Conference of the Association of Hungarian Archivists s medzinárodnou účasťou Slovak archives and public administration, Maďarsko, Gyula, 8. – 11. 9. 2019
 Orosová, M.: prednáška na konferencii Muzea v promněnách času – Slovenské múzejníctvo
ako súčasť kultúrnej politiky prvej Československej republiky, Česko, Praha, 3. 12. 2019
 Orosová M.: účasť na konferencii 18. celoštátna archívna konferencia, Plzeň, 22. – 26. 5.
2019
 Orosová M.: účasť na konferencii 40. Österreichischer Archivtag - Kulturelles erbe,
Überlieferungsstrategien, Rakúsko, Salzburg, 22. – 24. 10. 2019
 Orosová M.: účasť na konferencii Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019, Česko,
Praha, 2. 12. 2019
 Kalinová, M.: konferencia „Klosterbefestigugen – Klöster, Stifte und Wehrbau“ DonauUniversität Krems, 27th conference of Wartburg-Gesellschaft 2019 - Krems/Donau, 2. – 5.
máj 2019, príspevok: Bibiana Pomfyová – Michaela Kalinová – Henrieta Žažová: Befestigte
Klöster in Mittelalter und früher Neuzeit – Beispiel der Slowakei
 Kowalski, T.: konferencia The Influence of the Vienna School of Art History before and
after 1918, Ústav dejín umenia AV ČR, 3. – 5. apríl 2019, príspevok: Kowalski, T.: Close to
Vienna? Reception of the Vienna School of Art History in the Beginnings of Slovak Art
Historiography,
https://arthistoriography.files.wordpress.com/2019/06/murar-report.pdf
https://backend.univie.ac.at/index.php?id=100129&L=0#c398800
 Pinčíková, Ľ.: pracovné stretnutie k požiadavkám ICOMOS na doplnenie nominačného
projektu Hranice Rímskej ríše – Dunajský limes, Viedeň, 4. a 5. 2. 2019 a účasť na tzv.
„Misii ICOMOS“– Nominačný projekt Dunajský Limes – v dňoch 11. – 12. 11. 2019 v
Budapešti, Maďarsko.
 Medzinárodná konferencia: 20th Heritage management Symposium EAC (Archaeological
sites and monuments in the care of the state – sharing our experiences), 27. 02. – 02. 03.
2019, Dublin, Írsko. Zapojenie do pracovnej skupiny: EAC Working Group for
Archaeological Archives (P. Bisták, T. Tomašovičová)
 Medzinárodná konferencia "Forum urbes medii aevii XVII - Velké středověké a novověké
výzkumy a co s nimi?", Brno, 18.-19. 6. 2019; aktívna účasť s príspevkom "Archeologické
výskumy v súvislosti s pamiatkovou obnovou hradov na Slovensku po roku 2010 - spravili by
sme to všetko znova?" (F. Jaššo)
 Medzinárodná konferencia Early Iron Age in Central Europe, Wrocław, Poľsko, 4.7.7.2019, aktívna účasť s prednáškou „Last supper: Food and drink in the Early Iron Age
graves“ (P. Kmeťová a K. Hladíková)
 51. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku, 23.-26.9.2019, Křivoklát, ČR,
aktívna účasť s posterovou prezentáciou „Pamiatková starostlivosť o Kostol sv. Juraja
v Kostoľanoch pod Tribečom. História a výsledky“ (P. Baxa – P. Bisták)
 Účasť na pracovnom rokovaní pracovnej skupiny Európskej archeologickej rady pre
digitálne archívy/EAC Working Group for Archaeological Archives, 7.-9.10.2019,
Drážďany, Nemecko (Bisták)
KPÚ Bratislava:
 Konferencia: „10. výjezdní zasedání archeologů NPÚ“, konaná v dňoch 25.-26.04. 2019
v Brne. Za KPÚ sa zúčastnila Mgr. Kéryová
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 42. odborný metodický deň Národního památkového ústavu – „Torzální architektura –
výzkumy, průzkumy a obnova“, konaný v Brne 24.10.2019. Za KPÚ sa zúčastnila Mgr.
Kéryová
 Konferencia: „Tvrdé omítky jako finální úprava fasád“, konaná 23.5.2019 v Prahe. Za KPÚ
sa zúčastnili: Mgr. Augustín, Mgr. Belohorcová, Ing. arch. Kadúcová a Ing. arch. Dimunová
KPÚ Trnava:
 Účasť na 18. špecializovanej konferencii stavebno-historického prieskumu SVORNÍK 2019
„Historické stavby prevádzkového zázemia šľachtických sídel“, Česko – Grabštejn, 06/2019
– Grznár, Petrovič, Rábiková, Šabíková, Zelina
KPÚ Nitra:
 Pavel Paterka: 23.-27. 10. 2019 - konferencia Archaeologia historica 51. ročník, Křivoklát,
pod názvom "100 rokov československej archeologickej medievistiky" prednesený referát
pod názvom: "Identifikácia Janšákových archeologických nálezísk a súkromné zbierky
v medzivojnovom období na Slovensku" (25. 10. 2019).
 Pavel Paterka: 25.-26. 04. 2019 - účasť na sekcii archeológie v Brne pod názvom "10.
výjezdní zasedání archeologů NPÚ".
 Pavel Paterka: Medzinárodná spolupráca medzi Eötvös Lóránd Tudományegyetem /MR/ a
Pamiatkovým úradom SR: organizovanie a realizácia projektu „Overenie geofyzikálnych
meraní na území vytipovaných stredovekých sakrálnych stavieb, etapa 1.“, ktorý bol
predložený a podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. V rámci spolupráce
boli pod odbornou záštitou PhDr. Karla Práška, realizované 3. archeologické výskumy v
polohách Kubáňovo - cintorín, Kamenný Most, kostol sv. Maurícia a Mojzesovo, kostol sv.
Ondreja, v období od 14. 10. 2019 do 26. 10. 2019. Maďarskú stranu vieda doktorandka Rita
Rakonczay, pod vedeckou záštitou doc. Maxima Mordovina, PhD. V rámci realizácie boli
organizované 2 verejné prezentácie
KPÚ Trenčín:
 51. ročník medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku Archaeologia historica na
tému: „100 let české a slovenské archeologie středověku“, príspevok formou posteru
s názvom: Ján Tirpák – Daniela Nipčová – Mária Vdovičíková: Výsledky geofyzikálnych
prieskumov stredovekých sakrálnych objektov v okrese Bánovce nad Bebravou.
KPÚ Žilina:
 P. Pleváková – ukončenie dvojročného postgraduálneho kurzu ochrany pamiatok (2017 –
2018) s certifikátom „Památková péče“ v Prahe, ktorý organizoval Národní památkový
ústav, Praha
 M. Magová – účasť na konferencii „Obnova památek – sanace vlhkého zdiva“, Praha, Česká
rep., 19. – 20. 3. 2019
 M. Dudáš – účasť na pracovnom stretnutí s PhDr. P. Kroupom, riaditeľom odboru
památkové péče Kancelárie prezidenta Českej republiky k organizácii výstavy „Drevené
kostoly na Slovensku“ v expozičných priestoroch Pražského hradu, Praha, Česká rep., 22. 3.
2019
 J. Piecková a V. Majtan – účasť s odborným príspevkom „Obnova a reštaurovanie
Kubinyiovského kaštieľa vo Vyšnom Kubíne“ na konferencii „Dějiny staveb 2019“, Plasy,
Česká rep., 4. – 7. 4. 2019
 K. Ďurian – účasť s odborným príspevkom „Poznatky z pamiatkového výskumu zastrešenia
Michalskej brány v Bratislave“ (spoluprednášajúci Ľ. Suchý) na konferencii „Dějiny staveb
2019“, Plasy, Česká rep., 4. – 7. 4. 2019
 A. Reťkovská účasť s odborným príspevkom „Poznatky z výskumu a obnovy fasád kostola
Božieho Tela v Belej – Duliciach v okrese Martin“ na konferencii „Dějiny staveb 2019“,
Plasy, Česká rep., 4. – 7. 4. 2019
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 M. Dudáš – účasť na diskusnom okrúhlom stole a workshope „Role administrativních,
ekonomic-kých a občanských subjektů ve specificky chráněných územích UNESCO“
a príprava a podpis memoranda o spolupráci partnerov pri ochrane lokalít kultúrneho
a prírodného dedičstva UNESCO týkajúceho sa lokality Vlkolínec, Lednice, Česká rep., 6.
– 7. 5. 2019
 M. Šichtová – účasť na odbornej konferencii „Strom pro život - život pro strom XVIII. Ke
kořenům", Tábor, Česká rep., 11. – 13. 9. 2019
 M. Lehutová a P. Pleváková – účasť na medzinárodnom seminári „Kámen ve vesnickém
stavi-telství a v životě venkova“, Javorník, Česká rep., 18. – 20. 9. 2019
 K. Ďurian – účasť na medzinárodnom kurze „Dokumentace a průzkumy historických krovů
Grabšejn 2019“, Krištofovo údolí, Česká rep., 16. – 20. 9. 2019
 K. Ďurian a M. Magová – účasť na odbornom seminári "Torzální architektura - výzkumy,
průzkumy a obnova", Brno, Česká rep., 24. 10. 2019
 A. Reťkovská – účasť s príspevkom „Zamyslenie nad obnovou hradu Blatnica“ na
medzinárodnej konferencii „Od hradu ke hradu Zlínskeho kraje“, Hrad Kurovice, Česká
rep., 2. – 3. 11. 2019
KPÚ Košice:
 Ing. arch. Róbert Kiráľ – účasť na 2. fóre kultúrneho dedičstva Číny a krajín strednej
a východnej Európy (2nd Cultural Heritage Forum of China and CEEC Countries), konanom
10.-13. apríla 2019 v Luoyangu v ČĽR, s prezentáciou príspevku: Aktuálne otázky územnej
ochrany a plánovania v ochrannom pásme Spišského hradu.
 Pristáš M. Mgr.: účasť na 51. medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku
Archeologica historica 2019 na hrade Křivoklát, Česká republika, s prednáškou: Hrad
Zemplín – vývoj interpretácie dejín včasného stredoveku na Východnom Slovensku
v termíne 21.- 25.9.2019.
 Mgr. Mária Švačová Šofranková: účasť na 10. ročníku letnej školy UNESCO (Krakov –
Český Krumlov, 8.-14. júl 2019) - 10th Summer Training Course in Management of
UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries, Kraków – Cesky Krumlov,
príspevok: Manažment hradov a kaštieľov na Slovensku.
2. Medzinárodná spolupráca medzi Národním památkovým ústavom /ČR/ a Pamiatkovým
úradom SR .
 Účasť na 10. výjezdním zasedání archeologů Národního památkového ústavu, Brno, ČR,
25.-26.4.2016 s prezentáciou:
- „Evidencia archeologických nálezov v správe Pamiatkového úradu SR“ (autori T.
Tomašovičová, P. Kmeťová a T. Fedas)
- "Stručné štatistické vyhodnotenie archeologických výskumov a odovzdaných
výskumných dokumentácií na Slovensku" (A. Feníková)
- "Otázky vyžadovanej a dosahovanej kvality spracovania výskumnej dokumentácie na
základe skúseností z praxe" (F. Jaššo)
- "Legislatívne rámce pre spracovanie a schvaľovanie výskumných dokumentácií z
archeologických výskumov na Slovensku" (P. Bisták)
 Pracovné stretnutie 8.7.2019 na NPÚ Praha k problematike rozvoja štruktúr, evidencií,
otázok technického zabezpečenia a udržateľnosti systému SAS a využiteľnosti získaných
poznatkov pre navrhovanú štruktúru systému PAMIS (Bisták, Škulavík, Kotal, Felcan,
Zachar).
 Účasť na 42. odborno-metodickom dni NPÚ Brno na tému "Torzální architektura výzkumy, prúzkumy a obnova", ČR, 24. 10. 2019 (F. Jaššo, L. Kubeková, J. Kéryová)
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 Účasť na 43. odborno-metodickom dni NPÚ Brno na tému „Archeologické informační
systémy a příprava záchranných archeologických výzkumů“, ČR, 12.12.2019 (Katkin,
Bisták, Felcan)
KPÚ Trnava:
 Grznár - Spolupráca na sprístupnení kostolov v Gáni, Čiernom Brode a Malej Mači pre
Jaroslava Skopca z Národního památkového ústavu v rámci projektu mapujúceho kostoly na
Nitriansku.
KPÚ Trenčín:
 výjezdní zasedání archeologu, Brno 25.- 26. 4. 2019, účasť
 Odborno – metodický deň Národného památkového ústavu a Pamiatkového úradu SR: “
Pamiatky 20. storočia ako súčasť pamiatkového fondu“, Červený kláštor – 2 prednášky:
- Pastierová Lucia- Detský domov s areálom v Trenčíne - Zlatovciach, 3.10. 2019
- Matáková Barbora – Od novogotiky po Art Deco, 2.10. 2019
 Odborno – metodický deň NPÚ Brno: Torzální architektura, výzkumy, pruskumy a obnova,
24. 10. 2019, účasť
KPÚ Prešov:
 Praha (ČR) – odborná konferencia „Obnova památek 2019 – Sanace vlhkého zdiva“, 19. –
20.3.2019 – Ing. arch. Ľ. Viničenková (účasť)
 Ľvov (Ukrajina) – odborná konferencia „Archeológia západnej Ukrajiny“, 21.-25.5.2019,
príspevok „Najnovšie nálezy stavebných obetín na Spiši“ - JUDr. Mgr. G. Lukáč
 Poľsko – odborná exkurzia po vybratých vojnových cintorínoch z 1. svetovej vojny,
19.6.2019 - Dr. A. Liška, PhD. (účasť)
 Grabštejn (ČR) – 18. odborná konferencia stavebno-historického prieskumu „Svorník 2019 Historické stavby prevádzkového zázemia šľachtických sídiel“, 18.-21.06.2019, v rámci
projektu Po stopách šľachtických rodov Gallas a Clam-Gallas: Noblesa severných Čiech, Ing. P. Glos (účasť)
 Plasy (ČR) – odborná konferenia „Dejiny staveb 2019“, 05.-08.04.2019, príspevky:
„Inventáre farností a ich využitie pri stavebnom výskume tereziánskych chrámov
východného byzantského obradu na Slovensku“ – Dr. A. Liška, PhD.; „Poznatky
z pamiatkového výskumu zastrešenia Michalskej brány v Bratislave“ – Ing. Ľ. Suchý, PhD.,
„Kostol sv. Kataríny v Rokycanoch – výskum a obnova“ (poster) Mgr. D. Sabol
 Poľsko – odborná exkurzia po pamiatkach juhovýchodného Poľska, 12.09.2019, organizácia
- Ing. E. Semanová, Mgr. D. Sabol, Dr. A. Liška, PhD., účasť - Ing. P. Glos, Ing. arch. A.
Krafčíková, Ing. arch. J. Onufráková, Mgr. M. Tatarka, Mgr. S. Krivjanský, E. Béresová,
Ing. J. Zajac, Mgr. M. Jurčišinová, Mgr. P. Harčar, Mgr. M. Hudáková, Ing. Ľ. Suchý, Ing.
A. Pavlíková, Ing. arch. D. Maximová, Ing. arch. I. Bujnová, Ing. P. Lesňák, Ing. A.
Jacková, Mgr. E. Poláková
 Liberecko (ČR) - Kurz Dokumentace a průzkumy historických krovů 2019 (Kryštofovo
Údolí 16.-20.9.2019), príspevok „Hodnotné nálezy alfabetických (písmenkových)
tesárskych značiek na krovoch sakrálnych stavieb na Slovensku“ – Ing. Ľ. Suchý, PhD.,
 Praha (ČR) – odborný seminár „Odsolování zdiva“, 13.–14.11.2019 – Ing. arch. Ľ.
Viničenková, Ing. arch. J. Onufráková (účasť)
KPÚ Košice:
 Spolupráca s NPÚ, ČR: Hriň, P. - Strnková, Z. – Gembický, J.: odborné podklady a výklad
počas odbornej exkurzie po lokalitách kult. dedičstva protestantnských cirkví v Košickom
kraji - Mgr. Marta Procházková - NPÚ Brno, jún 2019
 Spolupráca s NPÚ, ČR: Strnková, Z. – Mokriš, R. - Gembický, J.: fotopodklady, odborné
podklady a sprevádzanie po lokalitách socialistických sídlisk a architektúry – Košice, v
rámci medzinárodnej spolupráce s: Ing. arch. Hana Řepková (NPÚ Praha, Česká republika),
november 2019.
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G/ Kontrakt: Digitalizácia pamiatkového fondu v rámci udržateľnosti národného
projektu Digitálny pamiatkový fond (DBF).
Vyhodnotenie: Projekt DPF v roku 2019 prebiehal podľa plánu. V období udržateľnosti boli
zachované všetky tri merateľné ukazovatele projektu: 6 pracovných miest digitalizérov, jedno
špecializované digitalizačné pracovisko a počet zdigitalizovaných pamiatkových objektov bol
105, čo je 105%. Zoznam zdigitalizovaných objektov je v tabuľke č. 1 nižšie.
V čase od 15.7.2019 do 15.11.2019 prebiehala kontrola projektu zo strany Národného
kontrolného úradu. Vo výslednej správe kontrolný orgán v zápise nekonštatoval nedostatky.
Spolupráca ODGD s odborom NKPaPU:
Pracovníci ODGD priebežne spolupracovali s odborom NKP a PU pri mapových podkladoch
v procese vyhlasovania ochranných pásiem.
Spolupráca s odborom archeológie (OAG):
V rámci spolupráce sme digitálne zdokumentovali archeologické nálezisko v obci Zemplín
a čiastočne archeologickú lokalitu Ďapalovce.
Spolupráca s odborom osobitného archívu (OOA):
Na základe našich doterajších skúseností s vkladaním dát do Centrálneho dátového archívu
(CDA) Univerzitnej knižnice v rámci projektu DPF sme iniciovali pracovné stretnutie
a pomoc pri príprave a spracovaní dát pre zálohovania a vklad dát v správe Odboru
osobitného archívu do CDA.
Spolupráca ODGD s odbormi OŠIS, NKPaPU, OAG a OOA
ODGD priebežne pripomienkovalo projektové materiály v procese predkladania projektu
PAMIS. Pracovníci ODGD sa spolu s kolegami z odborov OŠIS, NKPaPU, OAG a OOA sa
zúčastnili na školení v programe Quantum GIS na STU.
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Tab. Pamiatkové objekty digitálne dokumentované ODGD v roku 2019
počet Počet
ckok
cuz
okres
obec
nkp
NKP HNKP
Banská
601
2418
1
Banská Bystrica
Dom meštiansky
Bystrica
613
2312
1
Žiar nad Hronom
Kremnica
dom banícky
810
670
15
Spišská Nová Ves
Markušovce
Hrad
1
Trebišov
Zemplín
archeologická lokalita
713
1973
1
Vranov nad Topľou Ďapalovce
Mohylník
Klátova Nová kostol P. M. Kráľovnej
305
180
3
Partizánske
Ves
anjelov
307
869
2
Prievidza
Poruba
Kostol r. k. sv. Mikuláša
Košice 1 802
1131
25
Košice 1
Cintorín sv. Rozálie
Sever
309
1305
7
Trenčín
Trenčín
Kláštor Benediktínov
Socha sv. Jána
309
1307
2
Trenčín
Soblahov
Nepomuckého
309 12140
1
Trenčín
Soblahov
Kaplnka sv. Vendelína
101
279
10
Bratislava - 1
Staré mesto
Ondrejský cintorín
808
2475
1
Rožňava
Slavošovce
Pomník P. Dobšinského
608
538
1
Revúca
Prihradzany
Kaplnka sv. Anny
r. k. kostol sv. Trojice a
608
547
2
Revúca
Rákoš
zvonica
608
1019
1
Revúca
Rybník
Ev. kostol
608
556
1
Revúca
Rybník
Empora
608
557
1
Revúca
Rybník
vstupné dvere
608
555
1
Revúca
Rybník
lavica patronátna
Banská
Dom meštiansky s
601
96
2
Banská Bystrica
Bystrica
tabuľou
101
814
1
Bratislava - 1
Bratislava
MLYN ELEKTRICKÝ
Rimavská
609
1008
2
Rimavská Sobota
Kostol s opevnením
Baňa
Rimavská
609
469
1
Rimavská Sobota
dvere
Baňa
Rimavská
609
462
1
Rimavská Sobota
oltár
Baňa
Rimavská
609
464
1
Rimavská Sobota
krstiteľnica
Baňa
Rimavská
609
1063
1
Rimavská Sobota
Pomník
Baňa
Rimavské
609
1010
1
Rimavská Sobota
Kostol
Brezovo
Rimavské
609
479
1
Rimavská Sobota
oltár
Brezovo
Rimavské
609
481
1
Rimavská Sobota
krstiteľnica
Brezovo
Rimavské
609 11982
1
Rimavská Sobota
sýpka
Brezovo
101
263
Bratislava 1-Staré
Bratislava
PARK MESTSKÝ
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204
204
204
204

