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

a odborných činností 
    Ing. Daniela Bardúnová – ekonomicko-prevádzková námestníčka 
    JUDr. Dagmar Kovalovská – vedúca osobného úradu 

 
Poradné orgány: 

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 zákona č. 

479/2005 Z. z. (ďalej len „pamiatkový zákon“) a Rozhodnutím Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky z 1. apríla 2002 číslo: MK  572/2002-1 o vydaní zriaďovacej listiny 
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky  bol zriadený od 1. 4. 2002 Pamiatkový úrad 
Slovenskej republiky (ďalej len „pamiatkový úrad SR“) a krajské pamiatkové úrady (ďalej len 
„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 
„ministerstvo“), ktorá na základe Splnomocnenia č.MK-1345/2004-1 riadi a zabezpečuje 
financovanie a vecné prostriedky krajským pamiatkovým úradom ako aj oblastným 
reštaurátorským ateliérom. Pamiatkový úrad 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 SR 
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 konajú a rozhodujú v administratívnoprávnych veciach 
samostatne. Sídlami jednotlivých úradov sú: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, 
Prešov, Trenčín,  Trnava a Žilina. Jednotlivé úrady majú zriadené svoje pracoviská. 
 
OBLASTNÉ REŠTAURÁTORSKÉ ATELIÉRY. 
      Oblastné reštaurátorské ateliéry sú preddavkovými organizáciami Pamiatkového úradu SR 
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bez právnej subjektivity, zabezpečujú výskumné a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc 
štátu na ohrozených kultúrnych pamiatkach. Sídlami jednotlivých ateliérov sú: Bratislava 
a Levoča. 
 
Telefón: 02/54 77 44 44 
Fax: 02/54 77 58 44 
e-mail: supsop1@ba.telecom.sk 
adresa internetovej stránky organizácie: www.pamiatky.sk 
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2.2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 
Poslanie a strednodobý výhľad organizácie:  

V súlade so svojím poslaním v zmysle pamiatkového zákona je organizácia 
zameraná vo svojej perspektíve prioritne na nasledovné úlohy: 

 
STÁLE ČINNOSTI: 

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

krajských pamiatkových úradoch a tiež v Pamiatkovom úrade SR v rozsahu 
vymedzenom osobitným právnym predpisom (pamiatkový zákon); 

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

 
DLHODOBÉ ČINNOSTI: 

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

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

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

� výkon reštaurovania ako účelovej pomoci štátu pri ohrozených pamiatkach; 
� analyticko-technologické činnosti v oblasti reštaurovania; 
� dokumentácia pamiatkového fondu. 
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3.3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 
 
1. Výkon špecializovanej štátnej správy na prvom a druhom stupni a výkon štátneho 
dohľadu na úseku ochrany pamiatkového fondu (stále činnosť) podľa zákona č. 49/2002 
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.  
 
 Rozhodnuti

a 
v 1. a 2. 
stupni 

Záväzné 
stanoviská 

Odborné 
vyjadrenia 

Stanoviská a 
podklady 

Podnety, výzvy, 
oznámenia, žiadosti 

PÚ SR Bratislava 242 0 121 0 0 
KPÚ Bratislava 414 1090 145 832 909 
KPÚ Trnava 260 287 130 1845 804 
KPÚ Trenčín 143 349 724 1092 381 
KPÚ Nitra 132 384 61 1389 377 
KPÚ Žilina 270 312 0 438 886 
KPÚ B. Bystrica 374 712 212 591 374 
KPÚ Prešov 865 606 261 938 805 
KPÚ Košice 321 780 17 449 675 
SPOLU 3021 4520 1671 7574 5211 
 
2. Reštaurovanie NKP, realizácia reštaurátorských návrhov, výskumov a spracovanie 
reštaurátorskej dokumentácie na ohrozených kultúrnych pamiatkach 
 
Realizované akcie ORA Bratislava  
� Pokračovanie reštaurovania  ikonostasu v Brežanoch IV. etapou. Akcia má byť koncom 

roku 2006  ukončená a skolaudovaná. 
� Práce pokračujú v rámci II. etapy. Týkajú sa bočného oltára Piety z kláštorného kostola 

františkánov v Beckove. 
� III. etapa ikonostasu Lukov.           
� Dokončenie reštaurátorských prác na kamennom portáli v Pruskom. Náväznosť spočíva 

v ukončení  odkopových prác obvodu kostola. 
� Bola zahájená II. etapa reštaurátorských prác ikonostasu zo Šmigovca. 
� II. etapa  ikonostasu z Novej Polianky. 
� II. etapou bude koncom roku ukončené reštaurovanie gotického oltára v Jazernici. 
� Oltár P. Márie Snežnej z r. k. kaplnky v Modre. 
� Koncom roku 2006 ukončenie l socha a 6 váz patriacich Biskupstvu Nitra . 
� Hlavný oltár sv. Augustína z r. k. kostola z Brezovej pod Bradlom pokračuje II. etapou 

reštaurátorských prác. 
� Zahájené reštaurátorské práce krstiteľnice  Ochtiná. 
� Zahájený reštaurátorský prieskum na got. oltári sv. Gála – Turany, ktorý bude pokračovať 

I. etapou. 
� Pokračujú práce na Bartolomejskej kaplnke farského kostola Svätý Jur. 
 
Realizované akcie ORA Levoča: 
� GKFÚ Hlivištia – pokračovanie reštaurátorských prác na Ikonostase, 
� Ikonostas, Zemplínska Široká – pokračovanie reštaurátorských prác na Ikonostase, 
� Palác Klobušických, Prešov – začatie reštaurátorských prác na fasáde objektu Krajského 

súdu v Prešov s bohatou štukovou výzdobou, 
� Mauzóleum rodiny Andrássyovcov v Trebišove – pokračovanie reštaurátorských prác na 

exteriéri Mauzólea rodiny Andrássyovcov v Trebišove, 
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� Veža, Kostol sv. Jakuba v Levoči – ukončenie II. etapy obnovy veže, 
� Oltár sv. Mikuláša, Spišská Sobota – ukončenie komplexných reštaurátorských prác na 

oltári, 
� ECAV, Kežmarok – reštaurovanie dvoch obrazov z evanjelického kostola v Levoči 

(Obetovanie Izáka, Vzkriesenie Lazára), 
� Immaculata, Spišské Podhradie – pokračovanie reštaurátorských prác, 
� Štuko, Prešov – pokračovanie reštaurátorských prác na reštaurovaní štukovej výzdoby 

v dufarte objektu na Hlavnej ulici v Prešove, 
� Empora, Drevený artik. kostol, Kežmarok – pokračovanie reštaurátorských prác na 

drevenej maľovanej empore, 
� Epitaf, RKFÚ Levoča – pokračovanie reštaurovania epitafov z kaplnky Narodenia 

v kostole sv. Jakuba v Levoči, 
� Oltár sv. Alžbety, RKFÚ Levoča – ukončenie reštaurátorských prác, 
� Zábradlie, RKFÚ Spišská Sobota – ukončenie reštaurátorských prác na drevenom zábradlí 

(Cancela), 
� Nástenná maľba, meštiansky dom Spišská Sobota – ukončenie reštaurátorských prác na 

nástennej maľbe (ornamentálna výzdoba stropu miestnosti), 
� Oltárny obraz, ECAV vo Veličnej – pokračovanie reštaurátorských prác na oltárnom obraz 

(autor obrazu Bohúň), 
� Kostol, Vrbov – reštaurovanie svätyne r. kat. kostola s bohatou štukovou výzdobou 
� Južná kaplnka, RKFÚ Levoča – reštaurovanie kamenných prvkov, 
� Oltár, Hraň – realizácia reštaurátorského prieskumu hlavného oltára, 
� Ikony, Miroľa – reštaurovanie dvoch ikon, 
� Oravský hrad – realizácia ďalšej etapy reštaurátorských prieskumov, 
� Múzeum, Liptovský Hrádok – reštaurovanie nástennej maľby v interiéri objektu múzea 

(objekt bývalého soľného a meďného úradu) 
� Oltár, Ľubica – realizácia reštaurátorského prieskumu oltára v evanjelickom kostole, 
� Evanjelisti, Múzeum Poprad – reštaurovanie dvoch drevených sôch evanjelistov zo zbierok 

Podtatranského múzea v Poprade. 
 
3. Archívna a knižničná činnosť špecializovaného verejného archívu 
 
1.1. Odborné zabezpečovanie a spracovávanie archívnych a knižničných fondov, 

vrátane informačných a konzultačných činností 
Priebežne plníme úlohu inventarizácie archívnych dokumentov v zbierke Uhorskej 

pamiatkovej komisie v Budapešti (Mőemlékek országos bizottsága). V roku 2006 boli 
spracované zväzky č. 59 - 61 vzniknuté v roku 1912. Paleograficky i jazykovo náročné 
maďarské, príp. nemecké texty je potrebné preložiť do slovenčiny a vypracovať ich regesty. 
Informácie, ktoré sa v spisoch nachádzajú, je nutné zapracovať do príslušných registrov. 
Zároveň bol vykonaný predbežný archívny a bibliografický výskum k dejinám Dočasnej 
uhorskej pamiatkovej komisie a Štátnej pamiatkovej komisie vo vedeckých inštitúciách 
v Budapešti.  

Pokračovali sme v identifikácii a systemizácii archívnych dokumentov Slovenského 
pamiatkového ústavu (1951-1958), Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany 
prírody (1958-1981) a Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti (1981-1991). Zároveň sme 
spracovali dejiny pamiatkových inštitúcií od roku 1951 do roku 1981. 

Uskutočnili sme konečnú systemizáciu a inventarizáciu dokumentov Krajského 
strediska Banská Bystrica, pracoviska Lučenec za roky 1991-1995.  
 
1.2. Zhromažďovanie, preberanie od pôvodcov, uschovávanie, ochrana archívnych fondov 

Z Ústredného archívu geodézie a kartografie sme získali 273 historických 
katastrálnych máp v digitalizovanej podobe. Sú uložené na 6 ks CD a zaevidované v Zbierke 
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CD nosičov, ktorých pôvodcom nie je PÚ SR. 
Snaha o vytvorenie presného obrazu o stave archívnych fondov a zbierok nás už v 

uplynulých rokoch viedla k realizácii dôkladnej fyzickej revízie jednotlivých archívnych 
jednotiek. Minulý rok sme pristúpili k najťažšej revízii -  revízii Zbierky projektov a plánov. 
Namáhavosť revízie spočívala v tom, že archívne dokumenty v tejto zbierke sú väčšinou 
veľkoformátové plány existujúce až v troch rôznych formách, ktoré si vyžadujú aj tri rôzne 
spôsoby uloženia. Rozlišujeme plány zložené do formátu A4 a uložené v spisových doskách, 
plány v rozloženej forme uložené v lístkovniciach a plány v rolkách uložené v tubách.  

 
1.3. Základná evidencia a adjustácia archívnych fondov, ich elektronické spracovávanie 

Pravidelne pokračuje systemizácia, inventarizácia a katalogizácia archívnych 
dokumentov z fondu Projektového ústavu kultúry, ktorého časť týkajúcu sa pamiatok na 
Slovensku, sme prevzali po dohode so Slovenským národným archívom. V roku 2006 bolo 
spracovaných 823 dokumentov, viažucich sa k lokalitám Kremnica, Kežmarok a Košice. 
Nové prírastky boli zároveň zaevidované v elektronickej databáze. 

Do Zbierky projektov a plánov sme zaevidovali 822 inventárnych jednotiek, do 
Zbierky tematických výskumov 75 archívnych jednotiek, do Zbierky reštaurátorských 
dokumentácií 3 dokumenty. V. Plávková zároveň zabezpečila ich elektronickú evidenciu. 

V roku 2006 boli vypracované tieto archívne pomôcky: 
Plávková, V.: Inventár Zbierky schematických zameraní. V novom inventári zbierky bol 
aktualizovaný súpis inventárnych jednotiek a doplnená charakteristika a rozbor zbierky. 
Zároveň bola vykonaná fyzická revízia zbierky a aktualizovaná jej elektronická databáza.  
Porubská, B.: Inventár Zbierka reštaurátorských dokumentácií. Inventár je výsledkom revízie 
zbierky a spracovania dejín jej pôvodcov. 
Plávková, V. – Müller J.: Výberový inventár zo zbierky negatívov (veľké sklené negatívy) 
z obdobia Štátneho referátu na ochranu pamiatok. Vo fotolaboratóriu bolo vyrobených 441 
kusov čiernobielych fotografií formátu 18 x 24 cm. Bol vytvorený výberový inventár, ktorý 
tvorí charakteristika a popis zbierky negatívov a katalóg fotografií s registrami. 
 
1.4. Metodicko – konzultačná činnosť 

Pripravili sme podklady pre nové Hodnotiace okruhy – Vyhodnotenie činnosti PÚ SR 
a Vyhodnotenie činnosti KPÚ. V rámci predarchívnej starostlivosti sme vykonali kontrolu 
správy registratúry na KPÚ Prešov, pracovisku Levoča a na KPÚ Košice, pracovisku Spišská 
Nová Ves. Na internetovej stránke www.pamiatky.sk sme publikovali smernice pre výkon 
predarchívnej starostlivosti a výsledky našej doterajšej práce v tejto oblasti. Pracovníci 
archívu a knižnice poskytujú konzultácie bádateľom počas stránkových hodín denne od 8.00 
do 15.00 hod. Takisto poskytujú informácie prostredníctvom telefónu a mailovej pošty.  
  

1.5. Fotodokumentácia kultúrnych pamiatok 
Klasická fotodokumentácia kultúrnych pamiatok: 
Fotografi J. Müller a P. Fratrič realizovali 43 objednávok z PÚ SR a KPÚ (najmä v 

rámci aktualizácie ÚZPF) – okresy: Trenčín, Ilava, Brezno, Pezinok, Modra, Žiar nad 
Hronom, Nové Zámky, Komárno, Zlaté Moravce, Kežmarok, Levoča a Spišská Nová Ves, 
Bánovce nad Bebravou, Topoľčianky - kaštieľ, Poprad mesto. Pre ORA Bratislava realizovali 
30 objednávok. V roku 2006 bolo vyrobených 4637 farebných negatívov, 2203 digitálnych 
fotografií, 1250 čiernobielych fotografií. Na pracovných cestách strávili fotografi  80 dní. 
Realizovali 47 objednávok fotolaboratórnych prác a 40 objednávok na skenovanie. 
 

Digitálna fotodokumentácia kultúrnych pamiatok:  
V roku 2006 sme vytvorili 11 ks CD (spolu 2664 obrázkov):  

Prievidza – mesto a okres, Kremnica – mesto, Poprad - Spišská Sobota – Kostol sv. Juraja, 
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Častá – medzinárodná konferencia, Bojnice – mesto, Bratislava – Grassalkovichov palác, 
Svätý Jur – pamiatková rezervácia, Vitráže – katalógové heslá (ukážka pre vydavateľa), 
Národné kultúrne pamiatky – reprefond 2005, Kopčany, Kostoľany pod Tribečom – 
archeologické nálezy, Galanta – okres.  
 
1.6. Akvizičná činnosť, prvotná a druhotná evidencia – lístkové katalógy a elektronické 

spracovanie 
V roku 2006 bolo identifikovaných a katalogizovaných 391 knižničných jednotiek 

(signatúry 28 948 - 29 339). Služobný katalóg - 391 katalogizačných lístkov, menný katalóg - 
467 katalogizačných lístkov, predmetový katalóg - 519 katalogizačných lístkov, spolu -  
1387 katalogizačných lístkov. V databáze knižničného fondu bolo elektronicky spracovaných 
391 záznamov.  

V roku 2006 sme získali 391 prírastkov literatúry - 101 kusov sme získali kúpou, 175 
kusov výmenou, 115 kusov darom. Zlikvidovali sme 57 faktúr predplatného na rok 2006. 
Vymenili sme si periodiká s 37 spolupracujúcimi inštitúciami.  

 
1.7. Rešeršné činnosti 

Pracovníci archívu a knižnice na požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy vyhotovujú 
archívne a knižničné rešerše, niektoré aj v podobe odborných štúdií. V roku 2006 boli 
spracované: 
Mojžišová, H.: Knižné rešerše k publikácii Vitráže na Slovensku.   
Mojžišová, H.: Knižné rešerše k publikácii Súpis pamiatok na Slovensku, okresy Martin, 
Ružomberok, Trnava, Trenčín, Levoča. 
Orosová, M.: História Nového Mesta nad Váhom od vzniku mesta do polovice 20. storočia. 
Orosová, M.: Činnosť Národnej kultúrnej komisie pre správu štátneho kultúrneho majetku 
(1946 – 1951).  
Orosová, M.: Osobná pozostalosť Dobroslavy a Václava Menclovcov v Archíve Národného 
múzea v Prahe. 
Žažová, H.: Rím. kat. kostol sv. Alžbety a park vo Zvolene. 
Žažová, H.: Ikonografia svätcov u premonštrátov na Slovensku na základe interpretácie 
maliarskej výzdoby kláštora v Lelese. 
Žažová, H.: Svätá stolica a premonštráti na Slovensku (Bzovícke, šahanské a turčianske 
prepoštstvo). 
Žažová, H.: Doplňujúci výskum k vybraným lokalitám vitráží v odbornej maďarskej 
a nemeckej literatúre a jej prekladanie, výskum v knižniciach a ďalších vedeckých 
inštitúciách k dejinám vitrážnictva, vitrážnických firiem, atď., spracovanie a prekladanie 
získaných informácií, príprava podkladov (preklady, výsledky archívneho výskumu, 
overovanie údajov z literatúry) ku kapitole Od gotiky po barok, vypracovanie kapitoly Firmy 
na výrobu vitráží. 
 
1.8. Spracovávanie bibliografie ochrany pamiatok 

V rámci úlohy Spracovanie bibliografických záznamov o ochrane pamiatkového fondu 
za roky 2003 a 2004 bolo spracovaných 160 titulov zborníkov, ročníkov časopisov 
a ostatných periodík. Bola uskutočnená aktualizácia a doplnenie zoznamu publikačnej 
činnosti Pamiatkového úradu SR za roky 1952 - 2006. Bol vypracovaný zoznam odbornej 
literatúry za roky 2004 a 2005 ku slovenským lokalitám zapísaným v Zozname pamiatok 
UNESCO. 

 
1.9. Archívny informačný systém – budovanie 

U externého dodávateľa sme uskutočnili skenovanie vybraných dokumentov zo 
zbierky projektov a plánov – plány Vládneho komisariátu pre zachovanie umeleckých 
pamiatok na Slovensku (1918 - 1922), plány Štátneho referátu na ochranu pamiatok na 
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Slovensku (1923 - 1938), plány pamiatkového oddelenia Ministerstva školstva a národnej 
osvety a Povereníctva školstva a osvety. Bolo naskenovaných 983 inventárnych jednotiek 
dokumentov formátu A3 - A1, čo je 3500 kusov historických plánov.  

V rámci prípravy grafickej prílohy Súpisu pamiatok na Slovensku – okresy 
Ružomberok, Martin, Trenčín a mesto Levoča sme zdigitalizovali (vlastnou technikou a 
u externého dodávateľa) vybrané dokumenty zo zbierok schematických zameraní, 
výskumných správ, projektov a plánov. Uskutočnili sme kontrolu a opravu záznamov 
v databáze DIS a nahrali sme do nej nové prírastky archívnych dokumentov za rok 2006 v 
počte 901 archívnych jednotiek. Vykonali sme skúšku demo verzie programu Janus Archiv 
2000. Zabezpečili sme zakúpenie programu Janus Archiv 2000. Pripravili sme podklady pre 
preklopenie databázy DIS do programu Janus Archiv 2000.  

Do zbierky CD, ktorých pôvodcom je PÚ SR, bolo zaevidovaných 91 CD a DVD 
nosičov s rôznymi námetmi. Do zbierky digitálnych fotografií pribudlo 21 CD. 
 
4. Evidencia, aktualizácia a digitalizácia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 
 
Aktualizácia údajov AIS OP a vkladanie do databáz SQL   

Register hnuteľných národných kultúrnych pamiatok: 

� stav k 31. 12. 2006  - 30 280 PP / 14 409 HKP 
� vyhlásené v r. 2006  -        77 PP  /        39 HKP 
� zrušené vyhlásenie v r. 2006 -        11 PP /          3 HKP 
� zrušené spolu   -   1 559 PP /   1 783 HKP 
� vložené do SQL v r. 2006 -      633 PP /      261 HKP 
� spolu vložené do SQL -   3 812 PP /   2 663 HKP 

 
Register hnuteľných národných kultúrnych pamiatok: 

� stav  k 31. 12. 2006  - 13 212 PO /  9 525 NhKP  
� vyhlásené v r. 2006  -        63 PO  /       43  NhKP 
� zrušené vyhlásenie v r. 2006 -        17 PO /        10 NhKP 
� zrušené spolu   -   2 585 PO /   2 859 NhKP 
� vložené do SQL v r. 2006 -      226 PO /      116 NhKP 
� spolu vložené do SQL -   1 763 PO /    1 013 NhKP 

 
 Spracovaných a odoslaných MK SR na rozhodnutie bolo 88 návrhov podľa plánu 
a 50 návrhov na podnety právnických a fyzických osôb vrátane MKSR a PÚSR. 
Zoznamy viď príloha č. 1 
 
Výstupy AIS OP SQL pre plnenie iných úloh: 

� Spracovanie výstupných zostav pre kontrolu revízie ÚZPF 
� Spracovanie podkladov pre redaktorov Súpisu pamiatok Slovenska 
� Návrh, projektovanie, testovanie a uvedenie do prevádzky podsystému vitráži. 
� Vypracovanie zoznamov a tabuliek najohrozenejších pamiatok. 
� Zber verifikovaných zoznamov od KPÚ, vyhodnocovanie a aktualizácia údajov 

databáz AIS OP SQL. 
 

Register pamiatkových zón 
� Spracovanie prehľadu o stave a aktualizácií zásad pre pamiatkových rezervácie 

a pamiatkové zóny v spolupráci s OVŠS, 
� aktualizácia údajov o vyhlásených ochranných pásmach NKP, 
� dopĺňanie výmer parciel pamiatkových území a NKP, 



11 

� aktualizácia pamiatok a údajov v pamiatkovej zóne Bratislava CMO po rozhodnutí 
súdu o pozastavení účinnosti rozhodnutia MKSR o zmene hraníc (návrat do 
pôvodného stavu). 

 
Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy NKP za rok 2005. 

� Kontrola a spracovávanie zaslaných podkladov od KPÚ (spolu 205 akcii) 
� Adjustácia formulárov – 3 zväzky 
� Spracovanie štatistík a vyhodnotenie 
� Zapracovanie do databáz AIS OP SQL 
 
Aktualizácia štatistických údajov o evidencii pamiatkového fondu na internetových 

stránkach www.pamiatky.sk 
 
Výstupy a analýzy pamiatkového fondu pri plnení iných úloh: 

� Katalóg pamiatok ponúkaných na predaj na CD 
� Štatistické zisťovanie KULT 1 – 01 
� Spolupráca s MV SR vo vecí formulárov a číselníkov pre evidenciu odcudzených 

hnuteľných NKP a zbierkových predmetov 
� Pracovná skupina pre interoperabilitu poskytnutie slovníkov a registrov AIS. 
� Výpisy z ÚZ pre vlastníkov a investorov 
� Materiály pre agentúru CR – MHSR 
� Smernica pre ozbrojené sily – podklady – MNO SR 
� Zoznam zahraničných vlastníkov pamiatok  - MK SR 
� Centrálna evidencia odcudzených umeleckých diel – MVSR – konzultácie, registre, 

pripomienkovanie 
� List – podklady pre MF SR – prehľad a  nadobúdanie nehnuteľnosti cudzozemcami 
� Podklady pre projekt SAŽPr. 
� Dotazník pre SNK Martin - digitalizácia 
� Zoznamy pamiatok pre diecézu Rožňavského biskupstva. 
� LV, výpisy, zoznamy, tlače pre odvolacie správne konania - odbor preskúmavania. 
� Informácie o ÚZPF písomne aj e-mailom pre širokú verejnosť, školstvo a úrady. 
� Vyhľadávanie, kontrola a harmonizovanie údajov z katastrálneho portálu. 