917
901
1031
1033

5
1
2
2

Mesto
Piešťany
Piešťany
Piešťany
Piešťany

810

812

1

Spišská Nová Ves

810

1631

1

Spišská Nová Ves

810

1265

3

Spišská Nová Ves

204

2525

1

Piešťany

Krakovany
Kočín-Lančár
Šterusy
Šterusy
Spišské
Vlachy
Spišské
Vlachy
Spišské
Vlachy
Ducové

Kostol s areálom
Zvonica
Socha na podstavci
Socha na stĺpe
Kostol
Pomník
Socha na stĺpe
archeologické nálezisko

Pracovníci ODGD priebežne tlačili veľkoformátové mapy pamiatkovo chránených území
podľa potrieb odborných pracovísk úradu a poskytovali technický servis pre PÚ SR.
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H/ Kontrakt : Pro Monumenta - prevencia údržbou.
OPÚP PÚSR bol aj v roku 2019 zodpovedný za udržateľnosť projektu Pro Monumenta –
prevencia údržbou no od 1. 5. 2019 aj za implementáciu nového projektu pro Monumenta II.
V jeho rámci sa do stavu pracovníkov Odboru preventívnej údržby pamiatok PÚ SR prijali 3
noví inšpektori - dve ženy a jeden muž. Všetci traja prešli kompletným zaškolením a stali sa
súčasťou inšpekčných tímov. Bolo dokúpené potrebné vybavenie pre nových i starších
inšpektorov (fotoaparáty, počítače, tablety, helmy, pracovné oblečenie a pod.).
Boli získané stavebné povolenia a pripravené podklady na vyhlásenie VO na adaptáciu objektov
v Trnave, Banskej Štiavnici a Levoči, z ktorých v rámci PM II vzniknú regionálne centrá OPÚP
ako aj tréningové centrá pre tradičné stavebné technológie. Svojpomocne sa realizovali mnohé
práce pri ich adaptácií - V tomto rámci sa uskutočnili 2 workshopy inšpekčných skupín, kde si
odovzdávali skúsenosti s opravou drevených krovov a striech ako celku. Svojpomocné práce v
tejto oblasti už v širšom meradle prebehli aj v prípade objektu v Trnave.
V dňoch 3.-7.júna 2019 sa uskutočnila cesta zástupcov Pamiatkového úradu SR - odboru
preventívnej údržby na čele s pani generálnou riaditeľkou PhDr. Katarínou Kosovou do Nórska.
Cieľom cesty bola podpora uplatnenia slovenského modelu preventívnej údržby v Nórskom
kráľovstve, prezentáciou diagnostiky a preventívnych zásahov na pamiatkach - drevenom kostole
v meste Drobak a na mimoriadne historicky cennej stavbe katedrály v Oslo. Cesta bola logisticky
náročná, pretože zo Slovenska prišla pojazdná dielňa - plne vybavené auto so zmiešanou
posádkou inšpektorov z Banskej Štiavnice - Ivanom Farárikom a Andrejom Ivanom a so
zástupkyňou pracoviska Trnava - Danielou Zacharovou.
Vždy jeden člen inšpekčnej skupiny sa v roku 2019 začal školiť a niektorí už aj absolvovali prvé
skúšky vedúce ku používaniu UAV (dronov) pri inšpekcii pamiatok. Boli zakúpené drony a
prebieha ich registácia na Dopravnom úrade a vydanie "Letového poriadku PÚSR"
Od začiatku roka 2019 bolo uskutočnených spolu 135 inšpekcií. Z toho počas trvania projektu 1.
5. - 31. 12. 2019: celkovo/počas trvania projektu
- vlastníkom/správcom vyžiadaných (okrem TSKP aj remeselný zásah): 31/30
- ako podklad pre hodnotiacu komisiu Obnovme si svoj dom MK SR - podprogram 1.6 pre rok
2019 a 2020 (vypracované TSKP): 88/45
- ako podklad ku vyúčtovaniu poskytnutého grantu z OSSD podprogram 1.6 (OPÚP robí na
týchto pamiatkach priebežnú kontrolu kvality vykonaných prác): 15/14
- opakované inšpekcie (návrat ku objektom z rokov 2014 - 2017): 1/1
Na základe pozvania Katholieke Universiteit Leuven v termíne 2. – 5. 4. 2019 sa vedúci OPÚP
Branislav Rezník a jeho zástupca Pavol Ižvolt, aktívne zúčastnili na stretnutí organizácii
preventívnej údržby MOWA deň; P. Ižvolt tiež aktívne vstúpil na medzinárodnej konferencii
preventívnej údržby org. PRECOMOS v Belgickom Leuvene. Na základe pozvania Litovskej
kancelárie EEA grants sa vedúci OPÚP Branislav Rezník 19. – 21. 6. 2019 zúčastnil v synagóge
v Parkuois na úvodnej konferencií regionálneho programu obnovy kultúrneho dedičstva. V jej
rámci prezentoval výsledky projektu Pro Monumenta – prevencia údržbou, ako modelový
príklad úspešného projektu hradeného z EEA grants v predošlom období – podľa vzoru PM sa
v Litve rozbieha projekt Fixus.
23. – 27. 9. 2019 sa vedúci OPÚP Branislav Rezník zúčastnil Stretnutia správcov programov
kultúra v rámci EEA Grants 2014 – 2021, kde aktívne vstúpil v rámci panela „Podnikanie v
kultúre“ s prezentáciou projektu „Červený kláštor – znovuzrodený“, ktorý PÚSR začne v roku
2020 implementovať ako preddefinovaný projekt EEA Grants.

62

I/ Kontrakt: Správa a prevádzka.

-

Mzdové výdavky kmeňových zamestnancov, ktoré nie je možné priradiť k jednotlivým
činnostiam, pretože realizácia jednotlivých činností sa vzájomne prelína.
Mzdy a odvody zamestnancov pracujúcich mimo pracovného pomeru (reštaurátori,
upratovačky, pamiatkari).
Oprava a údržba budov v správe Pamiatkového úradu SR v celkovom počte 22 budov a 3
areály.
Výdavky na energie.
Výdavky na údržbu, servis a pohonné látky autoparku pre 49 automobilov.
Poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách.
Výdavky na odstupné, odchodné a náhrady v rámci práceneschopnosti.
Výdavky na údržbu a servis informačných systémov Pamiatkového úradu SR.
Výdavky na nákup kancelárskych a hygienických potrieb.
Výdavky na stravné zamestnancov Pamiatkového úradu SR.
Výdavky na daň z nehnuteľnosti.
Výdavky na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky.
Výdavky na revízie vyplývajúce so zákona.
Výdavky na ochranu objektov.
Výdavky na zamestnancov mimo pracovného pomeru (upratovačky, údržbári, zimná
údržba).
Prídel do sociálneho fondu (1,5 % hrubých miezd) v zmysle Kolektívnej zmluvy.
Výdavky na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.
Nájomné za prenájom budov (Krajský pamiatkový úrad Trenčín a Krajský pamiatkový
úrad Košice, ďalej pracovisko Ružomberok, pracovisko Komárno).
Pamiatkový úrad SR súčasne dosahuje aj príjmy :
Príjmy z prenájmu a predaja budov v správe Pamiatkového úradu SR.
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2. Činnosti prijímateľa -ciele a ich ukazovatele –plnenie v roku 2019:
Plán
a)






Špecifická činnosť:
Počet vydaných rozhodnutí
Počet vyhlásených národných kultúrnych pamiatok
Počet vydaných záväzných stanovísk
Počet vydaných odborných stanovísk
Príjmy z pokút zo špecifickej činnosti

Plnenie

4 000
50
4 000
3 000
40 000,-€

b) Zabezpečenie centrálnej evidencie a informačného systému:
 Počet aktualizovaných listov NKP v ÚZPF

4969
82
10 881
12 248
97 139,12

1000

1491

c) Kultúrne aktivity :
 Príprava a realizácia podujatia v rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva s dôrazom na
Medzinárodný deň pamiatok (18. apríl),
1 podujatie
10 podujatí
 Spoluúčasť na aktivitách Dní európskeho kultúrneho dedičstva - 8 podujatí 10 podujatí
d) Archívna činnosť :
Názov
Počet zinventarizovaných archívnych dokumentov
Počet zdigitalizovaných archívnych dokumentov
Počet bádateľov
Počet sprístupnených archívnych dokumentov
Počet skatalogizovaných knižničných jednotiek
Počet bibliografických záznamov
e) Reštaurovanie :
· Počet uzatvorených zmlúv
· Príjmy štátneho rozpočtu z reštaurovania

Plán
1 000
2 000
500
1 500
250
500

10
300 000,-€

Plnenie:
7 403
13 485
626
2 330
420
424

198 976,65

f) Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy :
·Počet zrealizovaných zahraničných ciest
50
(účasť na odborných seminároch a kolokviách, zasadnutiach UNESCO)
· Počet uzatvorených zmlúv o medzinárodnej spolupráci
2
· Počet zrealizovaných spoločných projektov
2

88
3
11

g) Digitalizácia pamiatkového fondu
100 PO 105 PO
· Vkladať vybraný digitalizovaný obsahu do CAIR a digitalizovaný obsahu z roku 2018 do
CDA a zároveň priebežne podávať obsah zdigitalizovaný v roku 2019 v súlade s technickými
možnosťami systému.
h) Pro Monumenta - prevencia údržbou
· zmonitorovanie nehnuteľných kultúrnych pamiatok v roku 2019
i) Správa a prevádzka :
· Príjmy Pamiatkového úradu SR

80
365 000,- €
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135
331 891,35

Vyhodnotenie Prioritných projektov Pamiatkového úradu SR:
A.
B.
C.
D.