 
5. Rozvoj geografického informačného systému 

� Kontrola aktuálnosti PZ, vyznačenie chýbajúcich textov a máp v GISe. 
� Scanovanie, spájanie a úprava máp PZ – príprava na vloženie do GISu:        
� Hybe, Kláštor pod Znievom,  Liptovský Ján, Lučenec,  Martin, Spišská Nová Ves. 
� Pokračovanie v napĺňaní databázy lokalít Svetového dedičstva vo vzťahu 
� k monitoringu SKD: rozmiestňovanie objektov NKP na parcely v katastroch lokality   

Banská Štiavnica:  Banská Belá, Banský Studenec, Štiavnické Bane, Hodruša Hámre, 
Vyhne, Banky, Počúvadlo, Voznica, Vysoká a Dekýš a v katastroch lokality Spišský 
hrad: Bijacovce, Studenec, Jablonov, Nemešany. 

� Príprava digitálnych máp s hranicami SKD na vkladanie do GISu :  
� Banská Štiavnica a technické pamiatky v okolí, Bardejov, Spišský hrad a okolie a 

Vlkolínec. 
� Stanovenie požiadaviek a pripomienok k štruktúre GIS. 
� Vytvorenie zoznamu užívateľov, špecifikácia a nastavenie ich práv použitia GISu. 
� Predvádzanie systému a zaškolenie ďalších 19 užívateľov GISu. 

       
Výstupy GIS použité pre plnenie iných úloh: 
PHÚ 2/2006 – Revízia pamiatkových území 
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� Technická spolupráca pri príprave katastrálnych máp na tlač: konvertovanie 
katastrálnych máp z formátu vgi do dgn. Tlačenie katastrálnych máp. Vyhľadávanie 
zadaných parciel. 

� Scanovanie dokumentácie, fotografie, mapy a prenos z fotoaparátov do PC 
 
PHÚ 7/2006 – SKD – monitoring lokalít zapísaných na Zozname svetového dedičstva 

� Spolupráca na spracovaní správ o stave zachovania jednotlivých území. 
� Spolupráca pri návrhu ochranného pásma Spišského hradu: 
� Doplnenie identifikačných údajov k NKP Kostol sv. Ducha Žehra,  MPR Spišská 

Kapitula, PZ Spišské Podhradie a ich vyznačenie v digitálnej mape , doplnenie 
legendy k mapám, vypaľovanie digitálnej mapy návrhu ochranného pásma na CD  

 
Spolupráca pri spracovaní návrhu drevených kostolíkov na zápis do SKD: 

� Spracovanie a tlač digitálnej mapy všetkých drevených kostolíkov na Slovensku 
� Spracovanie a tlač digitálnej mapy drevených kostolíkov nominovaných do SKD 
� Určenie plochy ochranného pásma PR Kežmarok v MicroStation 
� Vyhľadanie a určenie plôch ochranných pásiem nominovaných drevených kostolíkov 
� Spracovanie a tlač máp ochranných pásiem nominovaných drevených kostolíkov. 

 
Spolupráca pri spracovaní návrhu pevnostných systémov Komárna na zápis do SKD – 
úprava máp a výkresov. 
 
Spolupráca a zisťovanie rozmiestnenia PZ a NKP v GIS v súvislosti s veternými parkami 
 
6. Výkon a koordinácia edičnej a propagačnej činnosti 
 
1.Popis činnosti 
- zredigovanie a realizovanie tlačového výstupu výročnej správy úradu za predchádzajúci 

rok 
Výročnú správu PÚ SR za rok 2005 redigoval a pripravil na zverejnenie Mgr. Karol 
Vlk v prvom štvrťroku 2006. Tlačená výročná správa v rozsahu 100 strán (89 strán 
výročná správa plus prílohy) bola publikovaná v náklade 200 ks. Jej elektronická 
verzia bola umiestnená na internetovej stránke PÚ SR www.pamiatky.sk a tiež na 
internetovej stránke MK SR www.culture.gov.sk/odpocty/odpocty.html. Verejný 
odpočet sa konal 4. 5. 2006 vo veľkej zasadačke PÚ SR. 

 
- zostavenie a redakcia štyroch bežných čísiel časopisu Pamiatky a múzeá a jedného čísla 
časopisu v anglickom jazyku  

V roku 2006 vyšli 4 riadne čísla revue Pamiatky a múzeá (náklad 2 000 ks) a jedno 
špeciálne číslo v anglickom jazyku (náklad 900 ks). Zostavovanie a redakciu štyroch 
vydaní vrátane cudzojazyčného mal na starosti Mgr. Karol Vlk (do augusta 2006), 
posledné číslo 4/2006 za PÚ SR pripravovala a redigovala Mgr. Mária Riháková. 
Harmonogram výroby a vyskladnenia bol presne dodržaný, posledné číslo vyšlo 
koncom novembra 2006. 14. 12. 2006 sa konala redakčná rada k pripravovanému číslu 
1/2007 a plánu redakcie na rok 2007. 

 
- koncepcia, príprava a realizácia expozície úradu na výstave ochrany a spoločenského 

uplatnenia kultúrneho dedičstva Nostalgia Expo 2006 
Výstava Nostalgia Expo 2006 sa konala v Slovenskom národnom múzeu v dňoch 15. 
– 19. 11. 2006. Stánok PÚ SR bol umiestnený v priestore nad kaviarňou Múzejka, 
v susedstve stánkov príbuzných inštitúcií zaoberajúcich sa ochranou a prezentáciou 
kultúrneho dedičstva na Slovensku – SNG a SNM. V stánku boli vystavené publikácie 



13 

a časopisy PÚ SR vydané v posledných rokoch. Činnosť Archívu PÚ SR bola 
predstavená formou panelov s ukážkami spracovania fotografického materiálu z 20. 
rokov 20. storočia. Expozíciu mala na starosti Mgr. Mária Riháková, počas trvania 
výstavy sa v nej vystriedalo aj viacero odborných pracovníkov PÚ SR. 

 
- zabezpečenie medializácie najdôležitejších akcií Pamiatkového úradu SR 

Do konca augusta 2006 mal túto činnosť na starosti Mgr. Karol Vlk. Jednou 
z najdôležitejších akcií bola príprava a organizovanie vyhodnocovania a udeľovania 
Výročných cien revue Pamiatky a múzeá za rok 2005, ktoré boli vyhlásené v rámci 
Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2006 v septembri v Skalici. Redakcia od 
februára do mája 2006 zbierala a triedila návrhy zasielané na základe 
niekoľkonásobnej výzvy publikovanej v časopise, na internetových stránkach PÚ SR 
a SNM, ako aj po oslovení mnohých odborníkov z jednotlivých oblastí hodnotenia. 
K vyhodnoteniu bola zvolaná hodnotiaca komisia a nominované diela či aktivity boli 
publikované v monotematickom čísle revue Pamiatky a múzeá č. 3/2006. Udeľovanie 
cien bolo propagované v dennej tlači a neprintových médiách.  

 
7. Účasť na medzinárodných projektoch ochrany pamiatkového fondu a spolupráca 
s medzinárodnými organizáciami a partnerskými inštitúciami v zahraničí 
 
A/ Špecifikácie medzinárodnej činnosti na rok 2006  
 
a) vzájomná spolupráca s Kulturális Örökségvédelmi Hivatal na základe dohody. 
 
Úlohy, vyplývajúce z programu spolupráce medzi KÖH a PÚ SR boli plnené nasledovne: 
Obsah a rozsah programu spolupráce 

- Recipročné zabezpečenie výmenných študijných pobytov v celkovom rozsahu 50 dní - 
Úloha splnená. 

- Využitie stanovených dní odbornými zamestnancami zainteresovaných strán na študijné 
a výskumné pobyty na území druhej strany - Úloha splnená. 

- Obsah programov výmenných návštev: mená odborných zamestnancov, témy 
výskumných – študijných programov a termíny výmenných pobytov - Úloha splnená, 
nebol zaznamenaný výskyt žiadnych organizačných problémov. 

- Vypracovanie programu a termínov výmenných pobytov zainteresovanými stranami do 
konca marca 2006 - Úloha splnená.  

Povinnosti vysielajúcej a prijímajúcej strany 
- Úloha splnená. Prijímajúce a vysielajúce strany si svoje povinnosti splnili podľa 

schválenej dohody o spolupráci. 
Ustanovenia, týkajúce sa spoločne vytvorených diel (výstavy, publikácie) 

- Úloha splnená. V priebehu roka 2006 sa nevyskytli nijaké problémy, súvisiace 
s porušením pravidiel, stanovených v dohode o spolupráci. 

Vyhodnotenie výsledkov spolupráce 
- Vyhodnotenie výsledkov spolupráce za rok 2006 a vypracovanie programu spolupráce 

na rok 2007 – do konca januára 2007. 
- V priebehu februára 2007 štatutárne orgány účastníkov dohody spoločne rozhodnú       

o schválení správy o výsledkoch spolupráce za uplynulý rok, ako aj o programe na       
nasledujúci rok. 

- Úloha v prvej časti splnená, písomná správa odovzdaná. Druhá časť je termínovaná do 
konca februára 2007. 

Výstavy 
- Pripraviť spoločnú výstavu v roku 2006, ktorá bude realizovaná v roku 2007 

„Stredoveké kláštory v Karpatskej kotline.“ - Úloha nebola splnená. Maďarská strana 
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od realizácie úlohy odstúpila. Navrhla riešenie, podľa ktorého k samostatnej slovenskej 
výstave v aktuálnych prípadoch pripojí štyri panely, prezentujúce stredoveké kláštory 
v Maďarsku. Pre absenciu potrebných odbor. kapacít a pre problémy, súvisiace 
s reorganizáciou KOH požiadala slovenskú stranu o uvoľnenie z povinnosti zúčastniť sa 
na príprave výstavy. 

- V spolupráci so Slov. kultúrnym inštitútom v Budapešti uskutočniť výstavu „Výsledky       
dvadsaťročnej práce ORA Levoča, spojená s diskusiou o aktuálnych otázkach metodiky       
a technológie reštaurovania. Termín: september 2006 - Úloha nebola splnená. SI 
Budapešť od realizácie podujatia z technických príčin odstúpil. 

- V spolupráci s Maďarským kultúrnych inštitútom Bratislava uskutočniť výstavu 
o obnove  historických parkov v Maďarsku, spojenú s diskusiou za účasti slovenských        
a maďarských odborníkov - Úloha splnená. Výstava bola uskutočnená v septembri. 

Konferencie, odborné študijné cesty 
- Uskutočnenie jednodňovej porady v Komárome za účasti 4+4 odborníkov, 

zaoberajúcimi   sa otázkami legislatívy – k uplatňovaniu právnych noriem pri ochrane 
kultúrnych       pamiatok - Úloha z technických príčin nesplnená. Úrad pre ochranu KD 
v Budapešti požiadal o preloženie podujatia na dobu, kedy sa dokončí reorganizácia 
a ustália sa leg. normy. 

- Študijná cesta 4 zamestnancov Úradu pre ochranu KD z Budapešti v Nitrianskom kraji - 
Úloha splnená. Štud. cesty sa zúčastnili 8 zamestnanci, cesta trvala dva dni, maďarskí 
kolegovia v sprievode odborných zamestnancov KPÚ Nitra navštívili 10 významných 
kultúrnych pamiatok v okolí Nitry. 

- Pobyt piatich odb. zamestnancov KPÚ Košice v Miškolci k téme Zásad ochrany 
mestskej     pam. rezervácie - Úloha splnená.  

- Zabezpečenie trojdňového štud. pobytu v Košiciach pre 5 odb. zam. region. pracoviska        
KOH v Miškolci - Úloha nebola splnená vzhľadom na prebiehajúcu reorganizáciu úradu 
pre ochranu KD v Maďarsku. 

- Uskutočnenie jednodňovej porady archeológov na území Maďarska - Úloha sa 
neuskutočnila, napriek snahe sa nepodarilo nájsť vhodný termín, ktorý by vyhovoval 
obom stranám. 

- Zorganizovanie spoločnej porady redakčných kolektívov „Pamiatky a múzeá“ a 
„Müemlékvedelem“ v Budapešti - Úloha nebola splnená. Maďarská strana dvakrát 
navrhla termín na stretnutie v Budapešti, ale našej strane termín nevyhovoval. Návrh na 
realizáciu je v roku 2007. 

Zameranie a inventarizácie 
- Pokračovanie pri poskytovaní odborných informácií v dokumentácii kazetových stropov 

- Úloha sa plní priebežne. 
- Pokračovanie v dokumentácii pavlínskych kláštorov z iniciatívy slovenskej strany.        

Maďarská strana poskytne pomoc pri výskume ruín pav. kláštora v Bombaseku - Úloha 
nebola splnená. Nepodarilo sa vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by sa zo slovenskej 
strany venovala tejto úlohe v plnom rozsahu. 

- Pokračovanie v dokumentácii premonštrátskych kláštorov z iniciatívy maďarskej strany.        
Slovenská strana poskytne  maďarskej strane odborné konzultácie a exist. dokumentáciu        
na preštudovanie - Úloha splnená. 

Spoločná príprava obnovy pamiatok (výskumné projektové a iné odborné programy) 
- Zabezpečenie dokumentácie dvoch kostolov na území oboch štátov - Úloha splnená. 

Maďarská strana realizovala fotodokumentáciu fresiek v Rimavskom Brezove,Ochtinej, 
Brzotíne a Tornali. Slovenská strana realizovala graf. dokumentáciu v maďa. kostoloch 
Rakacaszend a Szalonna. Výmena dokumentácií prebehne do konca januára 2007.  

- Poskytnutie vzájomnej pomoci v rámciobnovy kaštieľa Rákocziovcov v Borši a pri        
príprave scenára budúcej expozície, informovanie sa navzájom ako aj odbornej        
verejnosti - Úloha plnená priebežne. 
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- Spoločné podporovanie realizácie plánovaného programu obnovy hradu Fiľakovo - 
Úloha sa plní. 

- Vzájomné zabezpečenie dokumentácie pamätných miest v rámci výskumu historických 
parkov - Úloha nebola splnená. Maďarská strana nepredložila v roku 2006 žiadne 
požiadavky. 

- Vzájomné podporovanie výskumu krypty Grassalkovichovcov  v Demandiciach. Arch. 
výskum sa uskutoční v spolupráci s múzeom v Šahách - Úloha splnená. 

Spolupráca na úseku ochrany svetového kultúrneho dedičstva 
- Účasť oboch strán na podujatí v mesiaci marec v Komárňanskej pevnosti Monostor za        

účasti ministrov kultúry oboch štátov k ofic. začatiu prípravných prác na vyhlásenie        
pevnostného systému Komárno-Komárom za SKD - Úloha splnená.  

Iné oblasti spolupráce 
- Umožnenie vzájomného uverejňovania odborných článkov v oboch periodikách          

Pamiatky a múzeá a Müemlékvedelem - Úloha plnená priebežne. V roku 2006 
nevyužila túto možnosť ani jedna strana. 

- Vzájomné vymieňanie vydávaných publikácií po dvoch exemplároch - Úloha splnená. 
- Vzájomné podporovanie podujatí na území Slovenska a Maďarska, týkajúce sa ochrany           

kultúrnych pamiatok - Úloha splnená. Traja odborní zamestnanci KPÚ Košice sa 
zúčastnili seminára k dokumentácii kult. pamiatok na Zemplíne. Traja odborní 
zamestnanci Úradu pre ochranu kultúrneho dedičstva v Budapešti sa zúčastnili seminára 
o hist. parkoch, pri príležitosti otvorenia výstavy v Maďarskom inštitúte v Bratislave. 
Štyria odborní zamestnanci PÚ SR sa zúčastnili Letnej univerzity v Noszvaji.  

- Vzájomné informovanie medzi obidvoma stranami o organizovaných odbor.           
konferenciách a seminároch a vzájomné pozývanie sa na tieto podujatia - Úloha 
splnená. 

- Vzájomné podporovanie rozvoja spolupráce medzi jednotlivými region. pracoviskami          
oboch inštitúcií (Miškolc-Košice, Budapešť-B.Bystrica, Bratislava-Šopron, Nitra-         
Székesfehérvár) - Úloha splnená. čiastočne, z plánovaných stretnutí sa neuskutočnilo 
iba stretnutie zástupcov KPÚ Bratislava – Šopron.  

- V súlade s predchádzajúcou praxou naďalej podporovať snahy o vzájomné poznávanie          
kultúrneho dedičstva a poskytnúť možnosť využitia hosť. izieb na výmenné 
dovolenkové          pobyty (príloha k dohode, ktorá sa spracuje do 31. apríla 2006) - 
Úloha splnená. Výmenných dovolenkových pobytov na Slovensku sa zúčastnilo 46 
zamestnancov úradu pre ochranu kultúrneho dedičstva Budapešť a výmenných pobytov 
v Maďarsku sa zúčastnilo 35 zamestnancov PÚ SR. 

 
b) vzájomná spolupráca s Národním památkovým ústavem – ú. o. p. Brno 
 

Na základe spoločnej dohody na rok 2006, ktorá bola podpísaná 1. marca 2006 v Brne, 
prebiehala aj spolupráca s Národním památkovým ústavem, ú. p. v  Brne (Česká republika). 
V mesiaci marec sa uskutočnila v Brne prvá časť odborného seminára na tému „Strešná 
krajina a jej ochrana“. Druhá časť seminára bola 28. novembra 2006. Počas uvedeného 
odborného podujatia odzneli uvedené referáty zamestnancov PÚ SR: 

� Ing. arch. Radoslav Mokriš (KPÚ Košice): Strecha – súčasť urbanizmu. Mestská 
pamiatková rezervácia v Košiciach 

� Ing. arch. Jarmila Maršálková (KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Kremnica): 
Riešime/chránime strechy a výraz strešnej krajiny na Slovensku? Ako? 

� Ing. arch. Peter Hudák, PhD. (KPÚ Nitra): Piata fasáda v Pamiatkovej zóne Komárno 
� Mgr. Rastislav Petrovič (KPÚ Trnava): Konštrukcia strechy na žrebčíne v Kopčanoch, 
� Ing. arch. Alena Hrabinská, Mgr. Zuzana Labudová (KPÚ Košice): Obnova strechy 

a kupoly Domu umenia v Košiciach (Moyzesova 66), 
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� Ing. Ľubor Suchý (KPÚ Prešov): Bijacovce, r. k. Všechsvätých – najstaršie 
dendrochronologicky datované krovy na Slovensku. 

Všetky príspevky, ktoré odzneli na uvedenom podujatí budú publikované v Zborníku 
Monumentorum Tutela č. 18/2007. 

V rámci uvedenej spolupráce sa uskutočnil dňa 30. marca 2006 v Bratislave odborný 
seminár na tému „Archeologické automatizované systémy v rámci ochrany pamiatkového 
fondu“. 
 Krajský pamiatkový úrad Bratislava zorganizoval odbornú exkurziu pre pracovníkov 
NPÚ Brno na tému „Predrománska architektúra na západnom Slovensku“ v rámci ktorej 
navštívili lokality Kopčany, Nitrianska Blatnica, Kostoľany pod Tribečom. 

V druhom polroku 2006 pripravil PÚ SR odborný seminár venovaný problematike 
revízie pamiatkového fondu SR, ktorý sa uskutočnil 12. októbra 2006 v Banskej Bystrici. 
NPÚ ú. p. Brno pripravil v termíne 7. septembra 2006 odborno-metodický deň „Plošná 
pamiatková ochrana“, ktoré sa zúčastnili aj zamestnanci PÚ SR.  
 PÚ SR a NPÚ, ú. p. Brno si pravidelne vymieňali informácie o všetkých odborných 
podujatiach, ktoré v tomto roku organizovali. Realizovaná bola taktiež výmena odborných 
publikácií. 
 
c) vzájomná spolupráca s Národním památkovým ústavem Praha na základe dohody 
 
Zmluva s NPÚ Praha nebola uzatvorená. 
 
d) vzájomná spolupráca s Archaia Brno, o. p. s. v oblasti ochrany a výskumu archeologických 
nálezísk a nálezov 
 

Spolupráca so spoločnosťou ARCHAIA Brno o.p.s. sa v roku 2006 zamerala na 
dopracovanie počítačového programu vyvinutého spoločnosťou pre terénnu dokumentáciu 
archeologického  výskumu, t.j. pre evidenciu a popis nálezových situácií. Program sa 
upravuje pre podmienky výskumu katastra Kopčany, nakoľko pôvodná verzia bola vyvinutá 
pre podmienky archeologického výskumu historického jadra mesta s mnohonásobnou 
superpozíciou kultúrnych vrstiev a objektov. Program bude experimentálne použitý v roku 
2007 v podmienkach PÚ SR. 
 
B/ Pokračovanie v ďalšej etape 2- ročného cyklu monitoringu lokalít na zapísanie do 
Zoznamu svetového dedičstva v rámci ktorej pripravujeme spracovanie nominačných 
projektov: 
 
a) Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku: 
� V spolupráci s Mestským múzeom Bratislava bol vypracovaný doplnok návrhu na 

rozšírenie objektovej skladby NKP Rusovce, odposlaný do komisie OŠIS listom č. PÚ-
06/108-18/5014/Hra zo dňa 29. 5. 2006. 

� Návrh na spracovanie ochranného pásma v Iži bol predložený externým pracovníkom 
v januári 2006, následne bol posúdený v komisii OŠIS a vrátený na dopracovanie. 
Opätovne bol predložený dňa 12. 12. 2006. Následne bude návrh opäť skontrolovaný  a 
začaté správne konanie na vyhlásenie OP.  

� Aktualizácia stavu pamiatok je popísaná v najnovších výskumných dokumentáciách 
autorov výskumov, ako aj v návrhu na rozšírenie objektovej skladby Rusovce – Gerulata. 

� Vypracované bolo výškopisné  zameranie lokality v Rusovciach a zameranie najnovších 
nálezov z roku 2006. Zameralo OGD PÚ SR, november 2006. Lokalita v Iži bude na 
žiadosť AÚ SAV Nitra zameraná ich vlastnými geodetmi.  

� Vo vzťahu k zmene režimu PZ Rusovce bol niekoľkokrát prerokovávaný návrh na zmenu 
vyhlásenia zóny, avšak na niektorých úrovniach miestneho zastupiteľstva (komisia 
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výstavby) a pri prerokovaní s občanmi návrh na zmenu hraníc (redukcia o lužný les) 
narazil na odpor. 

 
b) Pamiatky Veľkej Moravy v Českej republike a Slovenskej republike: 
� Jednotlivé kroky prípravy nominačného projektu boli koordinované s českou stranou . Na 

základe súčasného stavu koordinátori oboch strán odporúčajú prijať  ako najbližší reálny 
termín spoločného podania nominačného projektu jeseň roku 2007. Projekt bude 
vychádzať z urbanistickej štúdie „ NKP Mikulčice – Pamiatky Veľkej Moravy 
v Kopčanoch“  objednanej na FA STU Bratislava obcami Mikulčice a Kopčany v apríli 
2006 na podnet Pamiatkového úradu SR Bratislava v súvislosti s nomináciou UNESCO. 
Urbanistická štúdia zohľadňuje a aktualizuje územné plány oboch obcí, rieši otázky 
spojenia oboch území ako medzinárodného archeologického parku a špecifikuje 
problematiku podmienok zápisu do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva. 
Urbanistická štúdia je pripomienkovaná príslušnými  štátnymi inštitúciami ČR a SR bola 
spracovaná do 30.6.2006. 

� Spracovanie urbanistickej štúdie a jej prijatie spôsobuje posun pôvodného  termínu 
spracovania návrhu na vyhlásenie PZ Kopčany z 06/2006 na 09/2006. 

� Na základe zmien vo vedení NPU Praha a následne v riadení nominačného projektu 
z českej strany, vzhľadom na nevyhnutnú koordináciu,  sa posunula expedícia Tentativ 
listu pre kostol sv. Margity z 03/2006 na 06/2006. 

� Na základe konzultácií s českou stranou odporúčame MK SR riešiť nomináciu Ducového 
až v ďalšom kole vzhľadom na nepripravenosť lokality a vzhľadom na veľký rozsah 
prípravných prác s nomináciou Kopčian, ktorú je v záujme jej úspechu potrebné podať 
súčasne s nomináciou NKP Mikulčice. 