Prioritný projekt: Dokumentačná činnosť
Prioritný projekt: Edičná, vydavateľská a propagačná činnosť
Prioritný projekt: Výchova a vzdelávanie
Prioritný projekt: Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí

A/ Prioritný projekt: Dokumentačná činnosť
Plnenie:
1. Projekt „Preventívna archeológia“.
 Terénna prospekcia novozistených hradísk v k.ú. Malé Kozmálovce a v k.ú. Pažiť.
 Príprava spoločného výskumného projektu v oblasti Slovenskej brány na Pohroní s Katedrou
archeológie a Katedrou muzeológie UKF v Nitre
2. Archeologický výskum: Zemplín - hradisko, Kostoľany pod Tribečom.
 Zemplín - hradisko:
V sezóne 2019 sa počas desiatich pracovných dní aktivity na lokalite obmedzili na
starostlivosť o nálezisko a prospekciu opevnenia. Viac krát prebehlo čistenie náleziska od
náletových drevín a burín. Na konci sezóny bolo nálezisko zazimované a okolie chemicky
ošetrené. Po oboch stranách nálezu predpokladanej brány do hradu sa na chrbte valu našli
murované kamenné prvky. Práve tam bude nutné sústrediť výskumné aktivity
v nasledujúcom období.
 Kostoľany pod Tribečom:
Kresbová a fotografická dokumentácia vybraných archeologických nálezov z výskumu pre
vedecké a dokumentačné účely na cintoríne pri Kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod
Tribečom v r. 2017
Geofyzikálny výskum (georadar a magnetometria) areálu hrádku vo Velčiciach (v
mikroregióne Kostolianskej kotliny).
3. Výskum sakrálnej architektúry v Nitrianskom kraji.
V roku 2019 sa pod vedením PhDr. Karla Práška, riešiteľom Mgr. Pavlom Paterkom, PÚ SR
uskutočnil výskumy v rámci projektu nazývanej „Overenie geofyzikálnych meraní na území
vytipovaných stredovekých sakrálnych stavieb, 1. etapa .“ V rámci uvedeného boli
uskutočnené výskumy v 5. polohách:
- Stredné Turovce - kostol sv. Martina,
- Močenok - Kalvária,
- Kubáňovo - cintorín,
- Kamenný Most - kostol sv. Maurícia,
- Mojzesovo - kostol sv. Ondreja.
V období od 14. 10. 2019 do 26. 10. 2019 maďarskú stranu vieda doktorandka Rita
Rakonczay, pod vedeckou záštitou doc. Maxima Mordovina, PhD. V rámci realizácie boli
organizované 2 verejné prezentácie.
4. Spracovanie lidarových dát.
 Spracovávanie surových LiDAR-ových dát poskytnutých Národným lesníckym centrom
(NLC) a Úradom geodézie, kartografie a katastra SR (UGKK)
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 Klasifikácia surových mračien bodov poskytnutých UGKK vo forme letových pásov vo
formáte LAZ 1.4.
 Testovanie a následná komparácia jednotlivých klasifikačných algoritmov za
účelom zachytenia optimálneho počtu odrazov pulzu vzťahujúcich sa na zemský povrch ako
aj maximálneho odfiltrovanie digitálneho šumu.
 Tvorba výškopisných modelov (DEM) z klasifikovaných bodových mračien v rozlíšení
0.25m, 0.5m a 1m/pix vo formáte GeoTif.
 Vizualizácia DEM pre potreby detekcie mikrotopografických antropogénnych štruktúr
umožňujúcich
topografickú
identifikáciu
a
priestorové
vymedzenie
rozsahu archeologických nálezísk.
 Tvorba a testovanie jednotlivých vizualizačných filtrov a ich kompozícii s cieľom
zvýraznenia zlomov medzi konkávnymi a konvexnými morfologickými prvkami DEM.
 Tvorba mapových výstupov vizualizácií DEM jednotlivých archeologických lokalít s
previazaním na KN mapu a WMS služby.
 Tvorba špecifických digitálnych výstupov (formát .kml resp. .mbtiles) ako podkladových
dát pre potreby terénnej rekognoskácie s využitím GPS prístroja resp. outdoorovej aplikácie
Locus Map Pro v mobilnom zariadení.
 Spracované územia:
- okres Pezinok
- okres Banská Štiavnica
- okres Skalica, k.ú. Skalica
- okres Levice, k.ú: Veľké Kozmálovce, Malé Kozmálovce, Tlmače, Rybník,
- pohorie Tribeč (okr. Nitra, okr. Topoľčany, okr. Zlaté Moravce)
 dopĺňanie databázy lidarových výrezov s archeologickými náleziskami (175 položiek)
5. Dostavba a prevádzka Depozitára archeologických nálezov v Trnave.
Z rozpočtovaných prostriedkov, ktoré boli úradu pridelené rozpočtovým opatrením č.2
dňa 6.5. 2019, sme realizovali nákupy tovarov a služieb verejným obstaraním, všetky tie
ktoré prevyšovali limity určené príkazom MK SR sme predkladali ako Žiadosť o udelenie
predbežného vyjadrenia k požiadavke na verejné obstarania tovarov stavebných prác
alebo služieb požiadavkou na Odbor práva a verejného obstarania.
V roku 2019 sa vykonali záverečné stavebné práce a technické opatrenie v exteriéri a
v interiéri na zabezpečenie chodu Depozitára:
 Ukončili sme stavbu inžinierskych sietí čo bola veľká investícia pre rok 2018 napojením
celej budovy a dažďových zvodov.
 Realizovali sme inštaláciu nového kotla, meranie a reguláciu, nové rozvody a nové
radiátory, celá budova je vykurované aj sociálne zariadenia ktorých kompletná
rekonštrukcia prebehla v roku 2018.
 V tomto ruku prebehlo maľovanie celého 1 poschodia a chodieb na prízemí.
 Zabezpečili sme depozitár ďalším regálovým hospodárstvom. Miestnosti na 1. poschodí
sú vybavené kompletne pevnými regálmi popri stenách, okrem menšej miestnosti s
plánovaným využitím pre Archív Pamiatkového úradu SR.
 Verejným obstaraním sme vysúťažili firma na dodávku Mobilných regálov a zariadenia
jednej miestnosti (bádateľne) pre prácu s nálezmi (kovové pracovné stoly a uzamykateľné
kovové skrine).
 Hneď po pridelení finančných prostriedkov sme zrealizovali verejné obstaranie na výber
dodávateľa komplexnej rekonštrukcie celej fasády. Práce začali v koncom augusta - 4
etapy zo 6. etáp boli dokončené do konca novembra 2019. Realizovanie omietky na stene
pri potoku (kvôli výraznému zavlhnutiu) a celkové vymaľovanie prebehne v jarných
mesiacoch roku 2020.
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 V objekte sme zrepasovali okná a dvere, mreže, ktoré boli v zlom stave. Drobnými
stavebnými prácami sme opravili priestory pod schodmi, chodby, nainštalovali nové
zábradlia a ukladali už naskladnené nálezy do krabíc a do regálov. Vykonali sme aj
ďalšie elektroinštalačné práce a objekt dostal nový hromozvod.
 V celom objekte prebehli upratovacie práce ale tie bude treba ešte zrealizovať niekoľko
krát kvôli veľkej prašnosti ako pozostatok stavebných prác.
 V objekte je dokončená kancelária s dvomi pracovnými miestami, úplne vybavená IT
technikou. Sociálne zariadenia sú moderné a plne funkčné.
 Objekt plnohodnotne spĺňa požiadavky, ktoré boli na neho kladené pri zadávaní projektu.
Prijíma archeologické nálezy a je pripravený na ich dlhodobé skladovanie a výkon
vedeckovýskumnej činnosti. V súčasnosti je v depozitári uložených 1981 krabíc s
nálezmi z cca 200 výskumov od 5 oprávnených osôb. Do konca r. 2019 fungovalo
prijímanie nálezov v obmedzenom režime a iba v naliehavých prípadoch. V súčasnosti je
depozitár schopný prijať cca 5300 archívnych krabíc s nálezmi.
Prevádzka depozitára v r. 2019:
 Revízia krabíc s archeologickými nálezmi prevzatými do depozitára PÚ SR v Trnave pred
rokom 2019 (907 krabíc zo 113 archeologických výskumov, realizovaných 4 oprávnenými
osobami).
 Viacnásobná reorganizácia uloženia krabíc s archeologickými nálezmi deponovanými
v depozitári PÚ SR v Trnave a v príručnom priestore susedných garáží (najmä z dôvodu
postupnej obnovy priestorov depozitára, vrátane ich viacnásobného upratovania).
 Preberanie archeologických nálezov v správe PÚ SR od súkromných spoločností a od KPÚ
(prevzatých 1112 krabíc s archeologickými nálezmi spolu z 96 archeologických výskumov
realizovaných 3 oprávnenými osobami).
 Presun väčšiny archeologických nálezov z príručného depozitára Odboru archeológie PÚ SR
do depozitára v Trnave (z dôvodu nutnosti vytvorenia ďalšej pracovne v priestoroch Odboru
archeológie).
 Príprava metodických podkladov pre odovzdávanie archeologických nálezov PÚ SR
oprávnenými osobami a príprava prevádzkového poriadku archeologického depozitára PÚ
SR .
 Výber, odborná dokumentácia a príprava archeologických nálezov zo železa z depozitárov
PÚ SR v Bratislave a v Trnave na konzerváciu – spolu cca 1200 predmetov.