 
8. Permanentné monitorovanie a zvyšovanie odborných kompetencií zamestnancov PÚ 
SR 
 
 Rozpisom  záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2006 číslo MK 
992/2006-700/1969 zo dňa 30.1.2006  bol Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky (ďalej 
len „PÚ SR“) pre rok 2006 stanovený limit celkom 352 zamestnancov, z toho  v štátnej službe  
195 zamestnancov a 157 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.   
Rozpočtovým opatrením č. 8 zo dňa 30.10.2006 bol upravený limit zamestnancov  
nasledovne: štátna služba 195 zamestnancov a 150 zamestnancov vykonávajúcich práce vo 
verejnom záujme.   
 Permanentné monitorovanie a zvyšovanie odborných kompetencií zamestnancov 
Pamiatkového úradu SR v hodnotenom období vychádzalo z povinnosti zamestnávateľa 
v súlade so zákonmi (zákon o štátnej službe, zákon o výkone prác vo verejnom záujme 
a Zákonníka práce) zabezpečovať vzdelávanie zamestnancov s cieľom udržiavania, 
zdokonaľovania a dopĺňania požadovaných vedomostí a schopností potrebných na kvalitný 
výkon činností zamestnancov úradu.  
 Vzhľadom na postavenie úradu ako špecializovaného orgánu štátnej správy 
s celoštátnou pôsobnosťou a potrebu plnenia úloh v oblasti ochrany pamiatkového fondu, ako 
aj všetkých činností zabezpečujúcich chod úradu a vychádzajúc z vysokej vzdelanostnej 
úrovne zamestnancov (prevaha vysokoškolského vzdelania) si úrad  stanovil prioritu 
systematicky prehlbovať kvalifikačný potenciál zamestnancov. 
 V roku 2006 bolo zabezpečované vzdelávanie v nasledovných okruhoch:   
 Jeden okruh predstavoval vzdelávanie na získanie a osvojenie si znalostí aktuálneho 
právneho stavu po zmenách jednotlivých právnych predpisov, napr.: zákon o štátnej 
pokladnici, rozpočtových pravidlách, účtovníctve, daniach, zdravotnom poistení, štátnej 
službe, výkone prác vo verejnom záujme, Zákonník práce, ochrane osobných údajov, 
verejnom obstarávaní a vzdelávanie štátnych zamestnancov v prípravnej štátnej službe. 
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 V rámci informatizácie vo verejnej správe bolo vzdelávanie zamestnancov zamerané 
na získavanie digitálnej gramotnosti a na prípravu na certifikáciu ECDL prostredníctvom 
elektronického vzdelávania a týkalo sa zamestnancov, ktorí mali výkon prác v Bratislave 
a v Bratislavskom kraji. Zamestnanci sa tiež zúčastnili vzdelávania, ktorého cieľom bolo 
vysvetliť postupy pri koordinácii a spolupráci pri aproximácii práva Európskeho spoločenstva 
v podmienkach SR, čím vzniká nová kvalita vzájomných vzťahov a súčasne plnenie našich 
povinností, vyplývajúcich z tohto členstva 
 Druhý okruh predstavoval dlhodobejšie vzdelávania, zamerané na prehlbovanie 
odborností s následným ukončením skúškou a vydaním osvedčenia, napr.: správne konanie – 
aplikácia správneho poriadku v praxi, akreditovaný kurz v oblasti správneho konania, ktorého 
absolventi získali osvedčenie o vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou, vodičský preukaz na PC 
– ECDL (MS Word, MS Excel, E-mail, Internet, Informatika), vzdelávanie predstavených – 
rozvoj manažérskych zručností a manažment.   
 Ďalší okruh tvorili: pracovná konzultačno-vzdelávacia aktivita zamestnancov úradu, 
venovaná výkladu zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, ako aj jeho 
praktickému uplatňovaniu v správnom konaní (najmä: povinnosti vlastníka, základná ochrana 
národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území, zásady ochrany pamiatkových území 
vo vzťahu k územnej projektovej dokumentácii, archeologické výskumy a nálezy, 
povoľovanie reklám, špecifikácia pamiatkových hodnôt, správne konanie – začatie, 
prerušenie, zastavenie, opatrenia na nápravu a podobne), medzinárodný seminár „Okná 
a dvere pri pamiatkovej obnove“, odborno-metodický deň „Strešná krajina a jej ochrana“, ako 
aj účasť zamestnancov na konferenciách, sympóziách, študijných pobytoch, exkurziách, 
workshopoch a na pravidelných zasadnutiach odborných komisií pri Pamiatkovom úrade SR. 
 
9. Realizácia prioritných projektov 
 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
 
38. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku 

V dňoch 18. – 23. 09. 2006 sa uskutočnila v poradí už 38. medzinárodná konferencia 
archeológov stredoveku, ktorou hlavnou témou bola „Archeológia stredovekého mesta“. 
Konferencia prebehla v rekreačnom zariadení v katastri obce Zlaté pri Bardejove. 
 Zúčastnilo sa jej 106 bádateľov zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska 
a Rakúska. Odznelo na nej 74 referátov, ktoré reflektovali najnovšie poznatky nielen 
z uvedenej témy, ale ako aj obvykle z oblasti výskumu fortifikácii, sakrálnych objektov 
a materiálnej kultúry v najširšom význame. 
 V rámci konferencie sa uskutočnili 4 exkurzie, z ktorých 3 boli lokálneho charakteru 
(do Bardejova, do južnej časti Zlaté – Kláštorisko – pustovňa) a 1 zahraničná do Malopoľska 
(Trzcinica, Krosno, Sanok) a po drevených kostoloch v okolí Bardejova. 
 Referáty budú publikované v 32. čísle zborníka Archaeologia historica. Budúca 
konferencia bude organizovaná Archeologickým ústavom SAV Nitra v lokalite Teplý vrch pri 
Rimavskej Sobote. Jej základnou témou bude sídlisková štruktúra vidieckeho prostredia.  
 
 Súpis pamiatok na území Slovenska 
  Zmena koncepcie spracovania Súpisu z „Topografie  pamiatok Slovenska“ 
zahŕňajúcej aj pamiatkovo hodnotné objekty a zaniknuté pamiatky na  „Súpis NKP 
Slovenska“ zahŕňajúceho len pamiatky zapísané v ÚPPF, aktuálne k roku spracovania 
príslušného sídla a okresu  si vyžiadala  aktualizáciu  „Koncepcie a štruktúry diela“ a vzoru 
spracovania hesla o hnuteľnej a nehnuteľnej NKP.    
 Definitívny  výber sídiel a okresov navrhnutých na spracovanie Súpisu   v roku 2006 
zúžil na sídla Trenčín, Ružomberok, Martin, Levoča.  
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Pre určené sídla a okresy boli navrhnuté autorské  kolektívy, do ktorých boli okrem 
zamestnancov PÚ SR zahrnutí aj odborníci z externého prostredia.  V termíne  27. 2. - 3.3. 
2006 prebehli porady s autorskými kolektívmi - predstavenie koncepcie a štruktúry diela, 
organizácie práce. V zmysle zmluvy boli  odborným redaktorom a autorom odovzdané 
podklady a odborné materiály.  V záujme lepšej organizácie práce sa vypracovali   prílohy 
k zmluvám – menný zoznam autorov hesiel a kapitol, harmonogram práce, výpočet rozsahu 
diela a časti diela  pre jednotlivých autorov.   Pre náročnosť spracovania grafickej prílohy 
bola nutná inštalácia hardware a software pre OdGD a OOA.   

V zmysle harmonogramu prác bol   odovzdaný odbornými redaktormi predbežný 
návrh  obrazovej prílohy.  Navrhnutá grafická časť obrazovej prílohy bola naskenovaná 
a pripravená pre  spracovanie do konečnej podoby.    

  Texty boli   zasielané odbornému garantovi  v rozpracovanosti.    Ku koncu roka boli 
odovzdané hotové texty so zapracovanými pripomienkami úvodných kapitol a katalógu obcí a 
NKP   okresov Ružomberok, Martin a  Trenčín.  Z objektívnych príčin,   najmä pre  náročnosť 
a rozsiahlosť projektu  sa práce na textovej časti Súpisu NKP SR sídla Levoča  začali  až 
koncom roka 2006. 

Na kultúrnu aktivitu „Súpis NKP SR“  bol na rok 2006   plánovaný 1.000 000,-Sk. 
Zodpovedným garantom úlohy bol   vypracovaný návrh finančného plánu na rok 2006   
a priebežne je   vykonávaná  finančná kontrola v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.   
 
Publikácia Monumentorum Tutela č. 17/2006 
Edičný rad zborníka Monumentorum tutela - Ochrana pamiatok, ktorý vydáva Pamiatkový 
úrad SR od roku 1966, bol v roku 2006 doplnený o sedemnáste číslo. Editorky Martina 
Orosová, Michaela Kalinová, Lýdia Kubeková a Renata Glaser - Opitzová ho zostavili z 24 
štúdií spracovaných na podklade pamiatkových výskumov, realizovaných v rokoch 2003 - 
2005. Sú medzi nimi zastúpené všetky druhy výskumov – architektonicko-historický, 
umeleckohistorický, archeologický, archívno-historický i reštaurátorský. Súčasťou mnohých 
prác je aj stručná koncepcia návrhu obnovy skúmanej pamiatky, v ktorom sa výsledky 
bádania prejavujú vo svojej praktickej podobe. 

Prvých dvanásť príspevkov je venovaných sakrálnym pamiatkam z celého územia 
Slovenska. Nájdeme medzi nimi rímskokatolícke kostoly (Považská Bystrica, Bernolákovo, 
Spišská Belá - Strážky, Bratislava - Rusovce), kostol evanjelickej cirkvi a. v. (Kalinovo - 
Hrabovo), kostoly reformovanej cirkvi (Seňa, Čičarovce), kaplnky v Bratislave, Bojniciach a 
na Oravskom hrade. Kláštory reprezentuje bývalá rezidencia jezuitov v Komárne a nechýba 
ani židovský chrám - synagóga v Senci. V ďalších šiestich štúdiách figurujú v hlavnej úlohe 
objekty stredovekej meštianskej architektúry, medzi ktorými vyniká kremnická radnica. 
Výskumy typických domov bohatých mešťanov sa sústredili vo východoslovenských mestách 
Košice, Bardejov a Prešov. O tom, že aj novodobá architektúra môže byť predmetom 
pamiatkového výskumu, svedčí budova Krajského súdu v Banskej Bystrici. Pamiatková 
obnova kaštieľov si žiada mimoriadne veľké investície a aj ich skúmanie sa rozbieha 
pomalšie. V zborníku sú predstavené len dva kaštiele, kaštieľ Szirmayovcov v Čečejovciach 
a kaštieľ Rudňanských v Trávnici. Viac priestoru dostali výskumy a obnovy hradov – 
fiľakovského, bojnického a banskobystrického.  

Autormi štúdií sú skúsení pamiatkari - historici umenia, architekti, archeológovia, 
reštaurátori, historici - ktorých vzájomná spolupráca pri poznávaní pamiatkových objektov sa 
prejavuje v komplexnosti zhodnotených údajov i v kvalite spracovanej dokumentácie. 
K najplodnejším autorom sa zaradili Norma Urbanová, Elena Sabadošová, Marian Havlík, 
Marcela Ďurišová, Luboš Kürthy a Ľubica Fillová.    

Odborné štúdie završuje teoretický príspevok Magdalény Kvasnicovej, ktorý hovorí 
o potrebe pamiatkového výskumu pri obnove historickej architektúry. Záver zborníka tvorí 
analýza spôsobu realizácie pamiatkových výskumov v uplynulých troch rokoch od Michaely 
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Kalinovej a zoznam výskumov prerokovaných Odborno - metodickou komisiou 
Pamiatkového úradu SR v rokoch 2003 - 2005. Nevyhnutnou a atraktívnou súčasťou zborníka 
je aj farebná príloha slohových analýz skúmaných nehnuteľností.  

Aj keď limitovaný rozsah publikácie nedovoľuje prezentovať v plnej miere všetky 
realizované pamiatkové výskumy, sedemnáste číslo Monumentorum tutela - Ochrana 
pamiatok prinavrátilo k životu tradíciu publikovania špecifických výsledkov odbornej práce 
pamiatkarov. Veď len uverejnené informácie umožňujú rozšírenie vedeckých poznatkov, ich 
porovnanie a konfrontáciu, nabádajú k ďalším výskumom, čím sa poznanie našej minulosti 
posúva stále dopredu. V neposlednom rade tým Pamiatkový úrad SR spĺňa aj dôležitú úlohu 
osvety, lebo získanie náklonnosti obyvateľstva ku kultúrnemu dedičstvu je najistejšou 
zárukou jeho zachovania. 
 
Vypracovávanie zásad ochrany pre pamiatkové územia 

V rámci projektu bolo v roku 2006 plánované  vypracovanie zásad a aktualizácia zásad  
pre vybrané pamiatkové územia. 
Skutkový stav je nasledovný : 
Z plánovaných pamiatkových rezervácií, kde mali byť zásady aktualizované boli zadané 
a následne vypracované zásady pre lokality :  
               lokalita         spracovateľ          odovzdané 
Bardejov KPÚ Prešov 27. 12. 2006 
Osturňa KPÚ Prešov, prac. Spišská Sobota15. 1. 2007 
Brhlovce KPÚ Nitra 29. 12. 2006 
Prešov KPÚ Prešov 27. 12. 2006 
Levoča KPÚ Prešov, prac. Levoča 17. 1. 2007 

Pokračuje sa na spracovávaní zásad pre pamiatkovú rezerváciu Čičmany, spracovateľ 
KPÚ Žilina. Tieto zásady budú vypracované do 30. 06. 2007. Neskoršie dopracovanie zásad  je 
dané oneskoreným prijatím úlohy. 

Pokračujú práce na zásadách pamiatkovej rezervácie Nitra, ktoré budú dopracované spolu 
so zásadami na pamiatkovú zónu Nitra do 30. 6. 2007. Dopracovanie zásad v tomto termíne je 
dané zmenou hraníc pamiatkovej zóny Nitra a nakoľko tieto územia na seba nadväzujú sú 
v mapových podkladoch riešené spoločne. 

Návrhy na ďalšie spracovanie aktualizácie zásad pamiatkových rezervácií ( Štiavnické 
Bane, Podbiel, Žilina, Vlkolínec, Ždiar, Podolínec, Svätý Jur ) budú z hľadiska finančného, 
personálneho a u lokalít  rezervácií ľudového staviteľstva aj z administratívneho riešené 
v nasledujúcich rokoch postupne ako  budú dokončené zmeny hraníc.  

Z plánovaných pamiatkových zón, pre ktoré mali byť zásady vypracované boli zadané 
a následne vypracované zásady pre lokality : 
               lokalita        spracovateľ            odovzdané 
Rožňava KPÚ Košice, prac. Rožňava 15. 1. 2007 
Lúčka KPÚ Košice, prac. Rožňava 15. 1. 2007 
Tatranská Lomnica KPÚ Prešov, prac. Spišská Sobota15. 1. 2007 
Zlaté Moravce KPÚ Nitra 27. 12. 2006 
Markušovce KPÚ Košice, prac. Sp. Nová Ves 21. 12. 2006 
Spišská Nová Ves KPÚ Košice, prac. Sp. Nová Ves 21. 12. 2007  
Sobotište KPÚ Trnava 27. 12. 2007 

Pokračujú práce na zásadách pre pamiatkovú zónu Nitra, ktoré budú odovzdané do 30. 6. 
2007. Odôvodnenie je rovnaké ako u pamiatkovej rezervácie Nitra. Rovnako aj práce na 
zásadách pre pamiatkovú zónu Beckov, ktoré budú odovzdané do 31. 3. 2007. Dopracovanie 
v tomto termíne je dané nedostupnosťou mapových podkladov z katastrálnych úradov 
v Trenčianskom kraji. 
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Ďalšie spracovanie navrhovaných zásad pre pamiatkové zóny ( Hniezdne, Polichno, Stará 
Ľubovňa, Stankovany – Podšíp, Vyšný Medzev ) budú z rovnakých hľadísk ako u pamiatkových 
rezervácií spracovávané v nasledujúcich rokoch.  
 
Konferencia k 55. výročiu založenia PÚ SR 

Rok 2006 je rokom  55. rokov výročia vzniku organizácie, ktorá vykonáva ochranu 
kultúrnych  pamiatok na území Slovenska  v období od 2. sv. vojny. Počas viac ako 
polstoročnice svojej existencie realizovala táto inštitúcia v rôznych svojich organizačno-
administratívnych podobách zásadné činnosti súvisiace so štátnou pamiatkovou ochranou a to 
najmä v oblasti vedeckej, odbornej, publikačnej, osvetovej a výchovnej, pričom v ostatných 
štyroch rokoch pôsobí ako orgán špecializovanej štátnej správy.  
       Pri príležitosti tohto výročia pripravil Pamiatkový úrad SR slávnostnú konferenciu, ktorá 
sa konala 25. a 26. septembra 2006 vo Vysokých Tatrách. Konferencie sa zúčastnilo 140 
odborníkov z oblasti histórie umenia, architektúry a urbanizmu, etnológie, archeológie 
a histórie, zamestnaných v orgánoch štátnej ochrany pamiatkového fondu, a tiež zakladajúci 
dlhoroční pracovníci Pamiatkového ústavu.   
       Hlavnou témou konferencie, obsahovo rozdelenej na dve časti, bolo zhodnotenie činnosti 
Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov v rokoch 2001 až 2006 
a prezentácia najvýraznejších výskumných a odborných akcií od roku 2001. V prvej časti 
 predniesla referát generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová,    
a riaditelia krajských pamiatkových úradov. Obsahom ich vystúpení bolo zhodnotenie kladov 
i nedostatkov práce v oblasti ochrany pamiatkového fondu, pričom sa zameriavali najmä 
obdobie po 1. apríli 2002, kedy nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 49/2002 o ochrane 
pamiatkového fondu, ktorý transformoval Pamiatkový ústav na orgán štátnej správy. V druhej 
časti konferencie vystúpili s prednáškami v ktorých prezentovali prácu svojho pracoviska 
v oblasti metodiky, výskumu i obnovy kultúrnych pamiatok, pracovníci Pamiatkového úradu 
SR a jednotlivých krajských pamiatkových úradov.           

Druhý deň stretnutia pamiatkárov bol určený terénnej prehliadke archeologickej 
lokality – zaniknutého kláštora Kartuziánov v Letanovciach.  
 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
 
 Konservatorentagung 
Miesto konania: Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland 
Termín konania: 7. - 12. 5. 2006   
 Stretnutia rakúskych pamiatkarov a ich zahraničných hostí - Konservatorentagung sa 
zúčastnila generálna riaditeľka PhDr. Katarína Kosová. Toto pravidelné stretnutie, poriadané 
Spolkovým pamiatkovým úradom Rakúska, sa uskutočnilo na pozvanie jeho prezidenta Ing. 
Dr. Gerga Wilhelma Rizziho. Úvodné stretnutie predstaviteľov BDA Viedeň so zahraničnými 
hosťami sa uskutočnilo na zámku Neuwaldegg 7. 5. 2006. 
 Tohtoročné stretnutie bolo venované problematike ochrany historických záhrad 
a parkov, pričom odborné diskusie, prednášky a prezentácie boli vykonané priamo in situ 
v jednotlivých vybraných záhradných objektoch v zmysle priloženého programu. Tohtoročné 
Konservatorentagung boli slávnostne otvorené v oranžérii v Schonbrunne za účasti ministerky 
kultúry Rakúska pani Gehre. 
 
UNESCO – zasadnutie Výboru pre svetové dedičstvo 
Miesto konania: Litva, Vilnius 
Termín konania: 8. - 16.7.2006 
 Z podnetu Ministerstva zahraničných vecí SR sa Ing. Ľubica Pinčíková zúčastnila  30. 
zasadnutia Výboru svetového dedičstva. Zasadanie pozostávalo z niekoľkých častí: správy 
o práci výboru a centra svetového dedičstva od posledného zasadania a implementácie 
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rozhodnutí výboru, hodnotenie stavu zachovania lokalít už zapísaných do Zoznamu svetového 
dedičstva, Zoznam svetového dedičstva v ohrození, predbežný zoznam jednotlivých 
členských štátov dohovoru, nomináciám lokalít na zapísanie do Zoznamu SD, hodnoteniu 
Zoznamu svetového dedičstva v ohrození a zapísanie nových lokalít do tohto zoznamu, 
hodnoteniu už zapísaných lokalít, globálnej stratégii, hodnoteniu východiskovej univerzálnej 
hodnoty a príprave budúceho zasadania Výboru svetového dedičstva  v júni 2007 na Novom 
Zélande.   
Periodickým správam sekcia I. a sekcia II., ich vyhodnoteniu, prezentácii a pokračovaniu bola 
venovaná mimoriadna pozornosť, hlavne indikáciám jednotlivých ohrození a nedostatkov 
v jednotlivých regiónoch. Boli zosumarizované hodnotenia jednotlivých lokalít - ako to bolo 
uvedené v periodických správach jednotlivých štátov, vo všetkých sledovaných 
ukazovateľoch. Celému obsiahlemu materiálu však chýbali závery, návrh riešení na nápravu, 
resp. aspoň hľadanie riešenia. Bude tomu ale venované nasledujúce obdobie.  

Ďalšia časť zasadania sa týkala rozpočtu výboru, Fondu svetového dedičstva 
a hodnoteniu žiadostí na príspevky. 

Výbor SD prejednal a schválil aj žiadosť Slovenskej republiky o zmenu mena lokality 
Banská Štiavnica na Mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia - „Historic Town 
Banská Štiavnica and the Technical Monuments in its Vicinity”.   
 
Kalvárie a krížové cesty na Slovensku – medzinárodná konferencia 

PhDr. K. Kosová a Mgr. D. Haberland sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii 
„Kalvárie a krížové cesty“, v rámci ktorej bola prezentovaná výstava "Kalvárie a Krížové 
cesty na Slovensku" a PhDr. Kosová predniesla príspevok: „Kalvarienberge und Kreuzwege 
in der Slowakei als Wallfahrtsorte“. 
 
Kalvárie a krížové cesty na Slovensku – výstava 

Pomerne nová výstava "Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku", ktorá nadväzuje na 
rovnomennú publikáciu PÚ SR, bola prezentovaná v dňoch 19. 10. - 05. 11. 2006 v 
talianskom Turíne, v priestoroch Horského národného múzea, kde počas otvorenia výstavy 
odznela prednáška k téme od autora výstavy, Mgr. M. Kalinovej. Druhá prezentácia výstavy 
na území Talianska sa konala v dňoch 13. 11. - 26. 11. 2006 v Iseo, v priestoroch kláštora sv. 
Petra z Lamosy, pričom je nutné spomenúť, že obe podujatia boli zabezpečené v spolupráci s 
piemontským Dokumentačným centrom Kalvárií a devocionálnych komplexov Európy, s 
ktorým PÚ SR nadviazal v r. 2004 pracovný kontakt za účelom výmeny odborných názorov, 
publikácii a skúseností pri výskume, dokumentácii a obnove sakrálnych pamiatok tohto typu a 
významu. 

Prezentácia výstavy s vernisážou 11.4.2006 sa uskutočnila v expozíciách Historického 
múzea Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade. Výstava pripravená 
Pamiatkovým úradom zahŕňajúca 18 panelov k danej pašiovej téme kalvárií a krížových ciest, 
bola obohatená o výtvarné a umelecké predmety zo zbierok historického múzea. Kurátorsky 
sa na zostavení výstavy za Historické múzeum podieľala PhDr. Magdaléna Mrázová, za PÚ 
SR Mgr. Michaela Kalinová. Výstava trvala do 30.9.2006.   

Tótkomlóš (Maďarská republika) – Slovenské kultúrne centrum -  Výstava bola 
zahájená dňa 19.12.2007 v Slovenskom kultúrnom centre v Tótkomlóši v rámci prezentácie 
pamiatok Slovenska v prostredí komunity Slovákov sídliacich  v tomto území. Výstava potrvá 
do konca januára 2007 a následne má byť prenesená do Szarvasa. 
 
Drevená sakrálna architektúry v Strednej Európe 

Výstava "Drevené sakrálna architektúra v strednej Európe" bola v roku 2006 
prezentovaná v mesiacoch október - november v Maďarsku - v mestách Békešská Čaba 
a Tóthkomlós. 
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Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku 
Výstava "Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO na Slovensku" bola v roku 

2006 prezentovaná v Rakúsku - v Slovenskom inštitúte vo Viedni, v dňoch 28. 06. - 19. 08. 
2006 a v Maďarsku, konkrétne v dňoch 05. 10. - 07. 11. 2006 v Slovenskom Komlóši 
(Tótkomlós), v priestoroch Slovenského regionálneho kultúrneho centra tamojších Slovákov a 
v dňoch 09. 11. - 29. 11. 2006 v Békešskej Čabe (Békescsaba), v priestoroch Slovenského 
kultúrneho domu. Výstava bola pre tieto účely obnovená a nanovo vytlačená, pretože po 4 
rokoch jej existencie a počtu prezentácii, bola materiálovo a farebne na hranici svojej 
životnosti a prezentovateľnosti, keďže sa predpokladajú, pre jej popularitu a záujem najmä 
medzi Slovenskými inštitútmi v rámci EÚ, jej ďalšie inštalácie min. v rokoch 2007 a 2008. 
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4.4. Hlavné činnosti: 
Hlavné činnosti Pamiatkového úradu SR sú definované: 
 

I. Zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona 
č. 479/2005 Z. z.  
II. Plánom hlavných úloh schváleným MK SR 

 
I. Hlavné činnosti v zmysle Zákona č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu v znení 
zákona č. 479/2005 Z. z.: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) usmerňuje činnosti právnických osôb a fyzických osôb pri záchrane, obnove a využívaní 
pamiatkového fondu a poskytuje im odbornú a metodickú pomoc (11 ods. 2 písm. d), 
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e) v nevyhnutných prípadoch zabezpečuje dočasnú odbornú úschovu hnuteľných kultúrnych 
pamiatok (§ 11 ods. 2 písm. e), 

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

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

h) ukladá pokuty podľa §-ov 42,43 pamiatkového zákona  v prípade priestupkov a iných  
i)  správnych deliktov v zmysle zákona (§ 11 ods. 2 písm. h) .   
 
OBLASTNÝ REŠTAURÁTORSKÝ ATELIÉR 
 
a) Zabezpečuje reštaurátorsky výskum kultúrnych pamiatok 
b) Zabezpečuje reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na ohrozených kultúrnych 

pamiatkach 
 
 
II. Hlavné činnosti v zmysle Plánu hlavných úloh: 

 
a) Pokračovanie v revízii Ústredného zoznamu pamiatkového fondu podľa  schváleného 

rozpisu lokalít, príprava Súpisu pamiatok Slovenska. 
b) Revízia pamiatkových území.  
c) Vitráže - celoslovenské zmapovanie a výskum.  
d) Monitoring aktuálneho stavu a využitia nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 

s cieľom účinne zabezpečiť trvale vyhovujúci stavebno-technický stav a využitie NKP 
v súlade s ich pamiatkovým hodnotami. 

e) Zabezpečenie činnosti Ústredného zoznamu pamiatkového fondu  
f) Zabezpečenie činnosti archívu Pamiatkového úradu SR a knižnice. 
g) Svetové kultúrne dedičstvo – pokračovanie v ďalšej etape 2-ročného cyklu monitoringu 

lokalít zapísaných na Zoznam svetového dedičstva zameraného na NKP.  
h) Budovanie geografického informačného systému pamiatkového fondu - automatizácia 

načítavania a územného priemetu databáz. 
i)  Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 2005. 
j)  Spracovanie, aktualizácia, údržba a priebežné dopĺňanie údajov na     

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

k) Zabezpečenie edično-propagačnej a publikačnej činnosti  
l)  Zabezpečenie odborných podujatí o ochrane pamiatkového fondu. 
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5.5. Rozpočet organizácie      v tis. Sk 

  Skutočnosť Schválený Upravený Skutočnosť % Index 
Ukazovateľ 2005 rozpočet rozpočet 2 006 čerpania 02/01x100 

    2006 2 006   4:3x100 4:3 
a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy celkom 31 675 32 000 21 500 22 678 105,48 101,03 
   z toho:          
200 Nedaňové príjmy 31 675 32 000 21 500 22 678 105,48 101,03 
   z toho:          
210 Príjmy z vlastníctva majetku 12 518 13 000 11 60011 713 100,97 103,85 
220 Adminin. a iné poplatky a platby 13 091 19 000 9 900 9 191 92,84 145,14 
230 Kapitálové príjmy 78 0 0 88     
290 Iné nedaň. príjmy 377 0 0 1038     
300 Granty a transfery 5611 0 0 648     
310 Tuzemské 5264 0 0 445     
330 Zahraničné 347 0 0 203     

600 Bežné výdavky 135 998,9 129 152 139 832 140 472 100,46 94,97 
   z toho:          
610 Mzdy,platy služ.príjmy a OOV 64 772,2 65 699 72 127,0 72 139,0 100,05 101,43 
620 Poistné a prísp. zamest. do poisť. 
a NÚP 

22 626,7 22 962 25 079,0 25 083,0 100,00 101,48 

630 Tovary a ďalšie služby 47 950,0 39 541 42 026 42 650 113,34 82,46 
   z toho:          
631 Cestovné výdavky 2 683,4 2 400 2 512,0 2 557,0 100,00 89,44 

632 Energie, voda a komun. 11 504,8 12 550 12 343,0 12 441,0 100,00 109,08 

633 Materiál a služby 5 879,8 4 715 3 318,0 3 450,0 124,64 80,19 
    v tom:          

Reprez.výdavky a dary 64,9 65 54,0 54,0 101,37 100,15 
634 Dopravné 2 964,3 3 140 2 949,0 2 957,0 101,37 105,93 

635 Rut. a štan. údržba 8 404,5 3 960 4 523,0 4 523,0 196,93 47,12 
636 Nájomné za prenájom 946,2 925 847,0 847,0 100,00 97,76 
637 Ostatné tovary a služby 15 567,0 11 851 15 534,0 15 875,0 102,00 76,13 
640 Bežné transfery 650 950 600 600 100,00 146,15 
   z toho:          
642006 Na členské 6,5 0 1 1 100,22 0,00 
642012 Na odstupné 268,6 450 196 196 100,22 167,54 
642013 Na odchodné 138 100 183 183 100,00 72,46 
642015 Na nemocenské 236,9 400 220 220 99,96 168,85 

700 Kapitálové výdavky 7 245,9 5 044 9 381,0 9 380,0 99,89 69,61 
   z toho:          
710 Obstar.kap. aktív 7 245,9 5 044 9 381,0 9 380,0 99,89 69,61 

Výdavky celkom  /BV + KV/ 143 245 134 196 149 213 149 852 104,12 93,68 
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Schválený rozpočet príjmov bol v sume 32 000 tis.Sk, ktorý bol v priebehu roka 2006 znížený 
na sumu 21 500 tis.Sk. Za rok 2006 organizácia dosiahla celkové príjmy v rámci zdroja 111  
vo výške 22 030 tis.Sk. 
Schválený rozpočet celkových výdavkov bol vo výške 134 196 tis.Sk, z toho bežné výdavky 
vo výške 129 152 tis.Sk a kapitálové výdavky vo výške 5 044 tis.Sk. 
V roku 2006 bolo realizovaných 12 rozpočtových opatrení a upravený rozpočet predstavoval 
celkové výdavky vo výške 149 213 tis.Sk, z toho bežné výdavky vo výške 139 832 tis.Sk  
a kapitálové výdavky vo výške 9 381 tis.Sk. Skutočné čerpanie rozpočtových výdavkov 
za rok 2006 predstavuje sumu 149 205 tis.Sk, z toho bežné výdavky 139 825 tis.Sk a 
kapitálové výdavky vo výške 9 380 tis.Sk. Organizácia čerpala celkové výdavky vo výške 
99,99% z upraveného rozpočtu k 31.12.2006. 
 
 
 
Príjmy organizácie 
 
       Porovnanie dosiahnutých príjmov za r.2006 so skutočnosťou r.2005 
 
Zdroj  

Položka  Názov rozpo čtovej 
položky 

Skutočnosť k 
31.12.2005 

Skutočnosť k 
31.12.2006 

111 210 Príjmy z podnikania a vl.maj 12 518 11 713 
111 220 Administratívne a iné 

poplatky a platby 
13 091 9 192 

111 230 Kapitálové príjmy 78 87 
111 290 Iné nedaňové príjmy 301 1 038 
111 200 Nedaňové príjmy 25 988 22 030 
72a 310 Tuzemské bežné granty a 

transfery 
99 380 

72a 330 Zahraničné granty 0 202 
72c 290 Iné nedaňové príjmy 36 0 
72c 310 Tuzemské bežné franty a 

transfery 
 5 150 0 

72c 330 Zahraničné granty 347 0 
72e 290 Iné nedaňové príjmy 40 9 
72h 310 Tuzemské bežné franty a 

transfery 
15 56 

72 300 Granty a transfery 5 687 647 
  Celkové príjmy 31 675 22 677 

 
 
V roku 2006 bolo plnenie zdroja 111 rozpočtových príjmov organizácie nižšie ako v roku 
2005. Toto nižšie plnenie príjmov bolo spôsobené opätovným poklesom kurzu amerického 
dolára za úhradu nájomného budovy na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, ktorú 
prenajímame americkému veľvyslanectvu, ako aj poklesom príjmov z reštaurovania z dôvodu 
nedostatku zákazok a obmedzených možností zabezpečiť finančne materiálové a iné náklady 
na reštaurovanie z výdavkov organizácie. Upravený rozpočet príjmov na rok 2006 bol 
vo výške 21 500 tis.Sk, ktoré organizácia splnila. Mimorozpočtové príjmy zdroj 72 
organizácia dosiahla vo výške 647 tis.Sk, ktoré v rámci povoleného prekročenia limitu 
výdavkov použila. 
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Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie 
 
Pamiatkový úrad SR mal v roku 2006 upravený záväzný ukazovateľ príjmov v celkovej sume 
21 500 tis.Sk. V hodnotenom období boli tieto príjmy dosiahnuté v sume 22 030 310,10 Sk. 
Plnenie príjmov bolo nasledovné: 
 

- Rozpočtová kategória 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku úrad dosiahol 
príjmy z prenajatých budov v celkovej sume 11 713 132,95 Sk 

 
- Rozpočtová kategória 220 Administratívne a iné poplatky a platby úrad dosiahol 

celkové príjmy v sume 9 191 606,45 Sk z toho za sankcie z porušenia zákona 
č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu vo výške 436 182,30 Sk, 
za reštaurovanie, archeologické výskumy, predaj publikácií, služby CHTO a OGD 
celkom vo výške 8 731 211,65 Sk.  

 
- Kategória 230 Kapitálové príjmy 

Ide o nerozpočtovaný príjem. Pamiatkový úrad SR v súvislosti s obnovou autoparku 
odpredal 4 značne opotrebované motorové vozidlá v celkovej sume 87 865,- Sk. 
Uvedené motorové vozidlá boli odpredané v súlade so zákonom č.278/1993 Z.z.  
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa Opatrenia MK SR 398  
z 15.8.2003 
 

- Kategória 290 Iné nedaňové príjmy boli dosiahnuté v celkovej sume 1 037 705,70 Sk, 
ide o nerozpočtované príjmy z dobropisov v sume 41 483,70 Sk z preddavkov 
na energie uhradených z výdavkov roku 2005, ďalší príjem v sume 996 222,- Sk 
predstavuje vratku z depozitného účtu, ide o vrátenie výdavkov katogórie 630 Tovary 
a služby, z ktorých sme v roku 2006 hodlali uhradiť telekomunikačné služby a 
periodickú tlač za rok 2005, čo už Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy neumožňuje. 

 
 
 
Granty a mimorozpočtové príjmy – zdroj 72 
 
Pamiatkový úrad SR v roku 2006 získal v rámci zdroja 72 nasledovné príjmy: 
 

1. Zdroj 72 a 
- kategória 310 Tuzemské bežné granty v celkovej sume   379 645,-   Sk 
- kategória 330 Zahraničné granty v celkovej sume    202 680,84 Sk 

Spolu         582 325,84 Sk 
 

2. Zdroj 72 E 
-    kategória 290 Iné nedaňové príjmy v celkovej sume        9 139,-   Sk 
 
3. Zdroj 72 h 
- kategória 310 Tuzemské bežné granty a transfery v celkovej sume   55 981,50 Sk 
 
  Spolu zdroj 72       647 446,34 Sk 
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Granty a mimorozpočtové príjmy predstavujú celkovú sumu 647 446,34 Sk. Tieto finančné 
prostriedky predstavujú povolené prekročenie výdavkov rozpočtu Pamiatkového úradu SR a 
ich použitie analyzujeme v časti  Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie  
a programovej štruktúry. 
 
 
Výdavky organizácie  
 
 
 
Ukazovateľ Schv. rozp. Upr. rozp. Čerpanie % čerpania  

610  Mzdy,platy, služ. 
        príjmy a OOV 

 
65 699 

 
72 127 

 
72 127 

 
100,0 

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

 
22 962 

 
25 079 

 
25 079 

 
100,0 

630  Tovary a ďalšie 
       služby 

 
39 541 

 
38 448 

 
38 443 

 
99,9 

 
640 bežné transfery 

 
950 

 
600 

 
600 

 
100,0 

 
700 Kapitálové výdavky 

 
5 044 

 
9 381 

 
9 380 

 
99,9 

 
       Celkom 

 
134 196 

 
149 213 

 
149 205 

 
99,9 

 
 
Podrobnú analýzu čerpania výdavkov uvádzame v ďalšej hodnotiacej časti. 
 
 
Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie a programovej štruktúry 
Program 08S  
Podprogram 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu 
Zdroj 111 – Štátny rozpočet 
 
Bežné výdavky  
 
     V roku 2006 sa bežné výdavky čerpali vo výške   136 249 tis. Sk, čo je plnenie na  99,9%. 
V jednotlivých kategóriách je čerpanie nasledovné (v tis. Sk): 
 
 
Ukazovateľ Schv. rozp. Upr. rozp. Čerpanie % čerpania  

610  Mzdy,platy, služ. 
        príjmy a OOV 

 
65 699 

 
72 127 

 
72 127 

 
100,0 

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

 
22 962 

 
25 079 

 
25 079 

 
100,0 

630  Tovary a ďalšie 
       služby 

 
39 541 

 
38 448 

 
38 443 

 
99,9 

 
640 bežné transfery 

 
950 

 
600 

 
600 

 
100,0 

 
       Celkom 

 
129 152 

 
136 254 

 
136 249 

 
99,9 
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     Ako vidno z prehľadu čerpania bežných výdavkov organizácia vyčerpala celkovo 
z bežných výdavkov za rok 2006   136 249 tis. Sk, čo je čerpanie na  99,9 %. 
Čerpanie výdavkov v kategórii 630 - Tovary a ďalšie služby, bolo poznačené značným 
deficitom finančných prostriedkov v uvedenej kategórii. Deficit tejto kategórie bol spôsobený 
na strane jednej znížením schváleného rozpočtu o 799 tis. Sk oproti roku 2005 a na strane 
druhej presunom finančných prostriedkov v sume 1 500 tis. Sk do kategórie 620 Poistné 
a príspevky do zam. poisťovní a NÚP z titulu riešenia deficitu mzdových prostriedkov 
vzniknutého počas transformácie Pamiatkového ústavu na Pamiatkový úrad SR. Uvedený 
deficit tejto kategórie predstavuje celkovú sumu 2 299 tis. Sk, čoho výsledkom je meškanie 
úhrad bežných výdavkov v časovom horizonte 2-3 mesiace. Čerpanie finančných 
prostriedkov bolo zúžené iba na najpotrebnejšie tovary a služby pre zabezpečenie chodu PÚ 
SR. V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že PÚ SR financuje 8 krajských pamiatkových 
úradov a 2 reštaurátorské ateliéry, ktoré sú umiestnené v budovách po celej SR, čiže je 
potrebné zabezpečiť prevádzku v týchto budovách. Náklady na prevádzku budov v roku 2006 
boli vo výške 13 955 tis. Sk vrátane energií.  
 
V kategórii 630 - Tovary a služby nie sú dostatočne finančne kryté najmä: 
- výkon štátnej správy (poštovné, cestovné, PHM, kanc. mat., kanc. papier, atď.) 
- právne poradenstvo, štúdie a expertízy súvisiace s výkonom štátnej správy 
- telekomunikačné služby (telefóny, fax, internet) 
- údržba výpočtovej techniky a zavedenie registratúrneho poriadku 
- prídel do sociálneho fondu  
- plnenie PHÚ - revízia ÚZKP 
- nárast cien energie (el. energia, plyn, voda) 
- oprava automobilov (z titulu zastaralého autoparku) 
- dane a miestne poplatky 
 
 
Mzdy, platy, služobné  príjmy a OOV - kategória 610    
 
 K 31. 12. 2006 bol upravený rozpočet na kategóriu 610 vo výške 72 127 tis. Sk 
a čerpanie vo výške  72 127 tis. Sk, čo je čerpanie na 100 %. Podrobný rozbor mzdových 
prostriedkov je uvedený v časti  Zhodnotenie zamestnanosti.  
 
 
Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP - kategória 620  
 
Prehľad čerpania podľa položiek za rok 2006  v tis. Sk 
 

 
Položka 

Schválený 
rozpočet 

Upravený  
rozpočet 

 
Čerpanie 

% 
čerpania 

621 – 623 – Poistné 
 do zdravotných poisťovní 

 
7 378 

 
7 428 

 
7 428 

 
100,0 

625 – Poistné 
 do soc iálnej poisťovne 

 
15 584 

 
17 258 

 
17 258 

 
100,0 

627 – Príspevok do DDP 0 393 393 100,0 
 
620 – Poistné a príspevky 

 
22 962 

 
25 079 

 
25 079 

 
100,0 
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V kategórii 620 - Poistné a príspevky bol upravený rozpočet na rok 2006 vo výške   25 079 
tis. Sk a čerpanie za rok 2006 bolo na  100,0 %. Čerpanie poistného z objemu miezd 
predstavoval celkovú sumu 24 686 tis.Sk a suma 393 tis.Sk predstavovala príspevok 
na doplnkové dôchodkové poistenie, čo sú 2% v súlade s Kolektívnou zmluvou a v súlade 
s uzatvorenými zmluvami zo strany zamestnancov a zamestnávateľa s dôchodkovými 
poisťovňami. 
 
 
Tovary a ďalšie služby -  kategória 630  

 
     Prehľadné čerpanie výdavkov v kategórii 630 - Tovary a ďalšie služby uvádzame podľa 
jednotlivých položiek v tis. Sk v nasledovnej tabuľke : 
 
 

 
Položka 

 
Schválený 
rozpočet 

 
Upravený  
rozpočet 

Čerpanie 
       za 
 rok 2006 

 
%  

plnenia 
630 – Tovary a ďalšie služby v tom: 39 541 38 448 38 443 99,9 
- 631  Cestovné výdavky 2 400 2 512 2 511 99,9 
- 632  Energie, voda a komunikácie 12 550 12 343 12 342 99,9 
- 633  Materiál a služby  4 715 3 318 3 318 100,0 
- 634  Dopravné 3 140 2 949 2 948 99,9 
- 635  Rutinná a štandardná údržba 3 960 4 523 4 523 100,0 
- 636  Nájomné za prenájom 925 847 847 100,0 
- 637  Tovary a ďalšie služby 11 851 11 956 11 954 99,9 

 
  
     Z prehľadu vyplýva, že kategória 630 - Tovary a ďalšie služby bola v jednotlivých 
položkách čerpaná na 99,9 %. Čerpanie najviac ovplyvnilo zvýšenie cien energií a nová 
povinnosť platnou od roku 2005 uhrádzať dane a miestne poplatky. 

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

v jednotlivých krajoch a s výkonom štátnej správy prvého a druhého stupňa. Táto položka 
zahŕňa domáce i zahraničné služobné cesty, ktorých účelom bolo získavanie informácií, 
prezentácia PÚ SR v zahraničí a medzinárodnú spoluprácu v oblasti pamiatkovej 
starostlivosti 

� položka 632 - Energie, vody a komunikácia - výšku čerpania najviac ovplyvňujú 
podpoložky: 
-  632 001 - energie Zvýšenie čerpania plynu spôsobila dlhá a silná zima a v plnom 
rozsahu sa prejavilo zvýšenie ceny plynu v roku 2005 ako aj zvýšenie cien elektrickej 
energie. 
- 632 003 - poštovné a telekomunikačné služby (zvýšenie poplatkov za telefón a 
využívanie internetu). Organizácia zabezpečila pre zníženie telekomunikačných poplatkov 
uzatvorenie zmluvy s ST „Biznis partner 300“ pre pevnú sieť a zabezpečila vytvorenie 
„virtuálnej siete“ pre mobilnú sieť, čím sa podstatne znížili výdavky za telefonovanie, ale 
oproti predchádzajúcim obdobiam zostali tieto výdavky nezmenené, pretože sme 
realizovali rozšírenie pripojení na internet ako aj nové pripojenia krajských pamiatkových 
úradov 
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Porovnanie čerpania energetických zdrojov v Sk za rok 2006 udáva nasledujúca tabuľka. 
 
 
 
Prehľad energie 

Čerpanie v Sk 
za rok 2005 

Čerpanie v Sk 
za rok 2006 

Elektrická energia 2 838 883,93 3 834 253,03 
Plyn 2 955 599,34 3 716 886,38 
Vodné a stočné 496 713,24 372 130,66 
Ostatná energia  996 222,00 
Spolu 6 291 196,51 8 919 492,07 

 
 
� položka 633 - Materiál a služby - najvyššie čerpanie predstavuje všeobecný materiál.  
� položka 634 - Dopravné - vysoké čerpanie je v podpoložke  servis, údržba a opravy 

v sume 882 541,- Sk, čo ovplyvnilo predovšetkým značné opotrebovanie autoparku. 
Výdavky na opravy a údržbu sú spojené so zabezpečením technického stavu podľa 
požiadaviek a podmienok STK.  

Autodoprava – prehľad čerpania pohonných hmôt za rok  2006  
 
Ukazovateľ Skutočnosť sledov. obd. 

 za rok 2005 (v lit./Sk) 
Skutočnosť sledov. obd. 
 za rok 2006 (v lit./Sk) 

 litre Sk litre Sk 
Benzín 43 848,49 1 618 304,38 43 281,71 1 696 113,52 
Nafta  3 044,48 116 557,50 3 109,15 122 894,55 
Spolu 46 892,97 1 734 861,88 46 390,86 1 819 008,07 
 
Spotreba pohonných hmôt za rok 2006 zahŕňa služobné cesty v rámci hlavnej činnosti, 
služobné cesty v rámci účelových kultúrnych aktivít a mimorozpočtových aktivít. 
 
V roku 2006 sme odpredali 4 motorové vozidlá a postupne obnovujeme vozový park 
a zakúpili sme sedem nových vozov pre jednotlivé krajské pamiatkové úrady a centrum. 

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

reštaurátorské práce a údržba budov v správe PÚ SR (podpoložka 635 06). 
� položka 636 - Nájomné za prenájom - čerpala sa na 100,0 %. Z tejto položky je 

predovšetkým uhrádzané nájomné za KPÚ Košice a Trenčín 
� položka 637 - Ostatné tovary a služby - najväčšie čerpanie bolo v podpoložke špeciálne 

služby, z ktorej sme finančne zabezpečovali právne poradenstvo, ďalej podpoložka 
všeobecné služby, z ktorej sme uhrádzali náklady na Plán hlavných úloh a podpoložka 
dane, z ktorej sme uhrádzali dane z nehnuteľností v správe Pamiatkového úradu SR. 
Vo veľkej miere ovplyvnila vysoké čerpanie tejto položky  podpoložka 637 014, z ktorej 
uhrádzame stravovanie zamestnancov v zmysle Zákonníka práce a podpoložka 637 027 
z ktorej uhrádzame pracovníkov, ktorí vykonávajú práce na dohody a suplujú chýbajúcich 
pracovníkov v stálom pracovnom pomere. 
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Kategória 640 Bežné transfery  

     V tejto kategórii bol schválený rozpočet 950 tis. Sk a upravený rozpočet bol 600 tis. Sk 
Čerpanie tejto kategórie bolo nasledovné: 

podpoložka 642 006 Na členské         1 tis. Sk          
podpoložka 642 012 Na odstupné     196 tis. Sk 
podpoložka 642 013 Na odchodné                                                     183 tis.  Sk                       
podpoložka 642 015 Na nemocenské     220 tis. Sk 
 Táto kategória bola čerpaná na 100,0 %. 
 