67

B/ Prioritný projekt: Edičná, vydavateľská a propagačná činnosť
Plnenie:
1. Zborník „ Monumentorum tutela - ochrana pamiatok č. 30 a č.31“.
Zborník Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok č. 30: Príspevky z medzinárodnej
konferencie PÚ SR „Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu“
Cieľom bolo vydať zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie „Od c. k. Ústrednej
komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu“, ktorá sa konala v dňoch 21. – 22. novembra
2018 v Bratislave.
V rámci prípravy zborníka sme sa v roku 2019 zamerali na:
- sústredenie príspevkov od autorov
- redigovanie z hľadiska jazykového, odborného a formálneho
- vypracovanie resumé (anglické pre texty v slovenskom/českom jazyku; slovenské pre
texty v cudzích jazykoch)
- editovanie obrazových príloh
- zabezpečovanie práv k reprodukciám (2 príspevky)
- zostavenie publikácie
- korigovanie stránkového zalomenia príspevkov, komunikovanie autorských korektúr
- zadanie požiadaviek pre verejné obstarávanie na tlač.
Zborník bol v roku 2019 pripravený na tlač, ktorá prebehne po verejnom obstaraní
tlačiarenskej firmy začiatkom roka 2020.
Zborník Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok č. 31 z konferencie „Ochrana
a starostlivosť o montánne pamiatky v európskom kontexte“ – počas roka 2019 sa
realizovalo dožiadanie a sumarizácia príspevkov, ich edičná úprava, základná jazyková
korektúra a príprava anglických resumé. Po grafickom spracovaní bude zborník odovzdaný
do tlače.
2. Zborník „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“.
Zborník „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja č. 22“ zo seminára, organizovaného
Krajským pamiatkovým úradom Trnava a konaného dňa 11.12.2018, vydal KPÚ Trnava,
vydanie zborníka finančne zabezpečilo Mesto Trnava a PU SR Bratislava, zostavila
Ing.arch.Jaroslava Žuffová, CSc.
3. Časopis Monument revue.
Časopis Monument revue – odborný časopis zameraný na propagáciu vedeckého poznávania
pamiatkového fondu Slovenska. Cieľom časopisu je prinášať aktuálne výsledky vedeckovýskumnej činnosti Pamiatkového úradu SR, prezentovať historické dokumenty
vypovedajúce o bohatstve pamiatkového fondu Slovenska, rozvíjať monumentológiu ako
samostatnú vedeckú disciplínu a prinášať profily významných osobností monumentológie
a iných príbuzných disciplín. Časopis je registrovaný na MK SR pod číslom ISSN 1338807X, vychádza dvakrát ročne a je nepredajný.
Práce na úlohe zahŕňajú tieto činnosti:
- zabezpečenie odbornej, jazykovej a grafickej úrovne časopisu,
- tvorba koncepcie a obsahovej náplne nového čísla,
- komunikácia s autormi a recenzentmi, administratívne práce pri príprave licenčných
zmlúv,
- samostatné korektorské práce, redakčné spracovávanie textov po jazykovej, štylistickej
a grafickej stránke,
- samostatná tvorivá publikačná činnosť,
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- grafická úprava textov, obrázkov, tabuliek,
- konečná úprava a zalomenie časopisu pre potreby tlače v programe InDesign,
- zabezpečenie distribúcie vytlačeného časopisu,
- zabezpečenie prevádzky redakcie.
Téma č. 1/2019: Výtvarné umenie 18. a 19. storočia vo vzťahu k pamiatkovému fondu
Slovenska
V časopise sú publikované príspevky siedmych autorov (Elena Sabadošová, Patrik Baxa,
Patrik Farkaš, Katarína Tánczošová, Radomír Sabol, Mária Smoláková, Katarína Kučerová
Bodnárová) v kapitole Veda a výskum. Kapitolu Monumentológia napĺňa preklad štúdie
rakúskeho historika umenia Manfreda Kollera o farebnosti štukatúr od Jany Šulcovej.
Kapitola Osobnosti je venovaná oceneným laureátom Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej
za rok 2019, ktorými sú Jan Hofman a Vendelín Jankovič in memoriam, Edita Kušnierová
a Dušan Tóth. Číslo dopĺňajú správy o aktuálnych udalostiach a publikáciách.
Téma č. 2/2019: Vedecká činnosť Pamiatkového úradu SR v oblasti archeológie
Druhé číslo časopisu sa špecializuje na oblasť archeológie a prezentuje Pamiatkový úrad SR
ako špičkové pracovisko v tejto vednej disciplíne. Obsah tvoria väčšinou príspevky
pracovníkov úradu (Peter Bisták, Martin Furman, Michaela Třetinová, Gabriela Brezňanová,
Filip Jaššo, Tomáš Kopták, Martin Miňo, Martin Pristáš, Matúš Sládok, Daniela Nipčová,
Ján Tirpák, Pavel Paterka). Zameriavajú sa na výsledky svojej vedeckej i úradnej práce,
s dôrazom na prezentáciu metódy lidarového mapovania.
4. Revue Pamiatky a múzeá - dve vydania.
Revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá vydávajú Slovenské národné múzeum
a Pamiatkový úrad SR. V roku 2019 vyšli štyri plánované čísla revue v požadovanej kvalite,
rozsahu a podľa vopred naplánovaného harmonogramu výroby.
Čísla 1, 2 a 4 boli polytematické. Číslo 3 bolo, už tradične, venované víťazným projektom
oceneným Výročnou cenou časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2018 a mestu, v ktorom sa
konali Dni európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku.
S ohľadom na popularizačný charakter revue prešli Pamiatky a múzeá v začiatku roka 2019
na nový dizajn časopisu s aktuálnejším grafickým rozvrhnutím a typografickou úpravou.
Súčasťou nového vizuálu je tiež používanie väčších a kvalitnejších fotografií a obrazového
materiálu. S vydaním čísla 2/2019 redakcia zriadila časopisu profil na sociálnej sieti
Facebook, kde propaguje svoje aktivity a obsah časopisu.
Finančné náklady spojené s vydávaním revue znášali obidve vydavateľské inštitúcie podľa
dohody vydavateľov z vlastných rozpočtov takto: prvé dve čísla (č. 1 a č. 2/2019)
zabezpečilo SNM, druhé dve čísla (č. 3 a č. 4/2019) Pamiatkový úrad SR.
Tlač zabezpečil Pamiatkový úrad SR, náklady refakturoval SNM.
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C/ Prioritný projekt: Výchova a vzdelávanie
Plnenie:
1. Medzinárodná konferencia „ Počítačová podpora v archeológii“.
Medzinárodná konferencia „Počítačová podpora v archeológii“. 29.-31.5.2019, Kočovce.
PÚ SR v spolupráci s STU v Bratislave, UK v Bratislave a UK v Prahe a ARUP v Prahe
zorganizoval 18. ročník medzinárodnej konferencie „Počítačová podpora v archeológii“. PÚ
SR zabezpečil občerstvenie pre účastníkov konferencie ako aj technické a materiálové
vybavenie jednotlivých príspevkov a posterových prezentácii ako aj personálne
zabezpečenie priebehu konferencie (moderovanie prednáškového bloku a následnej diskusie,
registrácia účastníkov, doprava, propagácia). PÚ SR sa spolupodieľal na zostavovaní
programu konferencia a záverečnej exkurzie a následnej príprave zborníka abstraktov
z konferencie. Prednáškové bloky boli zamerané na 3D rekonštrukcie, vizualizácie
a digitalizáciu archeologických nálezísk a nálezov za účelom ich prezentácie verejnosti, ako
aj ako pomôcky pri ochrane pamiatkového fondu a vedeckom bádaní, využitie štatistických
metód v archeológii, leteckého laserového skenovania (LLS) v archeológii, na mapovanie
a vymedzenie archeologických nálezísk, ale aj na ďalšie popularizačné aktivity vo
virtuálnom priestore. PÚ SR predstavil projekt PAMIS prezentovaný autorským kolektívom
P. Bisták – M. Furman – S. Katkin – P. Škulavík a J. Zachar (prednáška „Návrh štruktúry
archeologickej zložky projektu PAMIS“).
2. Odborno-metodický deň PÚ SR a NPÚ - Pamiatky 20. storočia ako súčasť pmiatkového
fondu.
Pamiatkový úrad SR s Národním památkovým ústavem v spolupráci s KPÚ Prešov
zorganizoval v dňoch 2. – 4. 10. 2019 v Červenom Kláštore spoločný odborno-metodický
deň. Nosnou témou tohto podujatia boli pamiatky 20. storočia ako súčasť pamiatkového
fondu (vyhlasovanie, zrušenie a zmeny vyhlásenia národných kultúrnych pamiatok a
pamiatkových území). Cieľom podujatia bola výmena vzájomných skúseností z praxe
pamiatkovej ochrany medzi kolegami z Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska.
Na prednáškach odzneli príspevky k metodike vyhlasovania a ochrany pamiatok 20.
storočia, ale aj konkrétne príklady výskumov a obnov tejto špecifickej architektúry.
Prednášajúci predstavili aj príklady ochrany pamätníkov, sochárskeho umenia a záhradných
úprav z minulého storočia. Veľká časť príspevkov sa zaoberala aj témou ochrany
technických pamiatok a priemyselných miest. Podujatie viedlo k vzájomnej výmene
vedomostí, skúseností a taktiež aj nadviazaniu pracovných kontaktov. Z príspevkov bude
publikovaný zborník.
V rámci exkurzie pripravenej KPU Prešov boli navštívené zaujímavé lokality v Tatrách,
konkrétne:
- Tatranská Javorina, Kaštieľ (Zámoček Hohenloheho) – 1885, projektant Gedeon
Majunke
- Tatranská Javorina - hotel Poľana (dnes hotel Montfort) – 1973-1974, arch.
Hauskreicht, Ďurkovič, Svetko
- Tatranská Lomnica, zotavovňa Morava – 1930-1933, arch. Fuchs
- Tatranská Lomnica, múzeum TANAP-u – 1965-1967, arch. Merjavý
- Vyšné Hágy, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie –
1938, arch. Libra a Kann
- Svit, Chemosvit – od 1936 roku projekčné ateliéry Baťa
- Svit, železničná stanica – 1948, arch. J. Holeček
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D/ Prioritný projekt: Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
Plnenie:
1. Organizovanie Letnej školy manažmentu SKD v spolupráci krajín V4.
10.ročník letnej školy Manažment svetového kultúrneho dedičstva (V4 Heritage Academy)
sa konal v dňoch 8. – 14. júla 2019 v Krakove, Českom Krumlove a Holašoviciach.
Letná škola bola už po 10-krát zorganizovaná Pamiatkovým úradom SR v spolupráci s
Medzinárodným kultúrnym centrom v Krakove, Poľsko, MK ČR a NPÚ, Česká republika a
T. Fejérdym z Maďarska (ICOMOS).
Cieľom podujatia je výmena skúseností pri riešení problémov dotýkajúcich sa zachovania
jedinečných svetových hodnôt lokalít svetového kultúrneho dedičstva krajín V4. Účastníci
môžu nielen poznať rôzne lokality SKD a ich manažment, oboznámiť sa s ich hodnotami a
problémami pri zachovaní, ale i aktívne prispieť návrhmi na zlepšenie.
Letná škola konala v Česku a MK ČR bolo hlavným spoluorganizátorom podujatia.
Pamiatkový úrad SR prispel k odbornému zostaveniu programu podujatia, nominoval
účastníkov za Slovensko, odborne prispel k odbornému vedeniu workšopov a záverečným
zhodnotením a odovzdaním certifikátov účastníkom sa spolupodieľal na zhodnotení letnej
školy. Tento rok bol špeciálne zameraný na problematiku riadenia lokalít hradných
komplexov a osobitne na redistribúciu turistov s ohľadom na zachovanie hodnôt lokality
svetového dedičstva. Účastníci sa touto tematikou zaoberali a 2 workšopoch:
- Redistribúcia masového turizmu v Českom Krumlove, potenciál Juhočeského regiónu
pre redistribúciu masového turizmu,
- Charakteristiky tzv. „Serious Clientele“ vhodnej pre Český Krumlov.
Počas nich bol účastníkom podujatia predstavený aj nový manažment plán lokality a
revitalizačný projekt a manažment kláštorov v Českom Krumlove – využitie dôležitých
kultúrnych pamiatok pre rozvoj kultúry a vzdelávania v regióne. Na workšopoch boli riešené
problémy lokality svetového dedičstva Historické centrum mesta Český Krumlov, ktoré je
zahltené množstvom turistov a musí riešiť problém zachovania trvalého bývania v meste.
Výstupy práce účastníkov boli prezentované v závere podujatia. Následne zástupcovia
jednotlivých krajín zhodnotili tohoročné podujatie a odovzdali všetkým účastníkom
certifikáty. 11. ročník letnej školy v roku 2020, ktorý sa bude konať v Krakove a na
Slovensku, bude zorganizovaný v lokalite SKD Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia.
Projekt bol organizovaný v rámci iniciatívy stretnutí ministrov kultúry krajín V4.
2. 43. zasadnutie Výboru svetového dedičstva UNESCO.
Počas svojho 43. zasadnutia, ktoré sa konalo od 30. júna do 10. júla 2019 v Baku
(Azerbajdžan), Výbor svetového dedičstva rozhodol o zapísaní 29 nových lokalít na Zoznam
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a o podstatnom rozšírení jednej už
zapísanej lokality. V súčasnosti tak na Zozname figuruje 1121 lokalít nachádzajúcich sa
v 167 krajinách sveta.
Medzi novo zapísanými lokalitami je najvýraznejšie zastúpený región Európa a Severná
Amerika, v ktorom pribudlo až 15 nových lokalít, z Ázijsko-pacifického regiónu bolo
zapísaných 10 lokalít, 2 nové lokality sú situované v Arabských štátoch a jednu novú
lokalitu svetového dedičstva získali Afrika i Latinská Amerika.
V roku 2019 bolo na Zoznam svetového dedičstva pridaných viacero významných
archeologických lokalít, ako napríklad Mohylové polia v Dilmune (Bahrajn), poľské
Krzemionki, známe pravekou ťažbou pruhovaného pazúrika, a obzvlášť ruiny starovekého
Babylonu (Irak), centra Babylonskej ríše a domova Visutých záhrad princeznej Semiramis,
považovaných za jeden zo siedmich divov sveta. Kvôli vojenským konfliktom na území
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Iraku musel Babylon čakať viac ako 30 rokov na zaradenie medzi lokality svetového
dedičstva. Tohtoročný zápis nie je len uznaním jeho jedinečnej svetovej hodnoty, ale aj
symbolom dlhodobej participácie UNESCO na povojnovej obnove krajiny.
43. zasadnutie Výboru svetového dedičstva opätovne potvrdilo potenciál dedičstva pri
posilňovaní spolupráce medzi štátmi prostredníctvom zápisu cezhraničnej lokality
Baníckeho regiónu Erzgebirge / Krušnohorie (spoločná nominácia Nemecka a Českej
republiky) a rozšírením pôvodne len severomacedónskej lokality Prírodné a kultúrne
dedičstvo Ochridského jazera o časť nachádzajúcu sa na území Albánska. Zápisom
austrálskej lokality Budj Bim a Skalných nápisov v Áísínai’pi (Kanada) Výbor svetového
dedičstva pripomenul význam domorodých kultúr, ich tradícií a znalostí pri ochrane
kultúrneho a prírodného dedičstva. Vedecký, technologický a umelecký progres najnovšieho
obdobia ľudských dejín zachytávajú hneď dve nové lokality – Observatórium Jodrell Bank
na severozápade Anglicka a osem objektov z prvej polovice 20. storočia reprezentujúcich
architektonickú tvorbu Franka Lloyda Wrighta (Spojené štáty).
Medzi prírodné lokality svetového dedičstva boli zapísané miesta dôležité pre zachovanie
globálnej biodiverzity. Zahŕňajú hniezdiská sťahovavých vtákov pri pobreží Žltého mora
(Čína) a Francúzske južné a antarktické územia s rekordnou plochou viac ako 67 miliónov
hektárov, ktoré sú domovom jednej z najvyšších koncentrácií vtákov a morských cicavcov
na svete.
Na tohtoročnom zasadnutí Výbor svetového dedičstva rozhodoval aj o medzinárodnej
nominácii „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes“, ktorú spoločne predložili Nemecko,
Rakúsko, Maďarsko a Slovensko. Nominácia získala pozitívne odborné hodnotenie a bola
pôvodne odporučená na zápis, ktorý však Výbor nemohol schváliť kvôli neočakávanému
rozhodnutiu maďarskej vlády vyňať z nominácie objekt Miestodržiteľského paláca
v Aquincu (Budapešť). Vzhľadom na neskorý termín doručenia informácie nebolo možné
posúdiť dopad tohto vyňatia na jedinečnú svetovú hodnotu Dunajského Limesu ako celku a
pôvodný odborný posudok sa tak stal neplatným. Výbor konštatoval, že sa vytvorila
špeciálna situácia, ktorá si vyžaduje doplňujúci čas na vyriešenie. Preto rozhodol o odklade
nominácie (tzv. referral), s tým, že do konca roka 2019 má byť do Budapešti vyslaná
odborná poradná misia Výboru.
Dňa 9. júla 2019 Výbor svetového dedičstva prerokoval súbor odporúčaní pripravených Adhoc pracovnou skupinou pre revíziu nominačného procesu, na príprave ktorého participoval
aj PÚ SR. Výbor ocenil činnosť pracovnej skupiny, predĺžil jej mandát o ďalší rok
a v revidovanej verzii schválil súbor predložených reformných opatrení, predovšetkým
návrh na zavedenie predbežného posudzovania jedinečnej svetovej hodnoty lokalít
uchádzajúcich sa o zápis na Zoznam svetového dedičstva.
Posledným rozhodnutím, ktoré Výbor svetového dedičstva prijal na svojom 43. zasadnutí,
bola voľba dejiska zasadnutia pre rok 2020. Jeho hostiteľom bude čínske mesto Fuzhou.
3. EHHF 2019 - výročné stretnutie riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií.
V rámci zahraničnej pracovnej cesty sa GR PÚ SR zúčastnila pravidelného výročného
zasadnutia riaditeľov inštitúcií ochraňujúcich kultúrne dedičstvo/pamiatkový fond
v krajinách Európskej únie – European Heritage Heads Forum 2019, ktoré sa konalo
v Štokholme- Švédsko.
V priebehu tohtoročného zasadnutia odzneli úvodné prednášky – tematizované do troch
okruhov a to
 manažment kultúrneho dedičstva v otvorenej a inkluzívnej spoločnosti-. filozofickú
úvahu o skutočnom vlastníctve a odpovedi na základnú otázku , kto sú skutoční vlastníci
kultúrneho dedičstva, teda nielen o materiálnom ale aj duchovnom rozmere vlastníctva,
predniesol Prof. Kwane A. Appiah z New York University, korešpondent New York Times.
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 začlenenie kultúrneho dedičstva do oblastí iných politiky, príspevky prednesené
L.Johansson z Švédskeho národného pamiatkového úradu a A.Pattersonom z Historic
Enviroment Scotland.
 problematika adekvátneho nadviazania na aktivity Európskeho roku kultúrneho
dedičstva 2018, jednak boli odprezentované hodnotenia tejto mimoriadne kultúrnospoločensky významnej aktivity v správach Dr.Uwe Kocha z Nemecka , krajiny ktorá bola
hlavným iniciátorom , E. Sciacchitano z Európskej Komisie – riaditeľstva pre kultúru, K.
Merkle z Rady Európy –Výbor pre kultúru a P. Jaspeart - Europa Nostra.V rámci vyššie
uvedeného bloku boli odprezetované jednak Berlínska výzva – Berlin Call to Action akčný plán pre kultúrne dedičstvo, informácia o ocenení Europa Nostra Award 2019
a Barcelonská deklarácia o turizme a kultúrnom dedičstve.
Každý tematický okruh pokračoval skupinovými diskusiami, ktoré boli výbornou
príležitosťou reflexie nastolených tém v jednotlivých krajinách a vytvárali tak dobrý priestor
na priblíženie mozaiky kultúrnej diverzity Európy a súčasne aj priestor pre potrebu
formovania istých spoločných procesov a postupov v záujme harmonizovania problematiky
ochrany kultúrneho dedičstva na našom kontinente, najmä tých spoločných postupov
v politikách Európskej únie, kde jednotlivé usmernenia ekonomickej a právnej povahy sa
môžu dostať do konfliktnej pozície so záujmami ochrany potenciálu kultúrneho dedičstva
Európy. Túto diskusiou so zástupcami medzinárodných inštitúcií ochraňujúcich kultúrne
dedičstvo viedol generálny riaditeľ Úradu národného dedičstva Estónska, p. Sim Raie.
V rámci odborného programu odoznela aj výročná správa pričlenených odborných sekcií
EHHF a to :
- EHLF / Euróspkeho právnickeho fora/ , prednesené predsedom W.Geohneronn
/Nemecko/- najmä apeloval na aktívnejšie zastúpenie jednotlivých krajín. Obavu pred
nomináciou člena tejto pracovnej skupiny rozptýlil informáciou, že nie je nutné
striktne nominovať za krajinu právnika, dôležité je účasť odborníka ktorý správne
reflektuje právny aspekt ochrany pamiatok , resp. naopak je nutné vyhľadávať práve tie
odborné problémy, ktoré práve špecialisti z ochrany kultúrneho dedičstva chápu že
môžu byť v európskej legislatíve aj iných ako kultúrnych oblastí nesprávne pochopené,
resp. môžu ohrozovať nevedomky kultúrne dedičstvo. Problematiku demonštroval na
niekoľkých problematických usmerneniach EU ako napr. Constructions Product
regulation /CPR EU 305/211 / o sekundárnom využívaní stavebných materiálov alebo
regulácia EU 528/2010 o používaní biodícií na trhu .
- TFES /Pracovná skupiny pre ekonomiku a štatistiku/– zameraná na problematiku
využitia socio - ekonomických údajov ako podpornej argumentácie pri formulovaní
kultúrnych politík, najmä problematike efektivity investovania štátnych zdrojov do
ochrany kultúrneho dedičstva. Po prezentácii zozbieraných doterajších dát a sformovaní
metodológie a metodiky zberu socio-ekonomických údajov pre podporu kultúrnodedičných politík a ich testovanie v projekte ESPON bola konštatované splnenie úlohy
zo strany pracovnej skupiny vedenej T. Nypan z Nórskeho pamiatkového úradu
v spolupráci s P. Mahringerom zo Spolkového pamiatkového úradu Rakúska, pričom
vyzvali na bližšiu spoluprácu EK, DG EAC, EUROSTAT a ESPON - riaditeľstvo
a schválené predĺženie projektu ESPON.
Z výročnej správy sekretariátu EHHF okrem správy o činnosti a organizovaných aktivitách
boli nastolené i niekoľko požiadavky a to písomný prísľub ďalšieho financovania fóra aj
jeho činnosti na roky 2020 – 2022 zo strany členských štátov EHHF. Taktiež boli oslovené
krajiny , aby ponúkli hosťovanie a organizáciu fóra v roku 2021 , nakoľko je potrebné aby
už v budúcom roku bola známa hostiteľská krajiny aj pre potreby tzv. Troiky, ktorá ako
prípravný výbor organizačne a odborne zabezpečuje výročné stretnutie.
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Výnimočnou príležitosťou tohto ročného stretnutia EHHF 2019 , súvisiacou so zvyklosťou oficiálne protokolárne prijatie členov EHHF na vysokej štátnej úrovni, bolo v tomto roku
práve prijatie u Jej kráľovskej výsosti – korunnej princeznej Viktórie, ktorá je súčasne
poverená starostlivosťou o kultúrne dedičstvo v rámci povinností kráľovskej rodiny. Z titulu
tejto funkcie nás sprevádzala kráľovským palácom v Štokholme, v rámci ktorého nám
predstavila svojich spolupracovníkov a oboznámila nás s projektom obnovy kráľovského
paláca , za ktorý je osobne zodpovedná a je časovo a finančne rozložený na obdobie 25
rokov. V rámci obnovy paláca veľmi úzko spolupracuje s Švédskym pamiatkovým úradom,
jeho riaditeľ je taktiež plní čestnú , spoločensky významnú funkciu ceremniála v protokole
švédskeho kráľa Karola XVI.Gustáva. Projekt uvažuje veľmi citlivo, ale veľmi jednoznačne
s aktuálnym využitím najmodernejších technológii ako napr. využitie solárnej energie,
nakoľko Švédsko je krajinou, ktorá sa hlási k 100% využitiu trvalobnoviteľných zdrojov
energie a preto sú na vnútornej strane v zaatikovom priestore kráľovského paláca
umiestnené vysoko efektívne solárne panely.
Súčasťou odborného programu bola komentovaná prehliadka po Starom mesta – Gamla
Stan, najmä prehliadka vytypovaných meštianskych objektov , obnovených v ostatnom
období, návšteva múzea v prírode Skansenu a Vasa múzea, tiež mimoriadne inšpiratívna 3D prezentácia Obraz Vikingov v múzeu v Starej Uppsale a letná rezidencia a múzeum Karla
Linného – botanika svetového významu v Hammarby.
4. Prezentácia výstav PÚ SR v zahraničí.
Doc. M. Dudáš – spolupráca pri organizácii výstavy „Drevené kostoly na Slovensku“
v priestoroch Rytierskej sály Rožmberského paláca Pražského hradu výstava (20. 6. – 20. 8.
2019)
5. Výročné stretnutie koordinátorov značky Európske dedičstvo.
V dňoch 22. – 23. októbra 2019 sa v Bruseli pod názvom European Heritage Label Days
konalo spoločné zasadnutie koordinátorov Značky Európske dedičstvo a zástupcov lokalít,
ktorým bola značka udelená.
Ťažiskom programu bola prezentácia skúseností
s implementáciou značky a dopadu jej udelenia na vybrané lokality, predstavenie návrhu
nového systému monitoringu a informovanie o výsledkoch auditu Značky Európske
dedičstvo po piatich rokoch od realizácie tejto iniciatívy pod záštitou EÚ. Audit potvrdil
význam značky v kontexte Novej európskej agendy pre kultúru a jej dôležitosť pre podporu
záujmu Európanov o kultúrne dedičstvo, na druhej strane prízvukoval potrebu
intenzívnejšieho napĺňania vzdelávacieho potenciálu značky. Zástupcovia Európskej
komisie prezentovali začlenenie značky do Európskeho akčného rámca pre kultúrne
dedičstvo, ktorý bol prijatý v závere roka 2018 s cieľom zaistiť dlhodobý efekt aktivít
realizovaných počas Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Informovali tiež o aktuálne
prebiehajúcom procese hodnotenia žiadostí o udelenie značky, do ktorého sa zapojilo 19
lokalít z 15 členských krajín a ktorého výsledky by mali byť známe na jar 2020. Súčasťou
podujatia bola prezentácia stálej expozície Domu európskej histórie, ktorý bol otvorený pri
Európskom parlamente v Bruseli a ktorý aj na základe poznatkov z implementácie Značky
Európske dedičstvo približuje historický vývoj Európy a európskej kultúry na nadnárodnej
báze.
6. Zasadnutie pracovnej skupiny EHHF Economic Taskforce / prezentácia výsledkov
projektu ESPON „Ekonomické prínosy kultúrneho dedičstva“.
Počas roka 2019 sa realizovala 3. a 4. fáza prípravy projektu, ktorého cieľom je
prostredníctvom detailných štatistických údajov vyhodnotiť ekonomický dopad hmotného
kultúrneho dedičstva a vytvoriť základ pre pravidelné zisťovanie tohto dopadu na
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medzinárodnej báze. Pokračoval zber údajov za jednotlivé participujúce krajiny (zo zdrojov
národných štatistických úradov, kultúrnych inštitúcií, profesijných organizácií v
sledovaných ekonomických sektoroch a i.), ich verifikácia a spracovanie mapových
priemetov predbežných výsledkov. Zároveň sa pripravoval návrh záverečnej správy
projektu, ktorá okrem samotného vyhodnotenia ekonomického dopadu KD prezentuje aj
širší kontext politík EÚ viazaných k projektu, podrobne popisuje metodológiu zisťovania,
aby sa v budúcnosti mohol realizovať obdobný komparatívny výskum.
Finálna správa projektu spracovaná externým štatistickým tímom bola po formálnej kontrole
predložená na záverečnú vecnú revíziu projektovým partnerom z jednotlivých krajín.
Oficiálna prezentácia výsledkov projektu sa uskutočnila počas Európskeho týždňa miest
a regiónov v Bruseli v dňoch 7. – 10. októbra 2019 pod záštitou agentúry ESPON, ktorá
projekt financovala. V závere roka bola finálna správa ako aj dokumentácia sumarizujúca
zozbierané štatistické údaje sprístupnená širokej verejnosti na webovej stránke ESPON
https://www.espon.eu/cultural-heritage. K hlavným výstupom projektu patrí definovanie
spoločného teoretického rámca vymedzujúceho ekonomické odvetvia, v ktorých sa
významne prejavuje pozitívny vplyv hmotného kultúrneho dedičstva; sformulovanie
metodiky na určovanie a meranie tohto vplyvu; súbor indikátorov a zozbierané údaje
o ekonomickom vplyve hmotného kultúrneho dedičstva v krajinách zapojených do projektu
za uplynulých päť rokov; podrobný plán na vytvorenie monitorovacieho systému
umožňujúci dlhodobý pravidelný zber údajov o ekonomickom vplyve hmotného kultúrneho
dedičstva na medzinárodnej báze.
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4. Rozpočet organizácie
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4. 1. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov
Na úvod zhodnotenia plnenia záväzných ukazovateľov uvádzame, že rok 2019 bol z hľadiska
zabezpečenia financovania PÚ SR opätovne mimoriadne náročný. V roku 2019 bolo vykonaných
7 rozpočtových opatrení.
Finančne sme zabezpečovali činnosti, ktoré môžeme zhrnúť do nasledovných okruhov:







výkon špecializovanej štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu
realizácia plánu hlavných úloh
realizácia udržateľnosti digitalizácie pamiatkového fondu
realizácia udržateľnosti projektu Pro Monumenta
projekt spolupráce s mestom Trnava
výdavky na zabezpečenie prevádzky budov – sídla Pamiatkového úradu SR, krajských
pamiatkových úradov, oblastných reštaurátorských ateliérov a Múzea Červený Kláštor.

Pretrvávajúcim problémom našej organizácie aj v roku 2019 je zastaraný autopark. Keďže
našej organizácii MK SR dlhodobo nerozpočtuje výdavky na nákup dopravných prostriedkov
v rámci kapitálových výdavkov bola nútená naša organizácia realizovať nákup nových
motorových vozidiel z bežných výdavkov. Vozidlá prestali spĺňať predpoklady v zmysle zákona
č 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, nakoľko nezískali osvedčenie o technickej, resp. emisnej
kontrole. Ich opravy boli vysoko nákladné a z titulu nehospodárneho vynakladania finančných
prostriedkov sme pristúpili k obstaraniu 3 nových vozidiel, aby sme našim zamestnancom pri
výkone svojich pracovných povinností bezpečnú jazdu. Každoročne sme nútení financovať
opravy existujúceho zastaraného autoparku, čo predstavuje zvýšené čerpanie výdavkov
organizácie.
Ďalším závažným problémom, ktorý musela riešiť naša organizácia sú opravy zastaraných
a opotrebovaných kotlov v jednotlivých budovách, ktoré má v správe úrad, ak by sme
nerealizovali odstránenie havarijného stavu na vykurovacom systéme na pracovisku PÚ SR
v Bratislave na Červenom Kláštore a na pracovisku Topoľčany v zimných mesiacoch by sme
nekúrili a bolo by nutné nastaviť režim prekážky v práci. Významné úsilie sme venovali stavu
preťaženej elektrickej siete a el. vedeniu, ktoré je potrebné postupne vymieňať.
Nové výzvy v súvislosti s elektronizáciou verejnej správy nás nútia mať aj kvalitnú elektrickú
sieť aby v našich budovách mohla byť realizovaná služba obyvateľstvu v bezporuchovom
režime. V nasledujúcich rokoch bude pokračovať v obnove a postupnej údržbe jednotlivých
budov, ktoré máme v správe 22, čo si bude vyžadovať ďalšie zvýšenie čerpania rozpočtu.
Výraznou mierou sme pokročili pri obnove budovy Depozitár archeologických nálezov
v Trnave na Cukrovej ul. Depozitár je funkčný, prijíma nálezy a má zabezpečenú stálu
prevádzku a ostáva nám dokončiť 2.etapu obnovy fasády a spevnené plochy.
Dokončili sme po 3 rokoch s celkovým rozpočtom 180 209,- € obnovu a opravu NKP
Piargská brána v Banskej Štiavnici zo strany exteriéru, v budúcnosti nás čaká obnova interiéru
budovy.
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Schválený rozpočet príjmov bol v sume 705 000,- €. Rozpočtovým opatrením č. 6 zo dňa 11.
12. 2019, list MK-1734/2019-421/20177, nám bol upravený (znížený) záväzný ukazovateľ
príjmov o 80 000,- € na sumu 625 000,- €. Celkové príjmy za rok 2019 boli dosiahnuté v sume
628 371,78 € z toho rozpočtované príjmy odvedené do štátneho rozpočtu boli 628 371,78 €.
Schválený rozpočet celkových výdavkov bol vo výške 7 978 622,- €, z toho bežné výdavky
vo výške 7 978 622,- €, kapitálové výdavky neboli pridelené.
V roku 2019 bolo realizovaných 7 rozpočtových opatrení a upravený rozpočet predstavoval
celkové výdavky vo výške 9 631 449,- €, z toho bežné výdavky vo výške
9 231 449,- €
a kapitálové výdavky v sume 400 000,- €.
Skutočné čerpanie rozpočtových výdavkov za rok 2019 predstavuje sumu 9 631 464,80 €,
z toho bežné výdavky 9 231 444,80 € a kapitálové výdavky vo výške 399 990,- €. Organizácia
čerpala celkové výdavky vo výške 99,99 % z upraveného rozpočtu.
4.1.1. Rozpočtové opatrenia v roku 2019
RO č.
1
2
3
4
5
6

Program
08T0104
08T0103
08S0108
08S0108
08S0108
08S0108

7

08S0108

Účel
podpora KA v zahraničí
podpora KA v RO a PO
zvýšenie platových taríf
nákup strojov, prístrojov a zar.
navýšenie kat 600 - PAMIS
zníženie bežných výdavkov
presun kat 630 a 610
zrušenie viazania

€
31 500,00
340 000,00
716 055,00
400 000,00
165 272,00
- 80 000,00
65 109,00
80 000,00

4. 2. Príjmy organizácie
Porovnanie dosiahnutých príjmov za r.2018 so skutočnosťou r.2019:
v€
Zdroj Položka Názov rozpočtovej položky
111
210
Príjmy z podnikania a vl. maj
111
220
Admin. a iné poplatky a platby
111
230
Kapitálové príjmy
111
290
Iné nedaňové príjmy
111
200
Nedaňové príjmy

Skutočnosť k
31.12.2018
213 139,20
253 817,96
142 477,00
26 269,65
635 703,81

Skutočnosť k
31.12.2019
296 329,70
296 480,43
326,00
35 235,65
628 371,78

635 703,81

628 371,78

Celkové príjmy

V roku 2019 bolo plnenie zdroja 111 rozpočtových príjmov organizácie nižšie v porovnaní
s rokom 2018 nakoľko v roku 2019 Oblastné reštaurátorské ateliéry, ktoré sú súčasťou
Pamiatkového úradu mali zakázané uzatvárať nové zmluvy z dôvodu prípravy ich budúcej
delimitácie. Upravený rozpočet príjmov na rok 2019 bol vo výške 625 000,- €, ktoré organizácia
prekročila o 3 371,78 €.
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4. 2. 1 Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie
Vývoj plnenia príjmov je nasledovný:
-

Rozpočtovú položku 210 - Príjmy z podnikania a z vlastníckych vzťahov sme
rozpočtovali v sume 310 611,- €, celkové plnenie je v sume 296 329,70 € za prenajaté
nebytové priestory.