 

Kategória 700 Kapitálové výdavky  
Program 08S 
Podprogram 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu 
Zdroj 111 – Štátny rozpočet 
 
Pamiatkovému úradu boli rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2006 pridelené 
na kapitálové výdavky v podprograme 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu, kat. 700 
kapitálové výdavky, položka 717, podpoložka 717 002 –Rekonštrukcia a modernizácia  
5 204 tis. Sk. Tieto finančné prostriedky boli  účelovo určené na Rekonštrukciu objektu KPÚ, 
Bratislava Leškova v sume 5 044 tis. Sk.   
Rozpočtovým opatrením č. 6/KV- list MK 992/2006-700/10984 zo dňa zo dňa 2. júna 2006 
bol upravený rozpočet Pamiatkovému úradu SR o 160 tis. Sk, ktoré boli účelovo určené 
na Kanalizačnú prípojku ČOV NKP Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore. 
Rozpočtovým opatrením č. 11/KV – list MK 992/06-700/21499 zo dňa 11. 12. 2006 nám MK 
SR na základe našej žiadosti a v súlade s rozpočtovým opatrením MF SR č. 29/2006 viazalo 
v rozpočte 1 869 142,- Sk, z toho na rekonštrukciu objektu KPÚ , Bratislava Leškova  
1 323 tis.Sk a 546 142,- Sk v programe 08T0103. Tieto finančné prostriedky budú čerpané 
v roku 2007. 
Upravený rozpočet kapitálových výdavkov po viazaní bol 3 881 tis. Sk z toho 3 721 tis.Sk 
na rekonštrukciu Leškova, Bratislava a 160 tis.Sk na kanalizačnú prípojku ČOV Kláštora 
kartuziánov v Červenom kláštore. 
Čerpanie k 31. 12. 2006 bolo 3 881 tis. Sk, čo je čerpanie na 100,0 %. 
 

Zdroj 72 - Mimorozpočtové prostriedky na bežné výdavky  
 

zdroj 72a – PÚ získal na základe zmluvy o spolupráci so SAV finančné prostriedky 
v celkovej sume 113 680,- Sk, z ktorých bolo v roku 2005 použitých 99 355,- Sk na nákup 
výpočtovej techniky . Zostatok tohto grantu bol presunutý do roku 2006 v celkovej sume 
14 325,- Sk, ktorý bol použitý na úhradu tuzemského cestovného a odmien za vykonanú 
prácu.  
V roku 2006 PÚ SR v zmysle dodatku k zmluve o spolupráci so SAV získal ďalší grant 
v sume 378 000,- Sk.  
Celková suma tohto grantu pre rok 2006 bola 392 325,- Sk. Z toho boli v roku 2006 použité 
finančné prostriedky v celkovej sume 379 645,- Sk. Finančné prostriedky v sume 12 680,- Sk 
tvoria zostatok na grantovom účte a bude sa čerpať v r. 2007. 
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Suma 202 680,84 Sk bola čerpaná z projektu Roman cement to restore built heritage Brusel, 
effectively od EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL RESEARCH 
(ROCEM). 
zdroj 72e - podpoložka 292 006 z náhrad poistného plnenia 9 139-, Sk. Uvedené finančné 
prostriedky boli použité na úhradu opráv motorových vozidiel v správe PÚ SR. 
 
zdroj 72h - 312 001 príjem zo štátneho rozpočtu v celkovej sume 55 981,50 Sk. Ide o príjem 
poskytnutý Úradom práce, soc. vecí a rodiny v Nitre za absolventky a v Trnave ako aktivačný 
príspevok. Tieto finančné prostriedky boli použité na prevádzkové výdavky absolventiek 
a zamestnancov KPÚ Trnava v sume 55 981,50 Sk. 
 
 
Program 08T 
Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO 
 
Bežné výdavky 
 
Rozpočtovým opatrením č., – list MK 992/2006-700/5326 zo dňa 17. marca 2006 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 ďalšie služby o čiastku 3 000 tis. Sk účelovo určenú v rámci Projektov na 
kultúrne aktivity v r. 2006 na financovanie týchto aktivít: 

� 38. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku     400 tis. Sk 
� Súpis pamiatok na území Slovenska     1 000 tis. Sk 
� Publikácia Monumentórum Tutela 17/2006       300 tis. Sk 
� Vypracovanie zásad ochrany pre pamiatkové územia  1 000 tis. Sk 
� Konferencia k 55. výročiu založenia PÚ SR       300 tis. Sk 

 
 
 
Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 
 
 
P.č. Názov akcie EK Rozpočet Skutočnosť Zostatok 

  Program 08T0103         
1 38.konferencia archeológie stredoveku 637 001 400 000 399 550,00 450,00 
2 Konferencia k 55. výročiu založenia PÚ SR 637 001 300 000 299 894,82 105,18 

  Spolu  637 001 700 000 699 444,82 555,18 

3 Súpis pamiatok na území Slovenska 637 011 1 000 000 999 797,40 202,60 
4 Vypracovanie zásad ochrany pre pam. úz. 637 011 1 000 000 999 903,60 96,40 

  Spolu  637011 2 000 000 1 999701,00 299,00 

5 Publikácia Monumentorum Tutela 17/2006 637 004 300 000 299 999 1,00 

  Spolu za program x 3 000 000 2 999 144,82 855,18 
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Kapitálové výdavky 
 
 
Rozpočtovým opatrením č.1/KV – list MK 992/2006-700/2547 zo dňa 7. februára 2006 bol 
upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na kapitálové výdavky v podprograme 08T0103 – 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO kat. 700 kapitálové výdavky o čiastku 546,142 tis. Sk 
účelovo určenú na financovanie týchto aktivít: 
 
� Rekonštrukcia objektu Cukrová 1, Trnava    288 142 tis. Sk 
� Nadstavba objektu, Mariánske nám. 19, Žilina          258 tis. Sk  
 
Tieto finančne prostriedky organizácia nečerpala, pretože v r.2006, neboli podporené 
predložené projekty z fondu Nórskeho kráľovstva. Pamiatkový úrad SR sa pokúsi opäť 
v r.2007 predložiť tieto projekty do štrukturálnych fondov EÚ a Nórskeho kráľovstva. 
 
Rozpočtovým opatrením č. 11/KV – list MK 992/06-700/21499 zo dňa 11. 12. 2006 nám MK 
SR na základe našej žiadosti a v súlade s rozpočtovým opatrením MF SR č. 29/2006 viazalo 
v rozpočte 1 869 142,- Sk z toho 546 142 tis.Sk na rekonštrukciu objektu Cukrova 1Trnava 
a Nadstavba objektu Mariánske nám.19 Žilina, ktoré budú čerpané v r. 2007. 

 
 
Program 08T 
Podprogram 08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí 
 
 
 
Bežné výdavky 
 
Rozpočtovým opatrením č.3 – list MK 992/2006-7005326 zo dňa 17. marca 2006 bol 
upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v podprograme 08T0104 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí, kat. 630 Tovary a ďalšie služby o čiastku 578 tis. 
Sk účelovo určenú na financovanie nasledovnej kultúrnej aktivity: 
 

� Konservatorentagund, Rakúsko     15 tis. Sk 
� zasasdnutie UNESCO      53 tis. Sk 
� Religions adu Sacred Monuntins, medzinár. konf.    60 tis. Sk 
� Výstava Kalvárie a krížové cesty na Slovensku   250 tis. Sk 
� Výstava Drevená sakrálna architektúra v Strednej Európe 100 tis. Sk 
� Výstava Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku  100 tis. Sk 
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Čerpanie bolo nasledovné: 
 

P.č. Názov akcie EK Rozpočet Skutočnosť Zostatok 

  Program 08T0104         

1 Konservatorentagung 637 001 15 000 14 297,28 702,72 

2 UNESCO – zasadnutie pre svet. dedičstvo Paríž 637 001 53 000 53 000,00 0,00 

3 Religions and Sacred Monuntains - –medz. konf. 637 001 60 000 59 477,04 522,96 

  Spolu  637 001 128 000 126 774,32 1 225,68 
4 Kalvárie a krížové cesty na Slovensku 637 003 250 000 250 000,00 0,00 

5 Drevená sakrálna arcitektúra v Strednej Európe 637 003 100 000 99 993,86 6,14 

6 Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku 637 003 100 000 99 987,67 12,33 

  Spolu 637 003 450 000 449 981,53 18,47 

  Spolu za program x 578 000 576 755,85 1 244,15 
 
 
Program 08T 
Podprogram 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry 
 
 
Kapitálové výdavky 
 
 
Rozpočtovým opatrením č.2/KV – list MK 992/2006-700/5916 zo dňa 17. marca 2006 bol 
upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na kapitálové výdavky v podprograme 08T0105 – 
Projekt informatizácie kultúry, kat. 700 kapitálové výdavky o čiastku 3 300 tis. Sk účelovo 
určenú na financovanie týchto aktivít: 
 

� Automatizovaný informačný systém ochrany pamiatkového fondu – AIS OP     
1 800 tis. Sk 

Bola rozšírená počítačová sieť, 13 ks počítačov, 1 ks server a 1 sieťová tlačiareň. 
Ďalej bol zakúpený update programu AIS OP, databázový program „Vitráže“, bola 
vytvorená nová stránka www, ktorá bude sprevádzkovaná pre verejnosť v apríli 2007. 
Boli zakúpené antivírové programy, MS Office 2003 pre nové počítače a grafické 
programy Corel a Adobe Photoshop. 

 
� Geografický informačný systém ochrany pamiatkového fondu – GIS OP 

          1 500 tis. Sk 
Finančné prostriedky boli použité na nákup výpočtovej techniky 12 ks notebook-ov, 2 
ks serverov a 4 ks počítačov s monitorom. Ďalej bol zakúpený update softvéru 
Bentley, vypracovanie bezpečnostného projektu počítačovej siete Pamiatkového úradu 
SR, rozšírenie programu GIS, softvér Microsoft do nových počítačov. 
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Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 
 
 
P.č. Program Názov akcie RI EK Rozpočet Skutočnosť Zostatok 

1 08T0105 AIS OP  13432 713 002 643 000 642 377,80 622,20 

        711 003 1 005 000 1 005 000,00 0,00 

2 08T0105 GIS OPF 13433 713 002 695 000 695 000,00 0,00 

        711 003 805 000 804 855,80 144,20 

  08T0105 Spolu   x 3 148 000 3 147 233,60 766,40 
 
 
 
Program 08T 
Podprogram 08T0107 – Prioritný projekt 
 
 
Kapitálové výdavky 
 
Rozpočtovým opatrením č.2/KV – list MK 992/2006-700/5916 zo dňa 17. marca 2006 bol 
upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na kapitálové výdavky v podprograme 08T0107 – 
Prioritný projekt, kat. 700 kapitálové výdavky o čiastku 2 200 tis. Sk účelovo určenú 
na financovanie týchto aktivít: 
� Obnova autoparku – osobné vozidlá    1 200 tis. Sk 
� Obnova autoparku – prevádzkové vozidlá   1 000 tis. Sk 
 
Rozpočtovým opatrením č.5/KV – list MK 992/2006-700/10192 zo dňa 29. mája 2006 bola  
na základe žiadosti Pamiatkového úradu SR vykonaná zmena v rámci kapitálových výdavkov 
v podprograme 08T0107 – Prioritný projekt, kat. 700 kapitálové výdavky - zvýšenie o čiastku 
152 tis. Sk a zmena účelu  pridelených finančných prostriedkov na obnovu autoparku v sume  
1 000 tis. Sk. Upravený rozpočet predstavoval sumu 2 352 tis.Sk.  účelovo určených na nákup 
osobných automobilov. Z týchto finančných prostriedkov Pamiatkový úrad SR realizoval 
nákup 1 ks osobného autumobilu zn.Hyundai a 6 ks osobných automobilov zn.Renault Thalia. 
Nákup automobilov bol realizovaný za zvýhodnené /akciové/ ceny. 
 
 
 
Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 
 

Program 08T0107 Podpoložka 
Rozpočet 
v tis. Sk 

Čerpanie k  
31. 12. 2006 
      v Sk 

 
Zostatok 
     v Sk 

 714 001 2 352 2 351 944,00 56,00 
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6.6. Personálne otázky 
 
 
Stav zamestnancov 
 
Rozpisom  záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2006 číslo MK 992/2006-
700/1969 zo dňa 30.1.2006  bol Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „PÚ 
SR“) pre rok 2006 stanovený limit zamestnancov  nasledovne:  štátna služba  195, pri výkone 
prác vo verejnom záujme 157.   Rozpočtovým opatrením č. 8 zo dňa 30.10.2006 bol upravený 
limit zamestnancov  nasledovne: štátna služba 195 zamestnancov a 150 zamestnancov 
pri výkone prác vo verejnom záujme.   
 
         PÚ SR mal k 1.1.2006 spolu 327 zamestnancov v evidenčnom stave vo fyzických 
osobách: 

- 178 štátnych zamestnancov v evidenčnom stave, ďalších 7 zamestnancov mimo 
evidenčného stavu z dôvodu materskej a rodičovskej dovolenky a 15 voľných 
štátnozamestnaneckých miest. Z uvedeného počtu 178 bolo v dočasnej štátnej službe 5 
zamestnancov prijatých na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky. 
Jeden štátny zamestnanec pracuje na kratší služobný čas. 

- 149 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme v evidenčnom stave, 
ďalších 5 zamestnancov mimo evidenčného stavu z dôvodu rodičovskej dovolenky  
a 8 voľných miest.   Z uvedeného počtu 149 bolo prijatých na dobu určitú 14 
zamestnancov, z toho 4 na zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky.  Deväť 
zamestnancov pracovalo na skrátený pracovný úväzok, z toho dvaja z dôvodu 
zdravotného postihnutia.                                                   

 
  
 
        V priebehu obdobia od 1.1.2006 do 31.12.2006 sa  pôvodný evidenčný stav zmenil 
ku dňu 31.12.2006 nasledovne:   
 

- 183 štátnych zamestnancov v evidenčnom stave, ďalších 9 zamestnancov mimo 
evidenčného stavu z dôvodu materskej dovolenke 1 a rodičovskej dovolenky 8, z toho 
8 zamestnancov je zastupovaných. Voľných štátnozamestnaneckých miest je 11. 
Z uvedeného počtu 183 je v dočasnej štátnej službe 8 zamestnancov prijatých na 
zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky. Z celkového počtu 183 
zamestnancov má jeden štátny zamestnanec  kratší služobný čas. V priebehu roku 
2006 ukončili  štátnozamestnanecký pomer na vlastnú žiadosť 8 zamestnancov, z toho 
dvaja zamestnanci odišli do starobného dôchodku. Jeden zamestnanec bol trvale 
preložený do iného služobného úradu na vlastnú žiadosť a jeden zamestnanec skončil 
z dôvodu organizačných zmien.  V priebehu roka bolo vyhlásených a uskutočnených 
spolu  16 výberových konaní v 5 termínoch na 17 voľných štátnozamestnaneckých 
miest. Úspešných bolo 10 výberových konaní z ktorých do štátnozamestnaneckého 
pomeru do prípravnej štátnej služby nastúpilo 11 štátnych zamestnancov. 

 
- 147 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme v evidenčnom stave, 6 

zamestnancov je mimo evidenčného stavu: z toho 1 z dôvodu dlhodobej dočasnej 
práceneschopnosti, materskej dovolenky 1 a rodičovskej dovolenky 4 zamestnanci, 
z toho 3 sú zastupovaní zamestnancami v pracovnom pomere na dobu určitú. 
Na skrátený pracovný úväzok pracuje 6 zamestnancov, z toho z dôvodu zdravotného 
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postihnutia dvaja.  V priebehu roka 2006 ukončilo pracovný pomer 18 zamestnancov, 
z toho 2 zamestnanci odišli do invalidného dôchodku, 2 zamestnanci do  starobného 
dôchodku , jeden zamestnanec z organizačných dôvodov, jeden z dôvodu nesplnenia 
predpokladov pre vykonávanie verejnej služby, 3 zamestnanci v skúšobnej dobe 
na podnet zamestnávateľa, 3 zamestnancom skončila doba určitá a 6 zamestnancov 
na vlastnú žiadosť dohodou bez uvedenia dôvodu.   

- V priebehu roka 2006 mal PÚ SR uzatvorené v Krajských pamiatkových úradoch 
Bratislava, Trnava, Trenčín a Nitra  Dohody o zabezpečení podmienok vykonávania 
absolventskej praxe evidovaných uchádzačov o zamestnanie absolventa školy 
s Úradmi práce sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Trnave, Trenčíne a Nitre.  Tieto 
činnosti  vykonávali uchádzači - absolventi bez nároku na plat.  

- Súčasne bolo uzatvorených 6 Dohôd o zabezpečení praktického vyučovania formou 
odbornej praxe, resp. Zmluvy o zabezpečení súvislej prevádzkovej praxe študentov 
odborných stredných škôl a učilíšť. Prax študentov bola vykonávaná taktiež 
bez nároku na plat či odmenu.  

      
 
 
Vývoj miezd 
 

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu  č. MK 992/2006-700/1969 
zo dňa 30.1.2006 nám určilo Ministerstvo kultúry SR mzdové prostriedky na rok 2006 – 
rozpočtová položka  610 – nasledovne: štátna služba v sume 43 431 tis. Sk.,  a verejná služba 
v sume 22 268 tis. Sk.  Následne bola Úpravou záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na 
rok 2006 oznámených Rozpočtovým opatrením č. 4 zo dňa 30.3.2006 vydaných pod č. MK-
992/2006-700/6294 upravená rozpočtová položka 610 – mzdové prostriedky pre 
zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme – zvýšením o 4 500 na  26 768 tis. Sk.  
Úpravou záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2006 oznámených Rozpočtovým 
opatrením č. 7 zo dňa 20.6.2006 vydaných pod č. MK-992/2006-700/11846 upravená 
rozpočtová položka 610 – mzdové prostriedky pre zamestnancov: - štátnej služby -  zvýšené 
o 1 303  na 44 734 tis. Sk, - pri výkone prác vo verejnom záujme – zvýšené o   625 na  27 393 
tis. Sk.  Rozpočtovým opatrením č. 10 zo dňa 8.12.2006 bola upravená položka v kat. 610  - 
mzdové prostriedky pre štátnych zamestnancov na 43 801  a – mzdové prostriedky 
pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na 28 326.  

 
 

       Mzdové prostriedky boli v priebehu  roku 2006 čerpané nasledovne: 
 
štátna služba  - 43 801 tis. Sk, z toho: 

- tarifné platy a zvýšenia  30 039 tis. Sk 
- príplatky  a zvýšenia   11 498 tis. Sk,  z toho- za riadenie  968 tis. Sk 

    - za prípravu čakateľa  94 tis. Sk 
    - za zastupovanie 25 tis. Sk 

      -    odmeny   2 271 tis. Sk, z toho jubilejné  88 tis. Sk 
      -    náhrady mzdy – preplatenie nevyčerpanej dovolenky  5 tis. Sk 
      -    náhrady príjmu za dočasnú PN   130 tis. Sk 
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pri výkone prác vo verejnom záujme   27 462 tis. Sk, z toho: 

- tarifné platy   18 358 tis. Sk 
- zvýhodnenia za prácu v noci, vo sviatok, v sobotu a nedeľu, prácu  nadčas    
   236 tis. Sk 
-  príplatky  411 tis. Sk, z toho  - za riadenie 141 tis. Sk 
           - za prácu v sťaženom prostredí 173 tis. Sk 
-  odmeny  806 tis. Sk, z toho   jubilejné  95 tis. Sk 
-  náhrady miezd   305 tis. Sk 

- náhrady príjmu za dočasnú PN  78 tis. Sk 
  

Napriek nenaplneniu stavu zamestnancov boli úlohy  PÚ SR  splnené  zamestnancami v PÚ 
SR zamestnanými, čo sa riešilo finančným ohodnotením vo forme mimoriadnych odmien,  
osobných príplatkov, prípadne dohodami  o vykonaní prác a dohodami o brigádnickej práci 
študentov.    
 
       V roku 2006 bolo vyčerpaných spolu  na OON – dohody o vykonaní  prác a dohôd 
o brigádnickej práci študentov  2 290 tis. Sk, z toho na dohody o vykonaní práce 2 124 
a dohody o brigádnickej práci študentov 166. Formou dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru sme sa snažili zabezpečiť činnosti, ktoré by nebolo ekonomické 
vykonávať v riadnom pracovnom pomere a súčasne dodržať stanovený limit zamestnancov, 
napr. upratovanie na pracoviskách v rámci krajských pamiatkových úradov po území celého 
Slovenska, ďalej údržbárske a kuričské práce, údržbu počítačových sietí a pod. V roku 2006 
sme boli nútení využívať túto formu aj na výkon niektorých činností, nakoľko sme mali 
nedostatok zamestnancov v pracovnom pomere. Spolu bolo do 31.12.2006 uzatvorených 154 
dohôd, z toho 146 dohôd o vykonaní práce.   
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7.7. Ciele a prehľad ich plnenia   
 
Plnenie plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 2006: 
 
1. POKRAČOVANIE V REVÍZII ÚSTREDNÉHO ZOZNAMU PAMIATKOVÉHO 

FONDU PODĽA  SCHVÁLENÉHO ROZPISU LOKALÍT, PRÍPRAVA SÚPISU 
PAMIATOK SLOVENSKA. 

 
I pre tento rok zostala ťažiskovou úlohou revízia Ústredného zoznamu pamiatkového 

fondu. V rámci  úlohy sa v januári 2006 uskutočnila väčšina sumarizujúcich a kontrolných 
činností na výstupoch uskutočnených revízií za r. 2005 tak, aby bolo možné optimalizovať 
nároky na túto úlohu a realisticky postaviť plán revízie v roku 2006. Pripravený bol 
harmonogram činnosti na  rok 2006 tak, aby  sa  prioritne uzatvorila revízia v rámci  sídiel 
a  okresov s vysokou mierou spracovania aktualizačných listov jednotlivých národných 
kultúrnych pamiatok. Uskutočnené boli aj kroky k príprave jednotlivých monografii sídiel 
a okresov v rámci nového Súpisu národných kultúrnych pamiatok SR (okresy Martin, 
 Ružomberok, Trnava, Trenčín a sídlo Levoča).   

 
 Z: ÚVŠS  
 S: KPÚ, ÚGR–referát edično-propagačných činností 
 
a) Zhodnotenie plnenia úlohy v roku 2005. 

 
 T: 01/2006 
 Z: ÚVŠS 
 S: KPÚ 
Plnenie: 

V januári 2006, po dodaní vypracovaných aktualizačných listov za posledný 
štvrťrok r. 2005 od všetkých KPÚ, bolo spracované vyhodnotenie realizácie úlohy za celý 
rok 2005. Výsledok bol zapracovaný do Rozborov činnosti PÚ SR za rok 2005 a do 
Výročnej správy za rok 2005. Následne bol po dodaní podkladov od KPÚ dopracovaný 
a schválený harmonogram na rok 2006 a zodpovedným garantom úlohy Mgr. Ľ. 
Szerdovou vypracovaný krycí list k realizácii úlohy v r. 2006.   

 
b) Odovzdávanie vypracovaných aktualizačných listov podľa schváleného vecného 

a časového harmonogramu. 
 

 T: 03,06,09,12/2006 
 Z: ÚVŠS, KPÚ 

Plnenie: 
Odovzdávanie vypracovaných  aktualizačných listov  NKP bolo plynulé, podľa 

harmonogramu k mesiacu marec,  jún, september a december  2006. Väčšine KPÚ sa  
podarilo splniť plánovaný počet vo všetkých termínoch.  

 
Problémy zostávajú pri veľkých sídlach, kde spomalenie plnenia úlohy bolo 

zapríčinené  veľkým objemom výkonov v oblasti štátnej správy  (KPÚ Bratislava, KPÚ 
Banská Bystrica, KPÚ Košice)  alebo vyťaženosťou inými úlohami (PÚ SR Bratislava). 
V prípade  KPÚ Bratislava sa dlhoročný problém s plnením plánu   riešil  dohodou 
o vykonaní práce s MÚOP Bratislava  a zmenou plánu. Plán bol zmenený aj z dôvodu  
ukončenia  pracovného pomeru (KPÚ Nitra, PÚ SR), z dôvodu dlhodobej PN (KPÚ 
Trenčín),  pre vyťaženosť inými úlohami a nedostatočným personálnym obsadením (KPÚ 
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Prešov).  Dlhoročný problém s plynulosťou odovzdávania  aktualizačných listov  NKP  
zaslaných  na KPÚ na opravy   sa tohto roku riešil  ich zahrnutím do harmonogramu,  čím 
sa docielila    kvalita opráv (KPÚ Košice, KPÚ Prešov) a možnosť definitívneho uzavretia  
sídiel a okresov spracovávaných v predchádzajúcich rokoch.    

 

 plán na rok 2006 plnenie plánu 

Nehnute ľné NKP 759 580 

Hnute ľné NKP 1154 900 

 
 
Úsek výkonu štátnej správy  a odborných činností PÚ SR v spolupráci s Odborom 

výkonu štátnej správy PÚ SR  vykonával koordináciu postupu prác v rámci všetkých KPÚ 
(kontrola kompletnosti doručených aktualizačných listov, sledovanie a evidencia stavu 
spracovania aktualizačných listov,   doplnenie aktualizačných listov). Zároveň 
zamestnanci  úseku priebežne riešili metodické otázky, poskytovali inštruktáže a 
konzultácie. Pre KPÚ Banská Bystrica, kde bol dlhodobý problém s vstupmi do 
sakrálnych objektov,  zabezpečil PÚ SR u jednotlivých konfesií oficiálnym listom  
povolenie vstupu.   

 

Úsek  výkonu štátnej správy a odborných činností  PÚ SR riešil priebežne v spolupráci 

s KPÚ  aj veľký počet neúplných  AL  NKP spracovaných najmä v rokoch 2000-2002   

(chýbajúca digitálna forma, fotografická príloha, katastrálne mapy, listy vlastníctva). Vo 

veci plnenia úlohy sa  na podnet PÚ SR  konalo pracovné stretnutie na KPÚ  Banská 

Bystrica,    s ktorého záverov vyplynuli úlohy pre zodpovedných garantov za  PÚ SR a 

KPÚ v záujme  vyjasnenia stavu riešenia úlohy a doplnenia chýbajúcich  náležitostí 

k aktualizačným listom NKP.  

 

 Úsek výkonu štátnej správy a odborných činností PÚ SR v spolupráci s KPÚ Banská 

Bystrica zorganizoval dňa 12. 10. 2006 v Banskej  Bystrici Odborný seminár na tému 

Revízia ÚZPF, s cieľom skvalitnenia plnenia úlohy, vyzdvihnutia potreby presnej 

špecifikácie pamiatkových hodnôt NKP a oboznámenia so spôsobom realizácie úlohy aj 

kolegov z NPÚ Brno.   

 

 Napriek spomaleniu plnenia úlohy treba konštatovať neustále rastúcu kvalitu  

aktualizačných listov NKP, s aktualizáciou údajov z katastra, podrobným rozpisom 

objektovej skladby,  dôkladným  poznaním a špecifikáciou  pamiatkových hodnôt NKP, 

čo dáva predpoklad kvalitného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového 

fondu. 
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celkový po čet 

NKP 
celkový po čet spracovaných 

NKP % 

 Nehnute ľné NKP          9 525                                6 044  63 

 Hnute ľné NKP       14 409                                6 544  45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Revízia ÚZPF - stav spracovania 
hnute ľných NKP k 31. 12. 2006

spracované

nespracované

 
     

        

Revízia ÚZPF - stav spracovania k
 31. 12. 2006

 
 

 

Revízia ÚZPF - stav  spracovania 
nehnute ľných NKP k 

31. 12. 2006

spracované

nespracované
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c) Príprava harmonogramu na r. 2007. 
 T: 11/2006  
 Z : ÚVŠS, KPÚ 

Plnenie: 
 V novembri  2006   dodali KPÚ a jednotlivé pracoviská PÚ SR návrh harmonogramu na  
rok 2007 s cieľom dopracovať  okresy.   Aby sa uzavrela revízia z predchádzajúcich rokov 
boli zahrnuté do plánu aj opravy aktualizačných listov,  najmä pokiaľ sa jedná o zásadné 
opravy rovnajúce sa vypracovaniu nového aktualizačného listu NKP (Košice – sídlo,  
Banská Bystrica, Lučenec), alebo  väčšieho počtu opráv (KPÚ Bratislava).     
Harmonogram aktualizácie na rok 2007: 

    
       rok 2007 
 

     
    PÚ SR + KPÚ 

NhNKP    HNKP 
PÚ SR          29 298 
KPÚ Bratislava    + MÚOP                       KPÚ 15 + 12 opráv + 11 MÚOP 43 
KPÚ Trnava                                43 40 
KPÚ Trenčín 40 44 
KPÚ Nitra                                   54 129 
KPÚ Žilina 46 49 
KPÚ Banská Bystrica               212 opráv 156 
KPÚ Prešov 206 325 
KPÚ Košice 111 opráv + 51 208 
spolu 495+335 opráv 1292 

 
d) Spracovanie Súpisu pamiatok Slovenska po okresoch podľa stavu revízie ÚZPF. 

                                    T: priebežne 
 Z: ÚVŠS, spracovateľské tímy – garanti 

Plnenie: 
 Vo februári 2006 bola spracovaná „Koncepcia a štruktúra Súpisu NKP Slovenska“ 
zahŕňajúceho len pamiatky zapísané v ÚZPF, aktuálne k roku spracovania príslušného 
sídla a okresu  a vzory spracovania hesla o hnuteľnej a nehnuteľnej NKP.    
 Definitívny  výber sídiel a okresov navrhovaných na spracovanie Súpisu   v roku 
2006, s ohľadom na kvalitu spracovaných aktualizačných listov NKP, sa zúžil na okresy 
Trenčín, Ružomberok, Martin a sídlo Levoča.  

Pre určené sídla a okresy boli navrhnuté autorské  kolektívy, do ktorých boli okrem 
zamestnancov PÚ SR zahrnutí aj odborníci z externého prostredia.  V termíne  27. 2. - 3.3. 
2006 prebehli porady s autorskými kolektívmi - predstavenie koncepcie a štruktúry diela, 
organizácie práce. V zmysle zmluvy boli  odborným redaktorom a autorom odovzdané 
podklady a odborné materiály.  V záujme lepšej organizácie práce sa vypracovali   prílohy 
k zmluvám – menný zoznam autorov hesiel a kapitol, harmonogram práce, výpočet 
rozsahu diela a časti diela  pre jednotlivých autorov.   Pre náročnosť spracovania grafickej 
prílohy bola nutná inštalácia hardware a software pre OdGD a OOA PÚ SR.   

V zmysle harmonogramu prác bol   odovzdaný odbornými redaktormi predbežný 
návrh  obrazovej prílohy.  Navrhnutá grafická časť obrazovej prílohy bola naskenovaná 
a pripravená pre  spracovanie do konečnej podoby.    
  Texty boli   zasielané odbornému garantovi  v rozpracovanosti.    Ku koncu roka boli 
odovzdané hotové texty so zapracovanými pripomienkami úvodných kapitol a katalógu 
obcí a NKP   okresov Ružomberok, Martin a  Trenčín.  Pre  náročnosť a rozsiahlosť 
projektu  sa práce na textovej časti Súpisu NKP SR sídla Levoča  začali  až koncom roka 
2006. 
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2. REVÍZIA PAMIATKOVÝCH ÚZEMÍ.  
 
a) Revízia pamiatkových rezervácií ľudovej architektúry. 

 
 T: 04, 06, 09, 12/2006 
 Z: OVŠS – OdPÚ 
 S: KPÚ, OOA, OŠIS, ÚEP 

Plnenie: 
V zmysle prijatého harmonogramu, na základe terénnej previerky, boli 

v nasledovných termínoch navrhnuté zmeny a úpravy hraníc jednotlivých rezervácii: 
� Ždiar – elaborát odovzdaný dňa 4. 7. 2006, zodpovedný riešiteľ úlohy: Ing. arch. 

Ferusová (PÚ SR Bratislava), spolupracoval: Ing. Odler (KPÚ Prešov); 
� Osturňa – elaborát odovzdaný dňa 4. 7. 2006, zodpovedný riešiteľ úlohy: Ing. arch. 

Kubeková (PÚ SR Bratislava), spolupracovala: Ing. arch. Bujnová (KPÚ Prešov); 
� Plavecký Peter – odovzdané  dňa 29. 12. 2006, zodpovedný riešiteľ úlohy: Ing. arch. 

Ferusová; 
� Veľké Leváre – odovzdané  dňa 29. 12. 2006, zodpovedný riešiteľ úlohy: Ing. arch. 

Ferusová; 
� Špania Dolina – odovzdané  dňa 29. 12. 2006, zodpovedný riešiteľ úlohy: Mgr. 

Hrašková; 
� Sebechleby – odovzdané  dňa 29. 12. 2006, zodpovedný riešiteľ úlohy: Ing. arch. 

Kubeková; 
� Brhlovce - odovzdané  dňa 29. 12. 2006, zodpovedný riešiteľ úlohy: Ing. arch. 

Kubeková; 
� spracované, ale zatiaľ neodovzdané boli podklady pre PRĽA Vlkolínec, Podbiel, 
Čičmany, keďže napriek požiadavke na príslušné katastre neboli spracovateľom 
dodané aktuálne mapové podklady.  

 
b) Vypracovanie návrhov a začatie konaní o vyhlásení ochranných pásiem vytipovaných 

pamiatkových území. 
 T: 04, 06, 09, 12/2006 
 Z: OVŠS – OdPÚ 
 S: KPÚ, OOA, OŠIS, ÚEP 

Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS: 

Podľa požiadaviek a aktuálnosti boli spracovávané v spolupráci s KPÚ nasledovné 
návrhy ochranných pásiem pre pamiatkové územia: 
� Prešov – správne konanie bolo ukončené vydaním rozhodnutia č. PÚ-06/97-

02/199/Kub zo dňa 10. 1. 2006 a právoplatnosť nadobudlo dňom 17. 2. 2006;  
� Trnava – správne konanie bolo ukončené vyhlásením OP vydaním rozhodnutia č. PÚ-

06/47-14/6549/Kow, zo dňa 14. 7. 2006, právoplatnosť nadobudlo dňa 14. 9. 2006; 
� Nitra – OP bude vypracované až po vydaní a správoplatnení rozhodnutia MK SR 

o zmene rozsahu územia PZ; 
� Trenčín – návrh v  rozpracovaní, po zavedení nových operátov v katastri mesta bude 

dopracovaná aj grafická dokumentácia; 
� Banská Bystrica – návrh na vyhlásenie bol  opravený, zaslaný na pripomienkovanie na 

KPÚ, Mestský úrad B. Bystrica, správne konanie bolo prerušené; 
� Rožňava – návrh bol vypracovaný a zaslaný na pripomienkovanie na KPÚ Košice, 

pracovisko Rožňava; 
� OP pre pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry budú dopracované a konanie bude 

začaté po stanovisku MK SR k úprave hraníc jednotlivých pamiatkových území.  
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V rámci realizácie úlohy: 
KPÚ Žilina: 
� Spracovaný bol návrh OP pre PRĽA Vlkolínec.  
KPÚ Prešov: 
� Vypracovaný  „Návrh OP PRĽA Osturňa“ bol odstúpený na prerokovanie 

a schválenie PÚ SR Bratislava. Spracovaný „Návrh ochranného pásma PR Poprad - 
Spišská Sobota“. 

KPÚ Košice: 
� Spracované podklady pre návrh OP PZ Rožňava v januári 2006 a zaslané na PÚ SR 

(Mgr. Ďuránová, Ing. Gdovinová). 
  
c) Spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území. 
 
 
 T: 12/2006 
 Z: OVŠS – OdPÚ, KPÚ 
 S: osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou, EPÚ 

 
Plnenie: 

 
V rámci spracovávania zásad pre pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny ľudovej 

architektúry bola úloha prerokovaná na zasadnutí Sekcie ľudovej architektúry dňa 4. 4. 
2006 v Banskej Bystrici. 

 
V rámci projektu bolo v roku 2006 plánované  vypracovanie zásad a aktualizácia 

zásad  pre vybrané pamiatkové územia. 
 
Z plánovaných pamiatkových rezervácií, kde mali byť zásady aktualizované, boli 

zadané a následne vypracované zásady pre lokality :  
                    lokalita         spracovateľ          odovzdané 

Bardejov KPÚ Prešov 27. 12. 2006 
Osturňa KPÚ Prešov, prac. Spišská Sobota15. 1. 2007 
Brhlovce KPÚ Nitra 29. 12. 2006 
Prešov KPÚ Prešov 27. 12. 2006 
Levoča KPÚ Prešov, prac. Levoča 17. 1. 2007 

 
Pokračuje sa na spracovávaní zásad pre pamiatkovú rezerváciu Čičmany, spracovateľ 

KPÚ Žilina. Tieto zásady budú vypracované do 30. 06. 2007. Neskoršie dopracovanie 
zásad  je dané oneskoreným prijatím úlohy. 

 
Pokračujú práce na zásadách pamiatkovej rezervácie Nitra, ktoré budú dopracované 

spolu so zásadami na pamiatkovú zónu Nitra do 30. 6. 2007. Dopracovanie zásad v tomto 
termíne je dané zmenou hraníc pamiatkovej zóny Nitra a nakoľko tieto územia na seba 
nadväzujú sú v mapových podkladoch riešené spoločne. 

 
Návrhy na ďalšie spracovanie aktualizácie zásad pamiatkových rezervácií ( Štiavnické 

Bane, Podbiel, Žilina, Vlkolínec, Ždiar, Podolínec, Svätý Jur ) budú z hľadiska 
finančného, personálneho a u lokalít  rezervácií ľudového staviteľstva aj z 
administratívneho riešené v nasledujúcich rokoch postupne ako  budú dokončené zmeny 
hraníc.  
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Z plánovaných pamiatkových zón, pre ktoré mali byť zásady vypracované, boli 
zadané a následne vypracované zásady pre lokality : 

 
               lokalita        spracovateľ      odovzdané 

Rožňava KPÚ Košice, prac. Rožňava 15. 1. 2007 
Lúčka KPÚ Košice, prac. Rožňava 15. 1. 2007 
Tatranská Lomnica KPÚ Prešov, prac. Spišská Sobota15. 1. 2007 
Zlaté Moravce KPÚ Nitra 27. 12. 2006 
Markušovce KPÚ Košice, prac. Sp. Nová Ves 21. 12. 2006 
Spišská Nová Ves KPÚ Košice, prac. Sp. Nová Ves 21. 12. 2007  
Sobotište KPÚ Trnava 27. 12. 2007 

 
Pokračujú práce na zásadách pre pamiatkovú zónu Nitra, ktoré budú odovzdané do 30. 

6. 2007. Odôvodnenie je rovnaké ako u pamiatkovej rezervácie Nitra. Rovnako aj práce 
na zásadách pre pamiatkovú zónu Beckov, ktoré budú odovzdané do 31. 3. 2007. 
Dopracovanie v tomto termíne je dané nedostupnosťou mapových podkladov 
z katastrálnych úradov v Trenčianskom kraji. 

 
Ďalšie spracovanie navrhovaných zásad pre pamiatkové zóny ( Hniezdne, Polichno, 

Stará Ľubovňa, Stankovany – Podšíp, Vyšný Medzev ) budú z rovnakých hľadísk ako 
u pamiatkových rezervácií spracovávané v nasledujúcich rokoch. 

 
d) Spracovávanie návrhov a začatie konaní o vyhlásení ochranných pásiem nehnuteľných 

národných kultúrnych pamiatok. 
 
 T: 03, 06, 09, 12/2006 
 Z: OVŠS – OdPA 

 
Plnenie: 

Návrhy boli spracovávané na základe aktuálnych revidovaných požiadaviek KPÚ 
a následne v spolupráci s nimi, ako aj z podnetu PÚ SR. Následné konania komplikuje 
často negatívny postoj vlastníkov, ktorí sa bránia očakávaným obmedzeniam vlastníckych 
práv z titulu pamiatkovej ochrany, ktorá neposkytuje žiadne kompenzácie. Preto sú aj 
mnohé následné konania komplikované. 
 
V roku 2006 boli spracované návrhy OP pre NhNKP: 
� NhNKP kostol a most v Poltári  
� súbor ĽA v Rimavských Janovciach 
� Halič - zámok, kostol, manufaktúra, soľ. úrad  
� hrad Slovenská Ľupča 
� kostol v Beluji 
� kostol v Prenčove 
� hrad a pamiatky v Bojniciach  
� kaštieľ a pamiatky v Žiari nad Hronom 
� kaštieľ v Banskej Bystrici – Radvani  
� kostol v Hornej Mičinej  
� kaštieľ v Hruboňove 
� vyhodnotenie OP synagógy v Kokave nad Rimavicou - neopodstatnené  
� vyhodnotenie OP kaplnky v Podrečanoch - neopodstatnené  
� revízia OP v Okoličnom  
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V rámci realizácie úlohy: 
KPÚ Žilina: 
� Spracované podklady – OP pre drevený kostol v Tvrdošíne, OP pre drevený 

artikulárny kostol v Leštinách. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� návrh ochranného pásma rímsko-katolíckeho kostola spolu so súborom stredovekej 

nástennej maľby sv. Františka Serafínskeho v Ponikách – Jarošová. 
KPÚ Prešov: 
Vypracované  návrhy na ochranné pásma: 
� Aktualizácia ochranného pásma NKP kaštieľ s areálom Spišská Belá – Strážky; 
� Fintice, Kaštieľ s areálom, ÚZPF 2134/1-5 (Mgr. Kaliňák Ján, Ing. Semanová Eva, 

Ing. Zajac Jozef, 30.6.2006); 
� Nižná Šebastová , Kostol a kláštor a areálom, Kaštieľ s areálom (Ing. Grešová Emília, 

Ing. Semanová Eva, Ing. Zajac Jozef, 30.9.2006). 
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3. VITRÁŽE - CELOSLOVENSKÉ ZMAPOVANIE A VÝSKUM.  
 
Ukončenie úlohy: 
 T : 12/2006 
 Z: OVŠS - OdVP 
 S: OdGD, OVŠS – OdPÚ (GIS OPF SR), OOA,  
 OŠIS, ÚGR, KPÚ 
  
a) Dopracovanie pasportizačných listov, 

Plnenie: 
Pasportizačné listy sú pripravené v digitálnej podobe pod názvom „Výpis z evidencie 

výtvarných súčastí architektúry“. Tlač týchto listov bude prebiehať postupne, podľa 
potreby, v súvislosti s PHÚ 1 tak, ako budú postupne pripravované okresy do Súpisu NKP 
SR. Tento postup sa zvolil preto, že databáza je otvorený systém, kde sa stále budú 
aktualizovať a dopĺňať údaje, takže aby v čase prípravy toho - ktorého okresu do Súpisu 
NKP SR (a zároveň do ÚZPF) boli údaje vytlačené z databázy čo najaktuálnejšie. 
Postupne budú takto vytlačené všetky pasportizačné listy aj s identifikačnou fotografiou. 

V rámci uvedeného sa v r.2006 realizovalo aj dopracovávanie chýbajúcich opisov 
vitráží do databázy a do pasportizačných listov v počte 102. 

 
b) Digitalizácia pasportizačných listov, vytvorenie databázy, 

Plnenie: 
Digitalizovaná databáza hotová, prístupná na serveri Pamiatkového úradu SR (pod 

heslom). 
Špeciálnym prínosom v rámci evidencie a pamiatkovej ochrany je vyvinutie 

komunikačného kanálu na evidenciu nehnuteľných pamiatok. Nový informačný systém 
komunikuje s MS SQL databázovým serverom, odkiaľ môže aj načítavať údaje 
o nehnuteľnosti, v ktorej sa daná vitráž nachádza (môže len správca). Databáza je 
vyhotovená na vysokej odbornej a estetickej úrovni. 

V r. 2006 sa vykonalo: vypracovanie podkladov /zadania/ pre vytvorenie 
informačného systému vitráží, priebežné jednania s tvorcom programu firmou DandiWay, 
príprava zmluvy a  uzavretie zmluvy, vypracovanie nového informačného systému 
a programu vitráží, priebežné konzultácie, pripomienkovanie, úpravy a zapracovávanie 
pripomienok; príprava podkladových materiálov pre vyhotovenie opisov vitráží, 
systémová údržba údajov v starej databáze pre prípravu zapracovania zmien do novej 
databázy, dopĺňanie novozistených údajov o vitrážach do novej databázy.  

 
c) Vytvorenie územného priemetu vitráží a jeho prepojenie s databázou, 

Plnenie: 
Územný priemet je vytvorený v databáze GIS PF SR 

 
d) Zostavenie publikácie „Vitráže na Slovensku“ (spracovanie syntetickej úvodnej štúdie, 

dopracovanie výberového katalógu, spracovanie registrov), oponentúra, korektúry, 
zadanie publikácie do tlače. 
Plnenie: 

Zostavená bola publikácia o cca 350 stranách s cca 300 fotografiami. Obsahuje 10 
kapitol štúdie a 80 katalógových hesiel + resumé v 3 jazykoch, bibliografiu, registre, 
poďakovanie.  

Okrem vlastného spracovania textov sa tieto niekoľkokrát interne korigovali 
a zosúlaďovali, pripomienkovali a upravovali, predložené boli na 2 oponentúry, upravili 
sa podľa pripomienok, prešli dvomi jazykovými úpravami a dvomi korektúrami. Urobil sa 
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výber obrazovej prílohy a vypracovali sa popisky. Celková skladba a úprava publikácie 
boli priebežne konzultované a spoločne upravované s editorkou a grafikom 

Zároveň boli vykonávané technické a realizačné práce, napr. bol vybratý vydavateľ 
publikácie (Slovart),  príprava harmonogramu a predbežného rozpočtu, finančné 
rokovania a príprava a podpísanie zmluvy. 

Publikácia bola zadaná do tlače. Dňa 28. 12. 2006 boli odovzdané objednávateľovi 
(MK SR) výstupy projektu – 1 ex. digitálne vytlačenej publikácie, prístup do databázy 
vitráží a záverečná správa o vecnom plnení projektu. 
 
V rámci realizácie projektu PÚ SR – OOA: 
� identifikácia a preklady nápisov na vitrážach, identifikácia erbov; doplňujúci výskum 

k vybraným lokalitám vitráží v odbornej maďarskej a nemeckej literatúre a jej 
prekladanie; výskum v knižniciach a ďalších vedeckých inštitúciách k dejinám 
vitrážnictva, vitrážnických firiem, atď.; spracovanie a prekladanie získaných 
informácií; príprava podkladov (preklady, výsledky archívneho výskumu, overovanie 
údajov z literatúry) ku kapitole Od gotiky po barok; vypracovanie časti Predslovu 
o archívnom výskume; vypracovanie kapitoly Firmy na výrobu vitráží; korektúry 
kapitol a ich príprava do tlače; korektúry maďarského resumé, popisov k obrázkom, 
preklady časti popisov do maďarčiny;  

� rešeršná činnosť vo fonde knižnice PÚ SR a sprostredkovanie Medzinárodnej 
medziknižničnej výpožičnej služby Univerzitnej knižnice v Bratislave 
prostredníctvom zapožičania 6 titulov zahraničnej literatúry; 

� vypracovanie a doplnenie Bibliografie; 
� úprava digitálnych fotografií.  
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4. Monitoring aktuálneho stavu a využitia nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 
s cieľom účinne zabezpečiť trvale vyhovujúci stavebno-technický stav a využitie NKP 
v súlade s ich pamiatkovými hodnotami. 