-

Rozpočtovú položku 220 - Administratívne a iné poplatky a platby sme rozpočtovali
v sume 386 000,- €, plnenie predstavuje 296 480,43 €, z toho za porušenie zákona č. 49/2002
o ochrane pamiatkového fondu sme rozpočtovali 40 000,- € a plnenie je 97 139,12 € a za
reštaurovanie, archeologické výskumy, predaj publikácií, služby CHTO a OGD celkom
198 976,65 €. V rámci príjmov z reštaurovania úrad uplatnil § 22 ods.3 zákona č.523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a realizoval vzájomné započítanie príjmov a
výdavkov, ktorou boli refundované výdavky – priame náklady na subdodávky a
reštaurátorsky materiál. V prípade, ak by vzájomný zápočet príjmov a výdavkov nebol
realizovaný, nebol by úrad schopný zabezpečiť financovanie reštaurovania z rozpočtových
výdavkov na hlavnú činnosť.

-

Rozpočtovú položku 230 - Kapitálové príjmy sme rozpočtovali vo výške 5 000,- €. V roku
2019 Pamiatkový úrad realizoval predaj prebytočného majetku v správe úradu (predaj
vyradeného automobilu) v celkovej sume 326,- €

-

Rozpočtovú položku 290 - Iné nedaňové príjmy sme rozpočtovali v sume 3 389,- €,
celkové plnenie je v sume 35 235,65 € za dobropisy z preplatkov energií.

4.2.2 Mimorozpočtové prostriedky
Pamiatkový úrad SR v roku 2019 získal v rámci mimorozpočtových zdrojov príjem v celkovej
sume 1 860,- € od mesta Trnava na vypracovanie zborníka o meste Trnava a Trnavskom kraji.
4.3 Výdavky organizácie
Schválený rozpočet - celkové výdavky boli schválené vo výške 7 978 622,- €, z toho bežné
výdavky vo výške 7 978 622,- €.
V roku 2019 bolo realizovaných 7 rozpočtových opatrení. Upravený rozpočet predstavuje
celkové výdavky vo výške 9 631 449,- €.
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Program
08S

08T

08T

€

Podprogram
08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu
z toho:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
z toho:
bežné výdavky
08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v
zahraničí
z toho:
bežné výdavky

9 259 949
8 859 949
400 000
340 000
340 000
31 500

31 500

4.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie – Program 08S
Podprogram 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu
Zdroj 111 – Štátny rozpočet
A. Bežné výdavky
Za rok 2019 sa bežné výdavky čerpali do výšky 8 859 944,80 €, čo je plnenie na 99,99 %.
V jednotlivých kategóriách je čerpanie nasledovné (v €):

Ukazovateľ
Schválený
rozpočet
610 Mzdy,platy, služ.
príjmy a OOV
620 Poistné a prísp.
zam.do poisť.a NÚP
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
Celkom

3 888 587

Upravený
rozpočet
4 529 304

Čerpanie

%
čerpania
k uprav.
rozpočtu

4 529 304

100,00

1 359 062 1 732 178,17 1 732 178,17
2 680 973 2 536 847,48 2 536 843,28
50 000
61 619,35
61 619,35
7 978 622 8 859 949,00 8 859 944,80

100,00
99,99
100,00
99,99

Ako vidno z prehľadu čerpania bežných výdavkov organizácia vyčerpala celkovo z bežných
výdavkov za rok 2019 sumu 8 529 944,80 €, čo je čerpanie na 99,99 %.
kategória 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
Položka
611 - Tarifný plat
612 – Príplatky
614 – Odmeny
616 – Dopl. k platu
610 – Spolu

Schválený
rozpočet
3 205 587
540 000
103 000
40 000
3 888 587

Upravený
rozpočet

Čerpanie

3 365 188,26
865 283,69
256 920,51
41 911,54
4 529 304,00

3 365 188,26
865 283,69
256 920,51
41 911,54
4 529 304,00

80

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

K 31. 12. 2019 bol upravený rozpočet na kategóriu 610 vo výške 4 529 304,- € a čerpanie vo
výške 4 529 304,- €. Podrobný rozbor mzdových prostriedkov je uvedený v časti Pracovníci
a mzdový vývoj.
Rozpočtovým opatrením č. 3 list MK-1734/2019-421/6437 zo dňa 7. 5. 2019 bol upravený
rozpočet v podprograme 08S0108 o sumu 716 055,- €. Týmto rozpočtovým opatrením sa
zabezpečilo financovanie zvýšených platových taríf zamestnancov v súlade s Uznesením vlády
SR č. 571 z 12. decembra 2018 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovili zvýšené
stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Kolektívnou
zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona
č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
na roky 2019 – 2020 a zvýšenie platových taríf zamestnancov v súlade s Uznesením vlády SR
č. 570 z 12. decembra 2018 k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovili zvýšené platové
tarify štátnych zamestnancov a Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa v štátnej službe na roky
2019 – 2020.
kategória 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP
Položka
621– Poistné doV ZP
623 – Poistenie do ostat. ZP
625 – Poistné do SP
627 – Príspevok do DDP
620 – Poistné a príspevky

Schválený
rozpočet
380 000
93 152
843 868
42 042
1 359 062

Upravený
rozpočet
418 879,25
117 445,91
1 104 557,16
91 295,85
1 732 178,17

% čerpania
Čerpanie
k uprav. rozpočtu
418 879,25
100,00
117 445,91
100,00
1 104 557,16
100,00
91 295,85
100,00
1 732 178,17
100,00

V kategórii 620 - Poistné a príspevky bol upravený rozpočet na sumu 1 732 178,17 € a čerpanie
za rok 2019 bolo na 100,00 %. Poistné predstavuje odvody za interných a externých
(„dohodárov“) zamestnancov PÚ SR.
kategória 630 - Tovary a služby
Prehľadné čerpanie výdavkov v kategórii 630 - Tovary a služby uvádzame podľa jednotlivých
položiek v nasledovnej tabuľke :
Položka
630 – Tovary a služby v tom:
631 Cestovné náhrady
632 Energie, voda a komun.
633 Materiál
634 Dopravné
635 Rutinná a štand. údržba
636 Nájomné za nájom
637 Služby

Schválený
rozpočet
2 680 973
90 000
451 597
495 584
133 100
732 026
50 412
728 254

Upravený
rozpočet
2 536 847,48
58 613,87
402 128,05
373 232,71
117 431,65
469 759,42
53 527,24
1 062 154,54

Čerpanie za
rok
2019
2 536 843,28
58 613,87
402 128,05
373 232,71
117 431,65
469 759,42
53 527,24
1 062 150,34

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99

Z prehľadu vyplýva, že kategória 630 - Tovary a služby bola oproti upravenému rozpočtu
čerpaná na 99,99 % :
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 položka 631 - Cestovné náhrady - súvisí s plnením plánu hlavných úloh úradu
v jednotlivých krajoch a s výkonom štátnej správy prvého a druhého stupňa. Prehľad o
čerpaní prostriedkov na zahraničné pracovné cesty je uvedený v tabuľke č. 7.
 položka 632 - Energie, vody a komunikácia - výšku čerpania najviac ovplyvňujú
podpoložky:
632 001 – energie
632 003 – poštové a kuriérske služby
632 005 – telekomunikačné služby
Prehľad čerpania energetických zdrojov za rok 2019 udáva nasledujúca tabuľka:
Prehľad energie
Elektrická energia
Plyn
Vodné a stočné
Spolu

Čerpanie v €
za rok 2018
118 352,02
130 360,71
16 381,20
265 093,93

Čerpanie v €
za rok 2019
135 432,59
91 369,00
17 071,19
243 872,78

 položka 633 - Materiál - najvyššie čerpanie predstavuje nákup interiérového vybavenia,
výpočtovej techniky, všeobecného a reštaurátorského materiálu, softvéru a licencií.
 položka 634 - Dopravné - vysoké čerpanie je v podpoložke servis, údržba a opravy, ktoré
vyplynuli zo značne opotrebovaného autoparku. Výdavky na opravy a údržbu sú spojené so
zabezpečením technického stavu podľa požiadaviek a podmienok STK. V tejto súvislosti
dávame do pozornosti, že je nutné realizovať obnovu autoparku, pretože opravy starých
a značne opotrebených motorových vozidiel sú z hľadiska ekonomického nerentabilné
a predražujú nám výdavky na dopravu.
Autodoprava – porovnanie čerpania pohonných hmôt za rok 2018 a 2019
Ukazovateľ

Benzín
Nafta
Spolu

Skutočnosť sledov. obd.
za rok 2018 (v lit./€)
litre
40 266,84
10 026,74
50 293,58

Skutočnosť sledov. obd.
za rok 2019 (v lit./€)

€
55 229,49
12 547,55
67 777,04

litre
43 676,83
8 648
52 324,83

€
58 426,14
10 751,43
69 177,57

Z prehľadu čerpania pohonných hmôt vidno zvýšenie čerpanie výdavkov na PHM v porovnaní
s rokom 2018, čo súviselo hlavne s miernym zvyšovaním cien PHM.
 položka 635 - Rutinná a štandardná údržba - čerpanie tejto položky ovplyvňujú najmä
subdodávky pre reštaurovanie (podpoložka 635 006) a opravy a údržba budov v správe
organizácie. V roku 2019 sme mali tiež zvýšené výdavky na opravu výpočtovej techniky,
prevádzkových strojov, prístr. a zariadení a update softvéru.
 položka 636 - Nájomné za prenájom - čerpala sa na 100,00 %. Čerpanie predstavuje
nájomné za nebytové priestory.
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 položka 637 - Ostatné tovary a služby - vysoké čerpanie bolo v podpoložke školenia,
kurzy, semináre, z ktorej sme finančne zabezpečovali ďalšie odborné vzdelávanie
zamestnancov, ďalej podpoložka všeobecné služby, z ktorej sme uhrádzali nákup
kancelárskych potrieb predovšetkým súvisiacich s plnením plánu hlavných úloh a
podpoložka výdavky na úhradu poplatkov a odvodov. Vo veľkej miere ovplyvnila vysoké
čerpanie tejto položky podpoložka 637 027 z ktorej uhrádzame pracovníkov, ktorí
vykonávajú práce na dohody. Touto formou zamestnávame reštaurátorov a upratovačky.
Treba tiež upozorniť, že v súvislosti s touto podpoložkou sa zároveň navyšujú aj podpoložky
v kategórii 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP.
kategória 640 - Bežné transfery
V tejto kategórii bol schválený rozpočet 50 000,- €. Čerpanie tejto kategórie bolo nasledovné:
Položka/podpoložka

Schválený
rozpočet

640 – Bežné transfery
642 006 Na členské príspevky
642 012 Na odstupné
642 013 Na odchodné
642 014 Jednotlivcovi
642 015 Na nemocenské
642 030 Príplatky a príspevky
649 003 Medzinár. organizácii

Upravený
rozpočet

50 000
400
26 370
1 210
10 000
10 000
0
2 020

61 619,35
423
4 532,04
9 502
7 789,16
23 161,98
14 194,54
2 019,63

Čerpanie za
rok
2019
61 619,35
423
4 532,04
9 502
7 789,16
23 161,98
14 194,54
2 019,63

% čerpania
k uprav.
rozpočtu
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Národná rada Slovenskej republiky dňa 23. októbra 2018 schválila novelami niekoľkých
predpisov príspevky na rekreáciu a takzvané „rekreačné poukazy“. Príspevky na rekreáciu
zamestnancov upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako „Zákonník práce“), v osobitnom § 152a. Podľa novely Zákonníka práce je
zamestnávateľ povinný na žiadosť zamestnanca poskytnúť zamestnancovi príspevok na
rekreáciu. Na tento účel sme si vytvorili podpoložku 642 030 – Príplatky a príspevky. V roku
2019 zamestnanci požiadali o vyplatenie rekreačných poukazov v celkovej sume 14 194,54 €.
B. Kapitálové výdavky
Pamiatkovému úradu boli rozpočtovým opatrením č. 4/KV, list č. MK-1384/2019-421/8257
zo dňa 5. 6. 2019 pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky v celkovej sume
400 000,- €. Tieto finančné prostriedky boli účelovo určené na riešenie úloh vyplývajúcich
z informatizácie verejnej správy najmä na odstránenie havarijného stavu IT infraštruktúry PÚ
SR v roku 2019.
Skutočné čerpanie bolo nasledovné:

Podpoložka
713 002
718 002
710

Program 08S0108
nákup výpočtovej techniky
rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení
Spolu
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Upravený
rozpočet
150 000
250 000
400 000

Čerpanie
k 31.12.
2019
150 000
249 990
399 990

4.3.2 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry organizácie - Program 08T
Bežné výdavky
Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO
Zdroj 111
Rozpočtovým opatrením č.2 – list MK – 1734/2019-421/6366 zo dňa 6. 5. 2019 bol upravený
rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba a implementácia
politík, podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít PO a RO kat. 630 Tovary a služby
o sumu 340 000,- € účelovo určenú na financovanie nasledovných prioritných projektov:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov projektu
Adaptácia objektov pre projekt Pro Monumenta II
Dostabva archeolog. depozitára, Trnava - Kačerov Majer
Oprava NKP Piargská brána, Banská Štiavnica
Dokumentačná a informačná činnosť
Výchova a vzdelávanie
Edičná a vydavateľská činnosť

RK
635 006
635 006
635 006
637 005
637 001
637 004

Spolu program 08T0103

x

Rozpočet
20 000
250 000
20 000
20 000
10 000
20 000

Čerpanie
20 000
250 000
20 000
20 000
10 000
20 000

340 000

340 000

Podrobný popis jednotlivých akcií uverejňujeme v tabuľke č. 6
Podprogram 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
Zdroj 111
Rozpočtovým opatrením č.1 – list MK – 1734/2019-421/5195 zo dňa 9. 4. 2019 bol upravený
rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba a implementácia
politík, podprogram 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí, kat. 630 Tovary a služby
o sumu 31 500,- € účelovo určenú na financovanie nasledovných prioritných projektov
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov projektu
43. zasadnutie Výboru SD UNESCO
EHHF 2019 – výročné stretnutie riaditeľov EPI
Prezentácia výstav PÚ SR v zahraničí
Výročné stretnutie koordinátorov značky ED
Zasadnutie prac. skupiny EHHR
Aktívna účasť na zahr. seminároch
Spolu program 08T0104

Rozpočet Zmena Po zmene
RK
10 000 -6 730,26 3 269,74
637 001
1 500
637 004
29,59 1 529,59
7 500 -7 429,33
637 003
70,67
1 000 -1 000,00
637 002
0,00
1
500
637 036
-925,02
574,98
10 000 16 055,02 26 055,02
631 002
x

31 500

0

31 500

Pri realizácii jednotlivých projektov na základe skutočne čerpaných finančných prostriedkov a
na základe našej žiadosti nám MK SR povolilo presun medzi jednotlivými projektmi.
Podrobný popis jednotlivých akcií uverejňujeme v tabuľke č. 6
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4.4 Vyhodnotenie mimorozpočtových prostriedky
Pamiatkový úrad SR v roku 2019 získal v rámci mimorozpočtových zdrojov príjem v celkov
1 860,00 € od mesta Trnava ktoré použil na financovanie vypracovania zborníka o meste Trnava
a Trnavskom kraji.
4.5 Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zahraničné aktivity
Pamiatkový úrad SR v rámci zahraničných aktivít sa zameriaval v roku 2019 predovšetkým
na nasledovné aktivity:
- získavanie odborných poznatkov v krajinách Európskej únie
- spolupráca so zahraničím, predovšetkým so susediacimi krajinami Česko, Rakúsko,
Maďarsko a Poľsko
- výmena skúseností v oblasti pamiatkovej starostlivosti
- prezentácia Pamiatkového úradu SR
- monitoring národných kultúrnych pamiatok SR zapísaných v Zozname svetového dedičstva
UNESCO
Prehľad čerpania výdavkov na zahraničné aktivity uvádzame v tabuľke č. 7.
4.6 Finančné operácie
4.6.1 Príjmové operácie
Príjmové finančné operácie zobrazujú príjem finančných prostriedkov v celkovej sume
225 000,-, € na nasledovnom účte:
-

účet finančného mechanizmu EHP - finančné prostriedky určené na realizáciu projektu Pro
Monumenta II. Celková suma prijatá v roku 2019 je 225 000,- €.

4.6.2 Výdavkové operácie
Výdavkové finančné operácie zobrazujú výdavky finančných prostriedkov v celkovej sume
48 044,41 € na nasledovných účtoch:
- účet finančného mechanizmu EHP – celková suma čerpaná na projekt Pro Monumenta II. je
48 044,41 €. Tieto výdavky súviseli predovšetkým s refundáciou cestovných výdavkov
zamestnancov, nákupom kancelárskych potrieb, preškolovaním,, nákupom pracovných
odevov a nákupom špeciálneho náradia pre potreby realizovania projektu.
4.7 Udržateľnosť projektov
4.7.1 Digitálny pamiatkový fond
Po ukončení projektu OPIS 2 - Projekt: Digitálny pamiatkový fond - Rozvoj pamäťových a
fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry nasleduje 5 ročné obdobie
udržateľnosti v rokoch 2016 – 2021.
V tomto období v PÚ SR je digitalizácia pamiatkového fondu SR zabezpečená Oddelením
digitalizácie a grafickej dokumentácie (ďalej ODGD). ODGD je personálne obsadené minimálne
6 digitalizérmi.
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Kritériá merateľnosti projektu v období udržateľnosti: 1 digitalizačné pracovisko, 100
zdigitalizovaných pamiatkových objektov a pamiatkových predmetov ročne a udržanie šiestich
pracovných miest.
Digitalizačné techniky budú totožné s technikami počas projektu: digitálne: fotografie,
gigapixelové fotografie, panorámy, terestrické laserové skenovanie, optické skenovanie,
fotogrametriu, geodetická polárna metóda a GNSS. Každý pamiatkový objekt musí byť
zdigitalizovaný minimálne dvoma digitalizačnými technikami.
Výstupné digitálne objekty: digitálna fotodokumentácia, 3D modely a videá, 2D merateľná
dokumentácia a technické správy.
4.7.2 Pro Monumenta
Pro Monumenta – prevencia údržbou sa stala novou zložkou v činnosti Pamiatkového úradu
SR, ktorá do systému pamiatkovej starostlivosti v SR zaviedla kontinuálne zisťovanie stavebnotechnického stavu nehnuteľného pamiatkového fondu.
Prostredníctvom Odboru preventívnej údržby pamiatok PÚ SR, ktorý projekt implementoval,
sa zlepšuje poznanie o aktuálnom stave vybraných nehnuteľných kultúrnych pamiatok, na
mieste sa odstraňujú ich drobné poruchy, no zároveň sa zlepšuje informovanosť vlastníkov či
správcov nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku o možnostiach ich údržby. Pri
monitoringu sa používajú najmodernejšie diagnostické postupy (tablety so špecializovanou
aplikáciou, termovízne kamery, špeciálne vybavené vozidlá) a vychádza sa z podrobnej
metodiky vypracovanej pre účely projektu najlepšími odborníkmi v daných oblastiach
pamiatkového a stavebného výskumu. Pamiatkový úrad SR nakrútil o projekte aj krátky
dokumentárny film a vydal súbornú príručku pre vlastníkov a správcov nehnuteľných pamiatok,
ktorú je možné nazvať pamätnicou projektu. Vyššia schopnosť udržať pamiatku v dobrom stave
prispeje k zachovaniu najvýznamnejších súčastí nášho národného kultúrneho dedičstva.
Tri tímy špecialistov, ktorí vykonávali monitoring kultúrnych pamiatok v troch geograficky
rovnomerne alokovaných skupín – v Trnave, Banskej Štiavnici a Poprade - pracovisko Spišská
Sobota, tiež vypracúvali príslušné Technické správy o kultúrnej pamiatke, ktoré završujú proces
inšpekcií. Vlastníkom pamiatok boli následne expedované aj Certifikáty o stave kultúrnej
pamiatky.
Od začiatku roka 2019 bolo uskutočnených spolu 135 inšpekcií. Z toho počas trvania projektu 1.
5. - 31. 12. 2019: celkovo/počas trvania projektu
- vlastníkom/správcom vyžiadaných (okrem TSKP aj remeselný zásah): 31/30
- ako podklad pre hodnotiacu komisiu Obnovme si svoj dom MK SR - podprogram 1.6 pre rok
2019 a 2020 (vypracované TSKP): 88/45
- ako podklad ku vyúčtovaniu poskytnutého grantu z OSSD podprogram 1.6 (OPÚP robí na
týchto pamiatkach priebežnú kontrolu kvality vykonaných prác): 15/14
- opakované inšpekcie (návrat ku objektom z rokov 2014 - 2017): 1/1
Pre potreby hodnotiacej komisie MK SR podprogramu 1.6 OSSD vypracúvali nezávislé
správy o technickom stave pamiatky o nehnuteľnostiach, ktoré sa uchádzajú o štátnu dotáciu.
OPÚP PÚSR v roku 2019 (do 1. 5. 2019) začal s implementáciou preddefinovaného projektu
EEA Grants s názvom pro Monument II. V tomto rámci sa prijali do stavu pracovníkov Odboru
preventívnej údržby pamiatok PÚ SR 3 noví inšpektori
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4.8 Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie
- analýza výdavkov na prevádzku budov
- významné položky súvahy v oblasti majetku a záväzkov
- nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
- stav a vývoj pohľadávok celkom a v štruktúre podľa lehoty splatnosti
- stav a vývoj záväzkov celkom a v štruktúre podľa lehoty splatnosti
- dodržiavanie platobnej disciplíny, spôsob vymáhania nedobytných pohľadávok
- agregované údaje o iných aktívach a pasívach (napríklad existujúce a hroziace súdne spory,
záväzky, ktorých hodnotu organizácia nevie určiť a pod.).
4.8.1 Aktíva
4.8.1.1 Neobežný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný

Druh majetku
Dlhodob.nehmot.maj.
Softvér
Licencie
Obstaranie DNM
Spolu
Dlhodobý hmot.
majetok
Stavby
Tech.zhodnotenie
Sam.hnut.veci a súbory
Dopravné prostriedky
Pozemky
Umelecké diela
Obstaranie DHM
Spolu:

Počiatočný
stav k 1.1.2019 Prírastky

Úbytky

Stav
k 31.12.2019

3 097 160,04
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

155 359,82
0,00
0,00

2 941 800,22

3 097 160,04

0,00

155 359,82

2 941 800,22

205 112,13
9 041 344,49
2 744 850,21
777 047,75
581 522,10
657,24

0,00
534378,70
4066,80
38207,80
236,70

2 333,17

202 778,96
9 575 723,19
2 659 715,58
750 779 21
579255,09
657,24

146 667,40

89 201,43
64 476,34
2503,71

399 990,00 534657,40

13 497 201,32 976 880,00 693 172,05

12 000,00
13 780 909,27

K všetkému majetku má účtovná jednotka právo správy majetku štátu. V roku 2019 boli novými
položkami dlhodobého majetku: tri nové vozidlá, jeden prívesný vozík, TZ servre, TZ softvér.
Zaradenie nového pozemku Piargska brána Banská Štiavnica a predaj pozemkov a stavby na
jednom pozemku mestu Stará Ľubovňa.
Z evidencie dlhodobého majetku bol vyradený a ekologicky zlikvidovaný, morálne a fyzicky
opotrebovaný majetok.
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4.8.1.2 Obežný majetok
Zásoby
K 31.12.2019 vykazuje účtovná jednotka zásoby v sume 20 673,65,87 €, čo predstavuje zostatky
reštaurátorského materiálu na skladoch ORA Bratislava 4 572,99 € a ORA Levoča 16 100,66 €.
Text
ORA Bratislava
ORA Levoča

Počiatočný stav k Prírastok
Úbytok
Zostatok
1. 1. 2019
k 31.12.2019
3 913,35
15378,21
14 718,57
3 913,35
21 613,52
66 804,62
72 317,48
16 100,66

4.8.1.3 Finančný majetok
Text
Ceniny
Sociálny fond - účet
Depozit
Bežné granty
BÚ ProMonumenta

Počiatočný stav k
Prírastok
Úbytok
Zostatok
1. 1. 2019
k 31.12.2019
0,00
272 732,20
271 532,20
1 200,00
23 156,71
78 142,58
71 531,06
29 768,23
457 476,40
473 475,51
457 476,24
473 475,67
126 000,69
1 860,00
43 735,55
84 125,14
0
225 000
48 044,41
176 955,59

Náklady budúcich období k 31.12.2019 v sume 45 678,35 € tvoria najmä predplatné za časopisy,
poistné za autá a iné náklady, ktoré súvisia s rokom 2020. V roku 2020 bude táto položka
rozpustená do nákladov.
4.8.1.4 Pohľadávky
Poskytnuté prevádzkové preddavky k 31.12.2019 nie sú. Zostatok pohonných látok v nádržiach
služobných motorových vozidiel a iné je k 31.12.2019 3 609,34 €.
Suma pohľadávok z nedaňových rozpočtových príjmov k 31.12.2019 je 347 078,28 €.
K pohľadávkam z nedaňových rozpočtových príjmov, prevažne z poskytnutých reštaurátorských
služieb, prenájmu nebytových priestorov a pokút, ktoré presiahli dobu splatnosti bola podľa
internej smernice je vytvorená opravná položka 240 700,55 €. Po korekcii s opravnými
položkami:
Názov
Pohľadávky z nedaň. rozp.príjmov

Stav k 1.1.2019
189 717,81

4.8.2. Pasíva
4.8.2.1 Vlastné imanie
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia k 31.12.2018
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia k 31.12.2019
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie k 2018
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie k 2019
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307 286,18 €
313 358,23 €
- 6 072,05 €
- 120 496,95 €

Stav k 31.12.2019
106 377,73

4.8.2.2 Záväzky
Názov
Dodávatelia
Ostatné rezervy
Zamestnanci
Sociálne a zdravotné zabezpečenie
Daňové záväzky
DPH podľa §7 a §7a Zákona č.222/2004 Z.z.

Stav k 31.12.2019 v €
300 914,22
319 060,97
205 100,25
48 686,01
13,83

Záväzky voči dodávateľom k 31.12.2019 sú 300 914,22 €. Tieto záväzky tvoria dodávateľské
faktúry za materiál resp. služby, ich splatnosť je december 2019 a január 2020.
Nebola predložená potreba vytvorenia rezerv.
Záväzky voči zamestnancom, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu
sa týkajú miezd zamestnancov za december 2019, ktoré budú vyplatené v januári 2020.
Pamiatkový úrad je na základe príkazu MF SR registrovaný ako platca DPH podľa §7 a §7a
Zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, ako osoba, ktorá nemá postavenie
platiteľa dane, avšak je povinná platiť daň z tovarov a služieb nadobudnutých z iného členského
štátu EÚ, bez nároku na odpočítanie dane.
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5. Zhodnotenie zamestnanosti
Pamiatkový úrad SR (ďalej len „úrad“) v sledovanom období roka 2019 zabezpečoval
vzdelávanie ako zamestnancov v štátnej službe, tak aj zamestnancov vykonávajúcich práce
vo verejnom záujme.
Veľký význam vo vzdelávaní má účasť zamestnancov na domácich a medzinárodných
konferenciách, workshopoch, sympóziách, seminároch, kolokviách s aktívnou prezentáciou
našich poznatkov a výskumov, ako aj na odborných prednáškach organizovaných rôznymi
vzdelávacími inštitúciami.
Pamiatkový úrad SR realizoval v sledovanom období nasledovné výberové konania (úspešné):
 VK 2019/3635 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého
miesta v stálej štátnej službe, vo funkcii – Odborný radca, Odbor
preskúmavania výkonu štátnej správy
 VK 2019/2918 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého
miesta, vo funkcii – Odborný radca, Krajský pamiatkový úrad
Prešov
 VK 2019/2917 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého
miesta, v dočasnej štátnej službe na zastupovanie RD, vo funkcii –
odborný radca, Krajský pamiatkový úrad Prešov
 VK/2019/2915 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého
miesta, v dočasnej štátnej službe na zastupovanie RD, vo funkcii –
Odborný radca, Odbor národných kultúrnych pamiatok
a pamiatkových území
 VK/2019/1624 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého
miesta, v stálej štátnej službe, vo funkcii – Odborný radca, Odbor
archeológie
 VK/2019/1313 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého
miesta, v stálej štátnej službe, vo funkcii – Odborný radca, KPÚ
Prešov
 VK/2019/198 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého
miesta, v stálej štátnej službe, vo funkcii – Odborný radca, Odbor
štátneho informačného systému
 VK/2019/1314 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého
miesta, v stálej štátnej službe, vo funkcii – Odborný radca, Krajský
pamiatkový úrad Bratislava
 VK/2019/7577 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého
miesta, v stálej štátnej službe, vo funkcii – Odborný radca, Odbor
preskúmavania výkonu štátnej správy
 VK/2019/6980 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého
miesta, v stálej štátnej službe, vo funkcii – Odborný radca, Krajský
pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Martin
 VK/2019/6809 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého
miesta, v stálej štátnej službe, vo funkcii – Odborný radca, Krajský
pamiatkový úrad Bratislava
 VK/2019/6808 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého
miesta, v dočasnej štátnej službe, vo funkcii – Odborný radca,
Krajský pamiatkový Trenčín
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VK/2019/6806 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého
miesta, v dočasnej štátnej službe, vo funkcii – Odborný radca,
Krajský pamiatkový Trenčín, pracovisko Prievidza
VK/2019/6804 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého
miesta, v stálej štátnej službe, vo funkcii – Odborný radca, Krajský
pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Poprad
VK/2019/6538 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého
miesta, v stálej štátnej službe, vo funkcii – Odborný radca, Krajský
pamiatkový úrad Prešov
VK/2019/6116 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého
miesta, v stálej štátnej službe, vo funkcii – Odborný radca, Krajský
pamiatkový úrad B. Bystrica
VK/2019/6146 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého
miesta, v stálej štátnej službe, vo funkcii – Odborný radca, Odbor
národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území
VK/2019/5670 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého
miesta, v stálej štátnej službe, vo funkcii – Odborný radca, Odbor
národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území
VK/2019/5240 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého
miesta, v stálej štátnej službe, vo funkcii – Odborný radca, Krajský
pamiatkový úrad B. Bystrica, Banská Štiavnica