 
 T: 06, 12/2006  
 Z: KPÚ 
 S: PÚ SR 

Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS:  

Úloha, zaradená do PHÚ na podnet MK SR, je zameraná na účinné zabezpečenie 
trvale vyhovujúceho stavebno-technického stavu a využitia NKP v súlade s ich 
pamiatkovými hodnotami. Na plnenie cieľa boli prioritne vytipované tie NhNKP, ktoré sú 
vedené v evidencii ÚZPF SR v kategórii havarijný stav, pričom osobitný dôraz sa mal 
klásť na pamiatky, ktoré sú bez využitia a pamiatky aktualizované v rámci revízie ÚZPF 
SR v roku 2006. Obhliadka vytipovaných pamiatok bola zameraná na identifikáciu 
ohrození a poškodení pamiatky ako aj príčin poškodenia a na iniciovanie vlastníkov, aby 
hľadali riešenia a uskutočnili nevyhnutné kroky k náprave daného stavu.  

Plnenie úlohy sťažovali riešiteľom na KPÚ nevysporiadané vlastnícke vzťahy, 
nekomunikatívnosť vlastníkov. Dlhodobé nevyužívanie objektu, v niektorých prípadoch aj 
nevhodný vlastník (u hradných ruín Slovenský pozemkový fond, ktorý nemá záujem o ich 
údržbu) sa ukazuje ako ťažko riešiteľný problém, podobne, ako zistené predchádzajúce 
nevhodné zásahy, ktoré sa dnes dajú ťažko zosobniť. U viacerých monitorovaných 
objektov bolo konštatované doposiaľ nerealizované niekedy pred viacerými rokmi 
navrhované zrušenie pamiatkovej ochrany. 

 
Vyhodnotenie plnenia harmonogramu v roku 2006: 
KPÚ Plán na  

1. polrok 
Plnenie v  
1. polroku 

Plán na  
2. polrok  

Plnenie v  
2. polroku 

Spolu 
plán/plnenie 

Bratislava 23 8 27 19 50/27 
Trnava 38 23 45 33 83/56 
Trenčín 40 30 39 29 79/59 
Nitra 62 32 57 44 119/76 
Žilina 56 9 59 38 115/47 
Banská Bystrica 107 19 136 52 243/71 
Prešov 87 76 113 100 200/176 
Košice 34 47 54 59 88/106 
Spolu 447 244 530  374 977/618 
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5. ZABEZPEČENIE ČINNOSTI ÚSTREDNÉHO ZOZNAMU PAMIATKOVÉHO 
FONDU A TO NAJMÄ: 

 
 Z: OŠIS 
 
a) Pokračovanie v revízii Ústredného zoznamu pamiatkového fondu:     

                           
� aktualizácia údajov AIS OP na základe výstupov z Revízie ÚZPF v rokoch 2000-2005 

a aktuálnych výstupov z roku 2006 (formulár automatizovaného registra, vkladanie 
textov do databáz, vkladanie fotografií do databáz)  

 
Plnenie 
� Aktualizácia údajov AIS OP a vkladanie do databáz SQL: 

stav HNKP k 31. 12. 2006 30 280 PP 14 409 HKP 
vyhlásené v r. 2006 77 PP 39 HKP 
zrušené vyhlásenie v r. 2006 11 PP 3 HKP 
vložené do SQL v r. 2006 633 PP 261 HKP 
spolu vložené do SQL 3 812 PP 2 663 HKP 

 
stav NhNKP k 31. 12. 2006 13 212 PO  9 525 NhNKP  
vyhlásené v r. 2006 63 PO 43  NhNKP 
zrušené vyhlásenie v r. 2006 17 PO 10 NhNKP 
vložené do SQL v r. 2006 226 PO 116 NhNKP 
spolu vložené do SQL 1 763 PO 1 013 NhNKP 

 
� dopracovávanie návrhov na vyhlásenie a zrušenie vyhlásenia objektov za NKP na základe 

podnetov KPÚ z r. 2004 podľa harmonogramu a podľa aktuálnych podnetov.   

      
 T: 03,06,09,12/2006 
 Z: OŠIS – OdAIS, OdÚZPF 

Plnenie: 
Návrhy spracovávané podľa harmonogramu na rok 2006 v počte 88:    
� Čierny Brod, kúria   
� Bratislava - Rača, kúria 
� Hendrichovce, kaštieľ 
� Spišská Nová Ves, Radlinského 1, vila 
� Trenčianske Teplice, vila 
� Levoča, Vysoká 29, dom meštiansky 
� Levoča,  Vysoká 31, dom meštiansky 
� Levoča, Špitálska 21, dom meštiansky 
� Visolaje, hostinec zájazdný 
� Bratislava, Žižkova 16, dom meštiansky 
� Skačany, súsošie sv. Trojica 
� Bátovce, dom ľudový Dolná brána 300 
� Bátovce, dom ľudový Dolná brána 301 
� Bátovce, dom ľudový Malá č. 253 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 1 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 2 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 3 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 4 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 5 
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� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 6 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 7 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 8 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 9 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 10 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 11 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 12 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 13 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 14 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 15 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 16 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 17 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 18 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 19 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 20 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 21 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 22 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 23 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 24 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 25 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 26 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 27 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 28 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 29 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 30 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 31 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 32 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 33 
� Veľká Tŕňa, vínna pivnica č. 34 
� Udiča, lampáše procesiové, súbor 4 ks v r. k. kostole sv. Matúša 
� Udiča, lampáše procesiové, súprava 2 ks v r. k. kostole sv. Matúša 
� Sp. Podhradie - Siv. Brada, oltár hlavný Kalvárie r. k. kaplnke sv. Kríža 
� Bratislava, obraz závesný Chlapec s dalmatínom od Domenichina 
� Bratislava, obraz závesný Víťazstvo kríža od Giorgia Vasariho 
� Bratislava, svietniky, súprava 2ks v r. k. kostole sv. Alžbety  
� Bratislava, svietniky chórové súpr.2ks v r. k. kostole sv. Alžbety 
� Bratislava, cibórium rokokové v r. k. kostole sv. Alžbety  
� Bratislava, socha sv. Antona Pad. v r. k. kostole sv. Alžbety  
� Košice, zvon z r.1796 v r. k. kostole sv.Trojice  
� Košice, zvon z r.1871 v r. k. kostole sv.Trojice  
� Košice, zvon sv. Michal z r.1924 v r. k. kaplnke sv. Michala 
� Košice, zvon sv. Ondrej z r.1924 v r. k. kaplnke sv. Michala 
� Košice, zvon z r.1836 v ev. a.v. kostole 
� Hrhov,  kalich v ref. k. c. kostole 
� Oravský Podzámok, organ  v r. k. kaplnke sv. Michala – hradnej 
� Levoča, lavice kostolné súprava 5ks v r. k. kostole PM Kráľovnej anjelov 
� Levoča,  stallá súprava 2ks v r. k. kostole PM Kráľovnej anjelov 
� Levoča, parapet organovej empory v r. k. kost. PM Kráľovnej anjelov 
� Levoča, antependium kožené v r. k. kostole PM Kráľovnej anjelov 
� Levoča, obraz záv. sv. Alojza z Gonzagy v r. k. kostole PM Kráľ. anjelov 
� Levoča, lavabo kamenné v r. k. kostole PM Kráľovnej anjelov 
� Levoča, parapet org. empory a sochy v r. k. kostole sv. Jakuba st. 
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� Vyšné Repaše, kríž oltárny s korpusom v r. k. kostole sv. Kataríny Alex. 
� Spišský Hrhov, luster v historizuj. štýle v r. k. kostole sv. Šimona a Júdu 
� Šivetice, svietnik drevený v r. k. kostole sv. Margity Antiochijskej 
� Komjatná, oltár bočný PM v r. k. kostole sv. Gallusa opáta 
� Slavec, džbán v ref. k. c. kostole 
� Mokrá Lúka, lavice kostolné v r. k. kostole Navštívenia PM 
� Spišská Nová Ves, svietniky súprava 6ks v r. k. kostole Nepoškvrneného počatia PM 
� Spišský Hrhov, lavice kostolné v r. k. kostole sv. Šimona a Júdu 
� Radatice - Meretice, oltár bočný Vir Dolorum v r. k. kostole sv. Imricha 
� Radatice - Meretice, antependium v r. k. kostole sv. Imricha 
� Radatice - Meretice, kríž s korpusom v r. k. kostole sv. Imricha 
� Radatice - Meretice, kazateľnica v r. k. kostole sv. Imricha 
� Široké, krstiteľnica v r. k. kostole sv. Mikuláša biskupa 
� Partizánske - Šimonovany,  lavabo v r. k. kostole Nanebovzatia PM 
� Štítnik, stallum v ev. a. v. kostole  
� Radatice - Meretice,  oltár bočný sv. Imricha v r. k. kostole sv. Imricha 
� Bratislava, zariadenie interiéru kostola v r. k. kostole sv. Alžbety  

 
Okrem objektov v pláne na rok 2006 boli mimoriadne posúdené a spracované, resp. 
rozpracované návrhy  na vyhlásenie a zrušenie pamiatkovej ochrany týchto objektov 
v počte 50: 
� Podbranč, mlyn vodný, 
� Bratislava, tabaková továreň, 
� Liptovský Hrádok, soľný úrad, 
� Bratislava, 8 objektov v CMO Bratislava 
� Bratislava, Hviezdoslavova 25, meštiansky dom, 
� Zvolen, mestský park 
� Bratislava, Žižkova 36, židovský dom smútku 
� Levoča, 6 HKP/ 11 PO v kostole sv. Ladislava 
� Sv. Jur, synagóga 
� Hurbanovo, kaplnka s areálom 
� Hurbanovo, kaplnka pohrebná 
� Hurbanovo, kostol s areálom 
� Hurbanovo, knižnica 
� Hurbanovo, kaštieľ 
� Bratislava, divadlo POH a banka  
� Huncovce, synagóga 
� Veľká Tŕňa, pamiatková zóna vínne pivnice 
� Nižné Repaše, dom ľudový 
� Chľaba, vínne pivnice 
� Hanušovce nad Topľou, dom pamätný 
� Martin, pamätník 
� Martin, horáreň pamätná 
� Štiavnické Bane, socha Immaculáta 
� Štiavnické Bane, socha Vyučovanie P. Márie     
� Osturňa, dom ľudový č. 41 
� Vyšné Repaše, dom ľudový č.73 
� Oľšavica č. 38, budova hospodárska 
� Spišská Nová Ves, Letecká 35, tehelňa s areálom 
� Stará Bystrica, dom ľudový č. 822 
� Klokočov, dom ľudový č. 63 
� Levoča, Závada, dom s areálom č. 5 
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� Vysoká nad Kysucou, Vyšný Kelčov, dom č 640 
� Vysoká nad Kysucou, Dučkov, dom č. 948 
� Vysoká nad Kysucou, Vyšný Kelčov, dom č. 637 
� Skalité, U Zoňa dom č. 25 
� Podvysoká, dom č. 40 
� Špania dolina, dom č.42 
� Môlča, dom č. 114 
� Torysky, dom č. 136 
� Torysky, dom č.114 
� Vyšné Repaše č.88, mlyn vodný a píla 
� Spišské Podhradie, Levočská č. 22, lisovňa oleja 
� Spišské Podhradie, Štefánikova č. 514, továreň s areálom 
� Dolné Dubové č. 98, pekáreň 
� Ždiar č. 242, stodola 
� Ždiar č. 443, hosp. budovy 
� Ždiar, dom č. 41 
� Cigeľka, dom ľudový č. 58 
� Čierne, dom ľudový č. 370 
� Nitrica, dom ľudový č. 462       

                      
b) Dopĺňanie registrov pamiatkových území podľa metodík pre založenie a vedenie 

registrov Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.  
 

 T: 12/2006 
 Z: OŠIS – OdAIS, OdÚZPF 
 

Plnenie: 
� Spracovanie prehľadu o stave a aktualizácií zásad pamiatkovej ochrany pre 

pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny v spolupráci s OVŠS; 
� aktualizácia údajov o vyhlásených ochranných pásmach NKP; 
� dopĺňanie výmer parciel pamiatkových území a NKP. 
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6. ZABEZPEČENIE ČINNOSTI ARCHÍVU PAMIATKOVÉHO ÚRADU SR A 
KNIŽNICE. 

       Z: OOA 

 
a) Spracovanie výberového inventára z fondu negatívov (veľké sklenené negatívy formátu 

18 x 24) – obdobie Štátneho  referátu na ochranu pamiatok. 
 

 T: 12/2006  
Plnenie: 

Úloha splnená. Vo fotolaboratóriu bolo vyrobených 441 kusov čiernobielych fotografií 
formátu 18 x 24 mm. Bol vytvorený výberový inventár, ktorý tvorí charakteristika a popis 
zbierky negatívov v elektronickej podobe a katalóg fotografií zoradených abecedne podľa 
lokalít.  

 
b) Aktualizácia inventára zbierky schematického zamerania (lokalitný katalóg). 
 
 T:  07/2006 

Plnenie: 
Úloha splnená. Bol vypracovaný nový inventár zbierky schematických zameraní 

s aktualizovaným súpisom inventárnych jednotiek, doplnený o charakteristiku a rozbor 
zbierky. Zároveň bola vykonaná fyzická revízia zbierky a aktualizovaná jej elektronická 
databáza.  

                       
c) Pokračovanie inventarizácie zbierky MOB v Budapešti od roku 1911. 
 
 T: priebežne 

Plnenie: 
Úloha rozpracovaná. Boli spracované zväzky č. 59–61, rok 1912 – preložené maďarské 

texty, vypracované ich regesty a spracované registre.  
  
d) Identifikácia archívnych dokumentov z činnosti Národnej kultúrnej komisie pre správu 

štátneho kultúrneho majetku (1946 – 1951) a tvorba kontextovej časti archívneho 
fondu.   
 

 T: priebežne 
Plnenie: 

Úloha rozpracovaná. Boli identifikované archívne dokumenty z činnosti Národnej 
kultúrnej komisie nachádzajúce sa vo fondoch archívu PÚ SR, konkrétne vo fonde 
Ministerstva školstva a národnej osvety, Povereníctva školstva a osvety a Slovenského 
pamiatkového ústavu. Ďalej boli identifikované a spracované regesty archívnych 
dokumentov z činnosti Národnej kultúrnej komisie nachádzajúce sa v Slovenskom 
národnom archíve vo fonde Povereníctva školstva. Získané informácie o činnosti 
Národnej kultúrnej komisie boli spracované v štúdii.  

 
e) Bibliografia pamiatkovej starostlivosti za rok 2001 – 2005 ( príprava podkladov za rok 

2003, 2004 ).  
 T: 12/ 2006 

Plnenie: 
Úloha splnená. V rámci spracovania bibliografických záznamov o ochrane 

pamiatkového fondu za roky 2003 a 2004 bolo kompletne spracovaných 160 titulov 
zborníkov, ročníkov časopisov a ostatných periodík.  
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f) Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR – č.34, č. 35. 

 
 T: 08, 12/2006 

Plnenie: 
Úloha splnená. Číslo 34/2006 bolo vytlačené a číslo 35/2006 časopisu Informátor bolo 

zadané do tlače. Boli spracované texty a obrazová príloha, vykonané edičné a redaktorské 
práce, grafická úprava a zalomenie.  
Príspevky zamestnancov archívu PÚ SR: 
� Čovan, M.: Vodní mlýny v Čechách; 
� Čovan, M.: Mlyn ako dôkaz tvorivosti našich predkov; 
� Čovan, M.: Pečate a ich používatelia; 
� Mojžišová, H.: Prírastky knižnice za rok 2005; 
� Mojžišová, H.: Glosy z časopisu Ochrona zabytków, 2004, č. 3-4; 
� Orosová, M.: Osobná pozostalosť Dobroslavy a Václava Menclovcov v Archíve 

Národného múzea v Prahe; 
� Orosová, M. - Fratrič, P.: Fotolaboratórium PÚ SR; 
� Orosová, M. (Kalinová, M.): Svätec a jeho úloha v spoločnosti; 
� Orosová, M.: Storočnica profesora Alexandra Húščavu; 
� Orosová, M.: Konferencia pri príležitosti 55. výročia vzniku Pamiatkového úradu SR; 
� Orosová, M.: 10. archívne dni v Levoči na tému Dejiny archívov na Slovensku; 
� Orosová, M.: Kostol ako stred sídliskovej jednotky; 
� Plávková, V.: Zbierka schematického zamerania; 
� Plávková, V.: Zbierka negatívov, stručná história zbierky a jej charakteristika; 
� Plávková, V.: Otvorili sme novú bádateľňu; 
� Porubská, L.: Glosy z časopisu Zprávy památkové péče, 2006, roč. 66, č. 1–2; 
� Porubská, L.: Glosy z časopisu Österreichische Zeitschrift für Kunst und 

Denkmalpflege, 2004, roč. 58, č. 1-4; 
� Porubská, L.: Glosy z časopisu Österreichische Zeitschrift für Kunst und 

Denkmalpflege, 2005, roč. 59, č.1-4; 
� Porubská, B.: Sigismundus – umenie a kultúra za vlády Žigmunda Luxemburského; 
� Žažová, H.: Súpis pamiatok v Maďarsku; 
� Žažová, H.: Glosy odbornej literatúry v maďarskom jazyku; 
� Žažová, H.: Glosy z časopisu Várak, kastélyok, templomok, 2005, roč. 1, č. 1-6; 
� Žažová, H.: XIII. zjazd a Valné zhromaždenie Slovenskej historickej spoločnosti pri 

SAV; 
� Žažová, H.: Slovensko a Svätá stolica. 
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7. SVETOVÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO – POKRAČOVANIE V ĎALŠEJ ETAPE 2-
ROČNÉHO CYKLU MONITORINGU LOKALÍT ZAPÍSANÝCH NA ZOZNAM 
SVETOVÉHO DEDIČSTVA ZAMERANÉHO NA NKP. 

 
a) Spracovanie nominačného projektu „ Limes Romanus – rímske pamiatky na 

Slovensku“. 
 T: 12/ 2006  
 Z: OdPÚ 
 S: KPÚ Bratislava, KPÚ Nitra, AÚ SAV   Nitra,  
     Mestské múzeum Bratislava 

Plnenie: 
V roku 2006 bolo podľa harmonogramu spracované : 
� V spolupráci s Mestským múzeom Bratislava bol vypracovaný doplnok návrhu na 

rozšírenie objektovej skladby NKP Rusovce - Gerulata, odposlaný do komisie OŠIS; 
� návrh na spracovanie ochranného pásma v Iži – Leanyvár bol predložený externým 

pracovníkom v januári 2006, následne bol posúdený v komisii OŠIS a vrátený na 
dopracovanie. Opätovne bol predložený dňa 12. 12. 2006. Následne bude návrh opäť 
skontrolovaný  a začaté správne konanie na vyhlásenie ochranného pásma NKP;  

� aktualizácia stavu pamiatok je popísaná v najnovších výskumných dokumentáciách 
autorov výskumov, ako aj v návrhu na rozšírenie objektovej skladby NKP Rusovce – 
Gerulata; 

� vypracované bolo výškopisné  zameranie lokality v Rusovciach a zameranie 
najnovších nálezov z roku 2006 (zameralo OdGD PÚ SR, november 2006). Lokalita 
v Iži bude na žiadosť AÚ SAV Nitra zameraná ich vlastnými geodetmi; 

� vo vzťahu k zmene režimu PZ Rusovce bol niekoľkokrát prerokovávaný návrh na 
zmenu vyhlásenia zóny, avšak na niektorých úrovniach miestneho zastupiteľstva 
(komisia výstavby) a pri prerokovaní s občanmi návrh na zmenu hraníc (redukcia 
o lužný les) narazil na nesúhlas. 

 
V rámci plnenia úlohy PÚ SR – OdGD: 
o Úprava a tlač historických máp lokalít. 

 
b) Spracovanie nominačného projektu „Pamiatky Veľkej Moravy v Českej republike 

a Slovenskej republike“.         T: 12/ 2006  
 Z: KPÚ Bratislava 
 S: OdPÚ, AÚ SAV Nitra  

Plnenie: 
� Jednotlivé kroky prípravy nominačného projektu boli koordinované s českou stranou 

(MK ČR, NPÚ Praha) . Na základe súčasného stavu koordinátori oboch strán 
odporúčajú prijať  ako najbližší reálny termín spoločného podania nominačného 
projektu jeseň roku 2007. Projekt bude vychádzať z urbanistickej štúdie „ NKP 
Mikulčice – Pamiatky Veľkej Moravy v Kopčanoch“  objednanej na FA STU 
Bratislava obcami Mikulčice a Kopčany v apríli 2006 na podnet Pamiatkového úradu 
SR v súvislosti s nomináciou UNESCO. Urbanistická štúdia zohľadňuje a aktualizuje 
územné plány oboch obcí, rieši otázky spojenia oboch území ako medzinárodného 
archeologického parku a špecifikuje problematiku podmienok zápisu do zoznamu 
Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Urbanistická štúdia je pripomienkovaná 
príslušnými  štátnymi inštitúciami ČR a SR, bola spracovaná do 30.6.2006; 

� spracovanie urbanistickej štúdie a jej prijatie spôsobuje posun pôvodného  termínu 
spracovania návrhu na vyhlásenie PZ Kopčany; 
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� na základe zmien vo vedení NPU Praha a následne v riadení nominačného projektu 
z českej strany, vzhľadom na nevyhnutnú koordináciu,  sa posunula expedícia Tentativ 
listu pre kostol sv. Margity v Kopčanoch z 03/2006 na 06/2006. 

 
c) Spracovanie správ o stave zachovania jednotlivých území. 
 T:12/2006  
 Z: KPÚ 
 S: OVŠS- OdPÚ referát SKD 

Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS: 
� V dňoch 23. 5. – 24. 5. 2006 sa uskutočnila na MsÚ v Bardejove pracovná porada 

spracovateľov monitoringu svetového kultúrneho dedičstva v príslušných KPÚ 
a štátnej správy /MsÚ Bardejov/, cieľom ktorej bolo zhodnotenie prípravy 
Periodických správ, sekcia II. o stave zachovania jednotlivých lokalít zapísaných na 
Zozname svetového dedičstva v roku 2005 v jednotlivých lokalitách svetového 
dedičstva a jeho dopad na aktuálnu metodiku spracovávania monitoringu; 

� 26. 06. 2006 bolo na MK SR predložené „Plnenie uznesenia Vlády Slovenskej 
republiky, týkajúce sa priebežného plnenia monitoringu lokalít svetového kultúrneho 
dedičstva na Slovensku“ - správa zahŕňajúca problémy a budúce ohrozenia lokalít 
svetového dedičstva na Slovensku; 

� na základe spracovaných správ KPÚ o stave lokalít svetového dedičstva Banská 
Štiavnica a technické pamiatky okolia, Historické jadro mesta Bardejov, Spišský hrad 
a pamiatky okolia a Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec,  Pamiatkový úrad SR 
pripravil závery monitoringu a návrh opatrení pre zachovanie stavu autenticity 
a integrity lokalít SKD; 

� na MK SR boli zaslané – „Závery monitoringu a návrh opatrení v súvislosti s ďalším 
postupom ochrany pamiatkového fondu v lokalitách zapísaných na Zoznam svetového 
dedičstva na Slovensku“ dňa 21.12.2006.  