Stav zamestnancov:
Limit zamestnancov na rok 2019 bol stanovený 333 /určený rozpočtovým opatrením/.
Členenie na štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme je
internou záležitosťou úradu a je nasledovné:
- 183 štátnych zamestnancov
- 150 zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.
V sledovanom období zo 150 funkčných miest pre výkon prác vo verejnom záujme bolo 19
zamestnankýň mimo evidenčného stavu
- z dôvodu materskej dovolenky (8)
- z dôvodu rodičovskej dovolenky (10)
- neplateného voľna (1).
V sledovanom období zo 183 funkčných miest štátnych zamestnancov bolo 16 zamestnankýň
mimo evidenčného stavu
- z dôvodu materskej dovolenky (4)
- z dôvodu rodičovskej dovolenky (12)
V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 bol vývoj v stave zamestnancov Pamiatkového úradu
SR nasledovný:
Štátna služba:
-

zo 183 štátnych zamestnancov bolo v sledovanom období 16 zamestnankýň mimo
evidenčného stavu z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.
Na ich zastupovanie počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky boli na dočasne
uvoľnené miesta prijatí zamestnanci do dočasnej štátnej služby prostredníctvom
výberových konaní.
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-

-

štátnozamestnanecký pomer skončilo 20 zamestnancov; z dôvodu uplynutia dočasnej
štátnej služby 6; ukončením dohodou 10 zamestnanci; odchodom do dôchodku
3 zamestnanci, 1 v skúšobnej dobe.
štátnozamestnanecký pomer vznikol 16 zamestnancom, z toho 15 z dôvodu úspešného
vykonania výberového konania na voľné štátnozamestnanecké miesta v stálej štátnej
službe alebo dočasnej štátnej službe, 1 zamestnankyňa bola prijatá do dočasnej štátnej
služby z dôvodu zastupovania dlhodobej práceneschopnosti štátneho zamestnanca.

Výkon práce vo verejnom záujme:
-

-

-

zo 150 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme bolo v sledovanom
období 8 zamestnankýň na materskej dovolenke, 10 zamestnankýň na rodičovskej
dovolenke, 1 zamestnankyňa čerpala neplatené voľno.
v priebehu sledovaného obdobia skončilo 15 zamestnancov pracovný pomer;
7 zamestnanci ukončili pracovný pomer dohodou; 3 zamestnanci ukončili pracovný
pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, 5 zamestnanci z dôvodu uplynutia
doby určitej.
pracovný pomer vznikol 32 zamestnancom, z toho 2 zamestnankyne boli prijaté
na zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky a 2 zamestnanci na zástup počas
dlhodobej práceneschopnosti.

Prípadné nenaplnenie stavu zamestnancov v priemerných prepočítaných stavoch v oboch
kategóriách ako vo verejnej, tak i v štátnej službe, vyplýva z nedostatočného objemu finančných
prostriedkov určených na platy zamestnancov úradu alebo neúspešnosti pri výbere vhodných
kandidátov pri vyhlásených výberových konaniach v aktuálnom roku.
Napriek tomu boli úlohy úradu za hodnotené obdobie plnené zvýšeným úsilím zamestnancov
(verejná služba aj štátna služba), čo bolo riešené finančným ohodnotením formou mimoriadnych
odmien, dočasným navýšením osobných príplatkov, prípadne uzatvorením dohôd o vykonaní
práce, dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov.
Pamiatkový úrad SR uzatvoril v roku 2019 - 104 dohôd o pracovnej činnosti, 16 dohôd
o vykonaní práce a 20 dohôd o brigádnickej práci študenta. Formou dohôd o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru úrad zabezpečoval činnosti, ktoré by nebolo
ekonomické vykonávať v riadnom pracovnom pomere, napr. upratovanie na pracoviskách
v rámci jednotlivých krajských pamiatkových úradov, ďalej údržbárske a kuričské práce. Úrad
riešil prostredníctvom dohôd aj problém nedostatku zamestnancov v oblasti reštaurovania
a archeológie v nadväznosti na krátkosť času pri dodržiavaní jednotlivých termínov.
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Záver
V roku 2019 vykonával PÚ SR a jednotlivé KPÚ svoje základné úlohy v zmysle
pamiatkového zákona a v zmysle Plánu hlavných úloh PÚ SR na rok 2019, ktorý bol zaslaný
sekcii kultúrneho dedičstva MK SR. Následne bol PHÚ rozpracovaný pre jednotlivé úseky a
odbory PÚ SR, ako aj pre krajské pamiatkové úrady a ich pracoviská.
Verejný odpočet činnosti PÚ SR za rok 2018 sa uskutočnil 25. apríla 2019 v zasadačke úradu.
Prioritou v činnosti od začiatku roka bol výkon štátnej správy na úseku ochrany
pamiatkového fondu v zmysle platných zákonov. Pokračovala realizácia dlhodobých úloh PÚ
SR, najmä Revízia ÚZPF SR a príprava Súpisu NKP SR, ako aj revízia pamiatkových území. PÚ
SR aktívne pracoval na realizácii dlhodobého projektu Digitálny pamiatkový fond. V priebehu
sledovaného obdobia PÚ SR pokračoval v realizácii projektu Pro Monumenta - prevencia
údržbou.
Projekt Pamiatkového informačného systému (PAMIS), pripravovaný v rámci možnosti
čerpania prostriedkov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra - OPII, na obdobie
rokov 2014 -2020 pokračoval ďalšou etapou prípravy Štúdie uskutočniteľnosti, ktorá
v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR bola spracovaná a predložená na pripomienkové
konanie Úradu pre investície a informatizáciu a Útvaru hodnota za peniaze. Projekt bol
schválený vo februári 2019, jeho realizácia začala 1. 6. 2019.
Ťažisko prác v roku 2019 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej správy
na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle pamiatkového zákona, vydávaním rozhodnutí,
záväzných stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám
oprávnených osôb. V sledovanom období vydal PÚ SR vrátane KPÚ celkovo 28 098
rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu štátnej správy, záväzných stanovísk a odborných
vyjadrení.
V rámci plnenia PHÚ na rok 2019 naďalej zostáva ťažiskovou úlohou revízia ÚZPF SR.
V roku 2019 bola spracovaná revízia 128 nehnuteľných NKP a 123 hnuteľných NKP.
Uskutočnené boli aj kroky k príprave jednotlivých monografii sídiel a okresov v rámci nového
Súpisu NKP SR - prioritne okresy Trenčín a Hlohovec.
Dôležitou úlohou PÚ SR v roku 2019 je revízia pamiatkových území, zameraná v tejto etape
najmä na realizáciu výsledkov revízie pamiatkových zón, vypracovanie návrhov a začatie konaní
o vyhlásení ochranných pásiem nehnuteľných NKP a vytypovaných pamiatkových území, ako aj
spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území.
Revízia pamiatkových území - spracovanie návrhov na vyhlásenie PZ:
 PZ Čachtice
 PZ Jabloňovce
 PZ Pukanec
 PZ Žilina - bulvár
 PZ Kultúrna krajina Banskej Štiavnice a okolia
 Návrh na zrušenie pamiatkovej zóny: PZ Východná.
Spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území:
 KPÚ Trnava: aktualizácia Zásad ochrany pamiatkového územia MPR Trnava v časti obnova mestského opevnenia
 KPÚ Nitra: aktualizácia Zásad pamiatkovej zóny Zlaté Moravce
 KPÚ Banská Bystrica: aktualizácia Zásad PR Kremnica
 KPÚ Prešov: Pamiatková rezervácia Prešov, Pamiatková zóna Spišské Podhradie
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PÚ SR - OŠIS pracoval na spracovaní návrhov na vyhlásenie vecí za NKP, viedol
správne konania o vyhlásení vecí za NKP, o zmene a o zrušení vyhlásenia veci za NKP
(celkovo 122 správnych konaní). Spracovával a vkladal výsledky revízie ÚZPF SR do databáz
SQL, vypracovával štatistické údaje o NKP. Veľa času venovali zamestnanci odboru
sprístupňovaniu informácií o NKP odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom internetovej
stránky www.pamiatky.sk, ale aj prostredníctvom elektronickej a klasickej korešpondencie a
osobných konzultácií. PÚ SR - ODGD riešil digitalizačné a prezentačné projekty na národnej
a medzinárodnej úrovni (najmä OPIS 2).
V oblasti ochrany lokalít Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, konkrétne v oblasti
prípravy nominačných projektov na ďalšie slovenské lokality, sa PÚ SR zameral najmä na
dokončenie nominačného projektu Frontiers of the Roman Empire - The Danube Limes
(Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes) - nominačný projekt na zápis do Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO.
Odborné konferencie a podujatia:
 konferencia „Stopy Rimanov na Slovensku“.
 konferencia „Počítačová podpora v archeológii“
 spolupráca na organizovaní medzinárodnej konferencie „ Bardkontakt “
 v spolupráci s Národním památkovým ústavem pripravil spoločný metodický deň na
tému „Pamiatky 20. storočia - súčasť pamiatkového fondu“
 seminár „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“.
 seminár „ Monitoring a manažment svetového dedičstva.“.
V rámci edičnej, vydavateľskej a propagačnej činnosti úrad pripravoval niekoľko
publikácii, zborníkov, najmä:
 zborníky „ Monumentorum tutela - ochrana pamiatok č. 30 a č. 31“
 Zborník: Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste III.,
Zborník Gotická cesta 2019, zost.: Michaela Kalinová, Občianske združenie Gotická
cesta - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.
 publikáciu „Červený Kláštor v premenách času“
 publikáciu „Pramene archívu PÚ SR“
 publikáciu „ Historická topografia stredovekej Bratislavy“
 publikáciu „ Václav Mencl: Dejiny európskej architektúry“
 publikácia SPIRITZA, Juraj. „Pôvodcovia zvonov na Slovensku“.
PÚ SR zabezpečil plnenie všetkých úloh z PHÚ na rok 2019.
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Štatistický prehľad výkonu štátnej správy PÚ SR a KPÚ a revízie ÚZPF v rokoch 2002 – 2019
v porovnaní s činnosťou Pamiatkového ústavu v rokoch 2000 – 2002:

Rok

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Počet rozhodnutí
a záväzných stanovísk
4426
6757
8015
6817
3021 rozhodnutí
4520 záv. stanovísk
3234 rozhodnutí
4828 záv. stanovísk
3628 rozhodnutí
5325 záv. stanovísk
3780 rozhodnutí
6311 záv. stanovísk
4038 rozhodnutí
6576 záv. stanovísk
4599 rozhodnutí
7195 záv. stanovísk
3983 rozhodnutí
7673 záv. stanovísk
4694 rozhodnutí
8311záv. stanovísk
4155 rozhodnutí
7047 záv. stanovísk
4376 rozhodnutí
9631 záv .stanovísk
4919 rozhodnutí
11470 záv stanovísk
4884 rozhodnutí
10889 záv. stanovísk
4927 rozhodnutí
11 212 záv. stanovísk
4969 rozhodnutí
10 881 záv. stanovísk

Počet
stanovísk a
vyjadrení
6078
6476
4270
5384
11685
12199
9245

Spolu

6078
6476
8696
12141
19700
19016
16786

1376
1136
591
905
790
687
830

867
1050
656
1119
992
875
1292

2243
2186
1247
2024
1782
1562
2122

10681

18743

605

1113

1718

12118

21071

376

559

935

8581

18672

365

566

931

6615

17229

286

451

737

4849

16643

270

299

569

2080

13736

259

407

666

871

13876

4779

15981

139 + 148
opráv
243

330 + 2
opravy
338

469 + 150
opráv
581

13159

27166

268

431

699

10703

27092

232

321

553

10671

26 444

215

256

471

12 205

28 344

138

156

294

12 248

28 098

128

123

251
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NhNKP

Revízia ÚZPF
HNKP
Spolu

Zoznam skratiek použitých v správe za rok 2019
AIS OP SQL
AL
AR
DEKD
GIS
HNKP
CHTO
KN
KPÚ
MK SR
MPR
MV SR
NGR
NhNKP
NKP, KP
NPÚ
ODGD
ONKPaPÚ
OMK PÚ SR
OOA
OP
OPÚ
OPÚP
OPVŠS
ORA
OŠIS
PO
PP
PR
PRĽA
PÚ SR
PZ
S
SKD
SQL
SÚPS
SÚPSOP
ŠÚPS
T
ÚGR
ÚEP
ÚVŠS
ÚZPF
Z
ZS
ZŠ

automatizovaný informačný systém ochrany pamiatok
aktualizačný list
automatizovaný register
dni európskeho kultúrneho dedičstva
geografický informačný systém
hnuteľná národná kultúrna pamiatka
chemicko-technologické oddelenie
kataster nehnuteľností
krajský pamiatkový úrad
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
mestská pamiatková rezervácia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
námestník generálnej riaditeľky
nehnuteľná národná kultúrna pamiatka
národná kultúrna pamiatka
Národní památkový ústav
Odbor digitalizácie a grafickej dokumentácie
Odbor národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území
Odborno-metodická komisia Pamiatkového úradu SR
odbor osobitného archívu
ochranné pásmo
odbor pamiatkových území, archeológie a svetového dedičstva
odbor preventívnej údržby pamiatok
odbor preskúmavania výkonu štátnej správy
oblastný reštaurátorský ateliér
odbor štátneho informačného systému
pamiatkový objekt
pamiatkový predmet
pamiatková rezervácia
pamiatková rezervácia ľudovej architektúry
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
pamiatková zóna
spolupráca
svetové kultúrne dedičstvo
search query language (vyhľadávací dopytovací program)
Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti
Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti
termín
úsek generálneho riaditeľa
úsek ekonomicko-prevádzkový
úsek výkonu štátnej správy a odborných činností
ústredný zoznam pamiatkového fondu
zodpovednosť
záväzné stanovisko
základná škola
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