KPÚ Žilina: 
� Správu o stave zachovania lokality SKD Vlkolínec za rok 2006 zaslal KPÚ Žilina 

listom č. ZA-06/0060-07 dňa 11.12.2006 (spracoval PhDr. Z. Liptayová). 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Úloha splnená pre územie SKD „Banská Štiavnica a technické pamiatky v okolí“ dňa 

11.12.2006. 
KPÚ Prešov: 
� Správa o stave starostlivosti o zachovanie lokality Spišský hrad a pamiatky jeho 

okolia, spracovala Ing. arch. Klingová, 10/2006; 
� správa o stave starostlivosti o zachovanie lokality Historické jadro mesta Bardejov 

a židovské suburbium., spracovala Mgr. J. Koreňová, 11/2006. 
 
d) Príprava podkladov do periodickej správy. 
 T:12/2006  
 Z: KPÚ, OVŠS - OdPÚ 
 S : OŠIS, OOA 

Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS: 

Boli vyhodnotené pasportizačné karty jednotlivých národných kultúrnych pamiatok 
sledovaných v rámci monitoringu, spracované v roku 2005 v sledovaných pamiatkových 
územiach. Súčasne sa práce zamerali na priebežnú prípravu podkladov do „Správy o stave 
zachovania lokalít“, ktorá bola spracovaná v termíne do 31.12.2006. V rámci dvojročného 
cyklu monitoringu lokalít zapísaných na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva 
zameraného na NKP bolo Pamiatkovým úradom SR spracovaných: 
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- 115 pasportizačných kariet k lokalite Stredoveké jadro Bardejova a židovské 
 suburbium, 
- 187 pasportizačných kariet k lokalite Spišský hrad a pamiatky jeho okolia 
- 118 pasportizačných kariet k lokalite PRĽA Vlkolínec   
- 225 pasportizačných kariet k lokalite Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, 
pozostávajúcich z krycích listov a pasportizačných kariet jednotlivých pamiatkových 
objektov. Spracovanie vychádza z vizuálneho posúdenia a dostupných informácií 
a hodnotí sa v týchto 5 stupňoch: 
1 = dobrý,        2 = vyhovujúci,       3 = narušený,        4 = dezolátny     a   5 = v obnove. 

V nasledujúcom prehľade uvádzame údaje o pamiatkových objektoch /PO/, ktoré boli 
hodnotené stupňom 3 alebo 4, a to nielen v kontexte celkového stavebno-technického 
stavu objektu, ale i v prípade, ak bola takto posúdená čo i len jedna stavebná zložka 
objektu.  

Lokalita:              Počet PO          PO hodnotené 
stupňom 3 

PO hodnotené 
stupňom 4 

Bardejov 115 32 ( 27,8%) 8 ( 7% ) 
Spiš 187 51 ( 27% ) 9 ( 5% ) 
Vlkolínec 118 21 ( 17,8% ) - 
Banská Štiavnica       225   89 ( 39,5% ) 36 ( 16% ) 

O výsledkoch monitoringu informujeme príslušné KPÚ i Ministerstvo kultúry SR, 
ktoré v rámci svojej pôsobnosti vykonávajú príslušné opatrenia na nápravu. 

Vytvorenie kópií CD s fotodokumentáciou monitoringu - Banská Štiavnica a technické 
pamiatky okolia z roku 2005 – cca 100 CD  - všetky dáta sú uložene na 1 DVD a kópia je 
uložená v OOA. 

 
V rámci plnenia PHÚ č. 7 jednotlivé KPÚ: 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Spracovanie periodickej fotodokumentácie  vybraných charakteristických pohľadov 

(zaznačených do mapových podkladov) na mesto Banská Štiavnica, ako aj na celé 
územie SKD „Banská Štiavnica a technické pamiatky v okolí“, úloha spracovaná ku 
12.1.2007. 

KPÚ Prešov: 
� Spišský hrad a pamiatky jeho okolia: Vyhodnotenie monitoringu lokalít zapísaných 

v Zozname svetového dedičstva – informácie o opatreniach (26.06.2006, spracovala 
Mgr. E. Toporcerová); 

� Historické jadro mesta Bardejov a židovské suburbium - Vyhodnotenie monitoringu 
lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva – informácie o opatreniach (28. 06. 
2006, spracovala Mgr. J. Koreňová). 

KPÚ Košice: 
� SKD Spišský hrad a okolie:  
-  „Vyhodnotenie monitoringu lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva“ (22. 

06. 2006 Ing. arch. Kling); 
- pracovné rokovanie 25.10. a 15.11.2006 v Spišskom Podhradí – vytvorenie riadiacej 

skupiny lokality Spišský hrad a pamiatky (Ing. arch. Majerová). 
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8. BUDOVANIE GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU PAMIATKOVÉHO 
FONDU - AUTOMATIZÁCIA NAČÍTAVANIA A ÚZEMNÉHO PRIEMETU 
DATABÁZ. 

 
 T:12/2006 
 Z: OVŠS – OdPÚ 
 S: OŠIS, OOA, KPÚ  
 
a) Overovacia prevádzka GIS pre MK SR a KPÚ 

 
Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS: 
� Vytvorenie štruktúrovaného používateľského prostredia s možnosťou 

decentralizovaného zberu dát o pamiatkovom fonde - vytvorenie systému užívateľov 
a ich prístupových práv - PÚ SR /interná sieť/: predvedenie systému a zaškolenie 
užívateľov GIS z  OdVP, OOA,  OdGD,  OdPÚ; 

� spresnenie používania osobných údajov v GIS OPF SR – podklad k spracovaniu 
bezpečnostného projektu; 

� zálohovanie GIS OPF SR; 
� zabezpečenie aktualizácie databázy realizovaných archeologických výskumov, 

poskytnutej na základe realizácie úloh z uznesenia vlády SR č. 366/2005 zo dňa 10. 5. 
2005 a pracovných stretnutí od AU SAV Nitra v externej spolupráci; 

� školenie 3 zamestnancov v programe CorelDraw; 
� spolupráca na príprave údajovej vety požadovaných údajov od AU SAV Nitra, ktoré 

PÚ SR považuje za nevyhnutné pre kvalitný výkon štátnej správy. 
PÚ SR – OŠIS: 
� Poskytnutie údajov z AISOP SQL pre podsystém GIS; 
� overovanie funkčnosti podsystému GIS; 
� spolupráca pri stanovení požiadaviek a pripomienok k štruktúre GIS, úpravy a opravy 

v GISe; 
� pokračovanie kontroly aktuálnosti PZ - scanovanie, úprava a doloženie chýbajúcich 

textov a máp v GISe. 
PÚ SR – OOA: 
� V špeciálnom programe pod Geografickým informačným systémom uskutočnená 

elektronická inventarizácia máp 1., 2. a 3. vojenského historického mapovania. Mapy 
budú prístupné registrovaným užívateľom.  

 
b) Riešenie systému monitoringu svetového dedičstva  prostredníctvom GIS 
 

Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS: 
� Vytvorenie systému zberu pasportizačných kariet monitoringu SD NKP, krycích listov 

a pasportizačných kariet monitoringu pamiatkového územia SD prostredníctvom 
Internetu – úprava pasportizačných kariet; 

� postupné začlenenie fotografií z monitoringu aktuálneho stavu Banskej Štiavnice - 
fotodokumentácia z roku 2005 – zabezpečenie vytvorenia 1 DVD zo všetkých 
získaných fotografií, odovzdanie do archívu; 

� pokračovanie v napĺňaní dát k ostatným lokalitám SKD; 
� rozmiestňovanie objektov NKP podľa parciel v katastroch SKD – Banská Štiavnica; 



63 

� príprava digitálnych máp s hranicami SKD na vkladanie do GIS OPF SR (skenovanie, 
spájanie, úprava): Banská Štiavnica a technické pamiatky v okolí,  Bardejov, Spišský 
hrad a pamiatky okolie, Pamiatková rezervácia Vlkolínec; 

� začleňovanie fotografií a historických máp z pripravovaných návrhov na zapísanie do 
Zoznamu SD – „Pamiatky Veľkej Moravy – Kopčany – kostol sv. Margity“; 

� digitalizácia aktualizovaných máp pamiatkových zón z roku 2005  a ich vloženie do 
GIS; 

� skenovanie, spájanie a úprava máp PZ – príprava na vloženie do GIS OPF SR: Hybe, 
Kláštor pod Znievom, Liptovský Ján, Lučenec, Martin, Spišská Nová Ves; 

� kontrola aktuálnosti PZ, vyznačenie chýbajúcich textov a máp v GIS OPF SR; 
� k 1. 7. 2006 bol GIS odovzdaný  OŠIS aj s prechodom zamestnancov na základe 

rozhodnutia vedenia PÚ SR.  
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9. VYHODNOTENIE UKONČENÝCH AKCIÍ OBNOVY NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH 
PAMIATOK ZA ROK 2005. 

 Z: OŠIS 

 
a) Spracovanie podkladov.                                                     
 T: 06/2006 
 Z: KPÚ 

Plnenie: 
� Kontrola a spracovávanie zaslaných podkladov od jednotlivých KPÚ (spolu 205 akcii 

obnovy); 
� adjustácia formulárov – 3 zväzky; 
� spracovanie štatistík a vyhodnotenie. 

 
b) Vyhodnotenie.      
 T: 12/2006    
 Z: OŠIS – OdÚZPF, OdAIS 

Plnenie: 

Vyhodnotenie ukončených akcií stavebnej a reštaurátorskej obnovy - 2005 
Slovenská  počet hodnotenie obnovy 
republika akcií  

Kraj   pozitívne negatívne  pozitív. aj negat. nevyhodnotené 

Bratislava 16 14 0 1 1 

Trnava 12 11 0 1 0 

Trenčín 51 47 1 1 2 

Nitra 7 7 0 0 0 

Žilina 28 27 1 0 0 

Banská Bystrica 33 32 0 1 0 

Prešov 32 32 0 0 0 

Košice 26 23 1 2 0 

Spolu 205 193 3 6 3 
 

Početné zastúpenie podľa rokov a krajov 2000 - 2005 

Kraj počet                       akcií 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 spolu 

Bratislava BA 9 7 28 24 16 15 99 

Trnava TT 19 8 9 8 12 13 69 

Trenčín TN 34 30 12 40 51 42 209 

Nitra NT 12 7 17 10 7 12 65 

Žilina ZI 9 4 5 14 28 20 80 

B. Bystrica BB 45 13 38 32 33 32 193 

Prešov PE 48 27 19 30 32 36 192 

Košice KE 31 21 16 11 26 35 140 

Spolu SR 207 117 144 169 205 205 1047 
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10. SPRACOVANIE, AKTUALIZÁCIA, ÚDRŽBA A PRIEBEŽNÉ DOPĹŇANIE 
ÚDAJOV NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH WWW.PAMIATKY.SK, 
WWW.HERITAGE.SK, SLOVENSKEJ ČASTI WWW.EUROPEAN-HERITAGE.NET 

 
 T: priebežne  
 Z: OdGD                                                        

Plnenie: 
 Spracovanie, aktualizácia, údržba a priebežné dopĺňanie údajov na internetovej 
stránke www.pamiatky.sk, www.heritage.sk. Vytvorenie novej grafickej úpravy celej 
stránky. Vytvorenie nových kapitol s podstránkami. Zabezpečenie nového webhostingu 
www.heritage.sk. Konzultácie s 3 firmami  ohľadom nového portálu PUSR. Vytvorenie 
nového internetového portálu PUSR – zmluva s firmou Obnova.sk 
PÚ SR – OOA: 
� Spracované podklady pre novú webovú stránku PÚ SR v elaboráte – „Archív PÚ SR 

na internete“.  
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11. ZABEZPEČENIE EDIČNO-PROPAGAČNEJ A PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI 
 
a) Príprava a realizácia cyklu podujatí v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2006 

v Slovenskej republike.  
 T :09/2006     
  
 Z : ÚGR,KPÚ 

Plnenie: 
KPÚ Nitra: 
� „Deň otvorených dverí“- 3. ročník, hrad Podhradie, prezentácia pamiatkových hodnôt 

okresu Topoľčany,  22.09.2006; 
� „Kalvárie v okrese Nové Zámky“, 14.9 -31.12. 2006, v spolupráci s Múzeom J. 

Thaina N. Zámky; 
� „Komplexná obnova r. k. kostola sv. Štefana kráľa Kuzmice, m. č. Vítkovce“ - 

výstava v priestoroch KPÚ Nitra, pracoviska v Topoľčanoch; 
� „Románsky kostolík vo Vítkovciach znova ožil“ - príspevok do týždenníka Dnešok. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Otvorenie Barbakanu, Mestský hrad Banská Bystrica – prehliadka historických 

priestorov po obnove, 1.9.2006; 
� Banská Štiavnica - výstava „Premeny historických okien a dverí“ – 9.-11.2006, Starý 

zámok; 
� Banská Štiavnica - výstava „Opravy historických okien v Nemecku“ – 09/2006, Starý 

zámok (v spolupráci s Johannesom Moslerom, Nemecko); 
� Banská Štiavnica - spoluorganizovanie medzinárodného kurzu pre remeselníkov 

odborného seminára „Okná a dvere pri obnove pamiatok“, 16.9. – 23.9. 2006; 
� Lučenec - prednáška a exkurzia pre členov Československej cirkvi husitskej na tému 

„Pamiatky viažuce sa k histórii husitov v Novohrade a bitke pri Lučenci v r. 1451“ 
09/2006; 

� Lučenec - pracovné stretnutie odborníkov z KPÚ Banská Bystrica, pracovisko 
Lučenec, Novohradského múzea a galérie v Lučenci, Štátneho archívu Banská 
Bystrica, pobočka Lučenec s cieľom prípravy informačného materiálu o národných 
kultúrnych pamiatkach v meste Lučenec určeného pre turistov – 09/2006. 

 
b) Príprava a realizácia podujatí ku Dňu pamiatok (18. apríl). 

 
 T : 18. apríl 2006 
 Z : ÚGR,KPÚ 

Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS: 
� Pracovný seminár zameraný na monitoring svetového dedičstva so zahraničnou 

účasťou. 
KPÚ Trenčín: 
� Výstava zameraná na prezentáciu kultúrne – historického dedičstva Trenčianskeho 

kraja. Výstavka realizovaná na paneloch, ktoré bude možné tematicky meniť. Jej 
súčasťou je aj  orientačný panel  s   informáciami pre vlastníkov kultúrnych pamiatok 
Trenčianskeho kraja. Termín: 18.5.2006. Vo vstupných  priestoroch Krajského 
pamiatkového úradu Trenčín; 

� cyklus relácii zameraných na prezentáciu kultúrnych pamiatok  Trenčianskeho kraja 
pod názvom „Poznaj a chráň.“  Regionálna televízia TV-  POVAŽIE; 

� prednáška s tematikou „Archeológia súčasť kultúrneho dedičstva“  bude prezentovaná 
pre žiakov ZŠ v Bánovciach nad Bebravou. Termín: apríl – máj 2006; 
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� prednáška  pre ZŠ  pod názvom „História a ikonografia Piaristického kostola 
v Prievidzi“; 

� k otvoreniu Mesiaca kultúrneho dedičstva 2006 –  v spolupráci s Trenčianskymi 
novinami bude uverejnený príspevok v regionálnej tlači. Termín: 18. apríl 2006. 

KPÚ Nitra: 
� „Za kultúrou do Nitrianskej Blatnice“ – deň otvorených dverí, prehliadka rotundy    

sv. Juraja; 
� „Po stopách našich predkov na vrchu Zobor –Praveké a včasnostredoveké osídlenie 

vrchu Zobor“ - prezentačná vychádzka spojená s odborným výkladom; 
� „Pamiatky  topoľčianskeho okresu“ - výstava,  Dom kultúry Preseľany; 
� „Komárno kedysi a dnes“ – výstava v spolupráci s Múzeom maďarskej kultúry 

a Podunajska v Komárne. 
KPÚ Žilina: 
� Výstava   „Pamiatky žilinského kraja“. Výstava otvorená vernisážou  dňa 21.4.2006 

a bola propagovaná v regionálnych médiách.  
KPÚ Banská Bystrica: 
� Lučenec - exkurzia spojená s výkladom pre verejnosť a žiakov základných škôl 

zameraná na históriu mesta Lučenec a jeho národné kultúrne pamiatky. Exkurzia 
vykonaná dňa 18. 4. 2006 cca 40 osôb, Mediálna prezentácia Barbakanu – Hradný 
areál Banská Bystrica, AZTV; 

� deň otvorených dverí – prezentácia KPÚ Banská Bystrica – pracovisko Banská 
Štiavnica spojená s obhliadkou MPR Banská Štiavnica pre základné a stredné školy, 
apríl 2006; 

� exkurzia po Pamiatkovej zóne mesta Lučenec s cieľom poznania národných 
kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta a režimu ich ochrany, 18. apríl 2006; 

� „Technické pamiatky v okolí Kremnice“  - výstava, výtvarná súťaž na tému: 
„Technické pamiatky v okolí Kremnice“, termín odovzdania  prác: 19.06.2006  
(pozn.: téma je aktuálna i z dôvodu zámeru kanadskej spoločnosti otvorenia ťažby Au-
Ag  rudy v okolí Kremnice, ku ktorej sa vedú diskusie, i odborné posudky; cez práce 
a záujem detí sme chceli poukázať na tieto hodnoty), jún 2006; 

� spracovanie projektu na tému: „Technické pamiatky – MINCE a MINCOVNÍCTVO“, 
(pozn.: téma bola vyhlásená z dôvodu témy roka – technické pamiatky, so zúžením 
okruhu – na mincovňu, nakoľko mesto Kremnica ašpiruje na zápis na listinu 
UNESCO – najmä z dôvodu mincovne). 

KPÚ Prešov: 
� Príprava a realizácia výstavy: „Retrospektíva 18. apríla - Medzinárodného dňa 

pamiatok a historických sídiel“ ,  KPÚ Prešov, apríl - máj 2006; 
� zabezpečenie a realizácia výstavy: „Oživené pamiatky“, Dom kultúry a oddychu 

v Prešove, Termín: máj 2006. 
KPÚ Košice: 
� Odborný seminár s vlastníkmi NKP, zároveň prezentácia publikácie „Zásady ochrany 

pamiatkovej rezervácie“ v spolupráci s Magistrátom mesta Košice. Termín: máj 2006; 
� príspevok „Rozvoj cestovného ruchu“ v rámci konferencie „Otvárame Košice svetu“, 

ktorú organizuje Magistrát mesta Košice. Termín: 27. 4. 2006. 
 
c) Účasť na 8. ročníku veľtrhu „Nostalgia Expo 2006“ na jeseň roku 2006. 

 
 T: 11-12/2006 
 Z: ÚGR – referát edično-propagačných činností               
 S: ÚVŠS, ORA      

Plnenie: 
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� Pamiatkový úrad SR zorganizoval ako sprievodné podujatie veľtrhu odborný seminár 
„Múzeá v prírode - pamiatky alebo zbierkové predmety“, ktorý sa uskutočnil dňa 16. 
11. 2006; 

� v rámci propagačného stánku bola zrealizovaná výstava fotografií – „Fotografie 
z archívu Vládneho komisariátu pre zachovanie umeleckých pamiatok na Slovensku r. 
1919–1923“. Výstavu tvorilo 6 plagátov. Zabezpečili a zrealizovali sme aj výstavku 
publikačnej činnosti Pamiatkového úradu SR za posledné roky. 

 
 



69 

12. ZABEZPEČENIE ODBORNÝCH PODUJATÍ O OCHRANE PAMIATKOVÉHO 
FONDU. 

 
 
a) Odborný seminár „Ochrana strešnej krajiny a striech“. 
 
 T: 03/2006 
 Z: ÚVŠS 
 S: NPÚ – ÚOP Brno, KPÚ 

 
Plnenie: 
� Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Národním památkovým ústavem v Brne 

zorganizoval dňa 9. 3. 2006 odborno-metodický deň na tému „Strešná krajina a jej 
ochrana“, ktorého sa aktívne zúčastnili zamestnanci PÚ SR a jednotlivých KPÚ: 

- Ing. arch. Radoslav Mokriš (KPÚ Košice): Strecha – súčasť urbanizmu. Mestská 
pamiatková rezervácia v Košiciach, 

- Ing. arch. Jarmila Maršálková (KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Kremnica): 
Riešime/chránime strechy a výraz strešnej krajiny na Slovensku? Ako?, 

- Ing. arch. Peter Hudák, PhD. (KPÚ Nitra): Piata fasáda v Pamiatkovej zóne 
Komárno; 

� druhá časť odborného seminára sa uskutočnila 23. 11. 2006 v Brne. Príspevky: 
- Mgr. Rastislav Petrovič (KPÚ Trnava): Konštrukcia strechy na žrebčíne 

v Kopčanoch, 
- Ing. arch. Alena Hrabinská, Mgr. Zuzana Labudová (KPÚ Košice): Obnova strechy 

a kupoly Domu umenia v Košiciach (Moyzesova 66), 
- Ing. Ľubor Suchý (KPÚ Prešov): Bijacovce, r. k. Všechsvätých – najstaršie 

dendrochronologicky datované krovy na Slovensku; 
� všetky príspevky, ktoré odzneli na uvedenom podujatí budú publikované v zborníku 

Monumentorum Tutela č. 18/2007. 
 
 
b) Medzinárodná konferencia archeológie stredoveku v Bardejove. 
 
 T: 09/ 2006 
 Z: ÚVŠS - OdPÚ referát archeológie, KPÚ Prešov,  
 prac. Levoča 

 
Plnenie: 

V dňoch 18. – 23. 09. 2006 sa uskutočnila v poradí 38. medzinárodná konferencia 
archeológov stredoveku, ktorou hlavnou témou bola „Archeológia stredovekého mesta“. 
Konferencia prebehla v rekreačnom zariadení v katastri obce Zlaté pri Bardejove. 
 Zúčastnilo sa jej 106 bádateľov zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska 
a Rakúska. Odznelo na nej 74 referátov, ktoré reflektovali najnovšie poznatky nielen 
z uvedenej témy, ale ako aj obvykle z oblasti výskumu fortifikácii, sakrálnych objektov 
a materiálnej kultúry v najširšom význame. 
 V rámci konferencie sa uskutočnili 4 exkurzie, z ktorých 3 boli lokálneho charakteru 
(do Bardejova, do južnej časti Zlaté – Kláštorisko – pustovňa) a 1 zahraničná do 
Malopoľska (Trzcinica, Krosno, Sanok) a po drevených kostoloch v okolí Bardejova. 
 Referáty budú publikované v 32. čísle zborníka Archaeologia historica.  
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c) Vedecká konferencia pri príležitosti 55. výročia založenia Pamiatkového úradu 
Slovenskej republiky. 

      
 T: 10/2006 
 Z: ÚGR, ÚVŠS, EPÚ 

Plnenie: 
Rok 2006 je rokom  55. rokov výročia vzniku organizácie, ktorá vykonáva ochranu 

kultúrnych  pamiatok na území Slovenska  v období od 2. sv. vojny.  
       Pri príležitosti tohto výročia pripravil Pamiatkový úrad SR slávnostnú konferenciu, 
ktorá sa konala 25. a 26.9.2006 vo Vysokých Tatrách. Konferencie sa zúčastnilo 140 
odborníkov z oblasti histórie umenia, architektúry a urbanizmu, etnológie, archeológie 
a histórie, zamestnaných v orgánoch štátnej ochrany pamiatkového fondu a tiež 
zakladajúci dlhoroční pracovníci Pamiatkového ústavu.   
       Hlavnou témou konferencie, obsahovo rozdelenej na dve časti, bolo zhodnotenie 
činnosti Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov v rokoch 2001 až 
2006 a prezentácia najvýraznejších výskumných a odborných akcií od roku 2001. V prvej 
časti  predniesla referát generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová    
a riaditelia krajských pamiatkových úradov. Obsahom ich vystúpení bolo zhodnotenie 
kladov i nedostatkov práce v oblasti ochrany pamiatkového fondu, pričom sa zameriavali 
najmä obdobie po 1. apríli 2002, kedy nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 49/2002 
o ochrane pamiatkového fondu, ktorý transformoval Pamiatkový ústav na orgán štátnej 
správy. V druhej časti konferencie vystúpili s prednáškami v ktorých prezentovali prácu 
svojho pracoviska v oblasti metodiky, výskumu i obnovy kultúrnych pamiatok, pracovníci 
Pamiatkového úradu SR a jednotlivých krajských pamiatkových úradov.    
       Druhý deň stretnutia pamiatkárov bol určený terénnej prehliadke NKP - 
archeologická lokalita – zaniknutý kláštor Kartuziánov v Letanovciach. 
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Úlohy plnené PÚ SR mimo plánu hlavných úloh v roku 2006 
 
1. Vyhodnotenie činnosti PÚ SR a KPÚ v oblasti výkonu štátnej správy – rozhodnutia v 1. 

a 2. stupni/záväzné stanoviská výkonu štátnej správy, odborné stanoviská a vyjadrenia, 
podnety, výzvy, oznámenia, žiadosti: 

 
 
 
 Rozhodnutia 

v 1. a 2. 
stupni 

Záväzné 
stanoviská 

Odborné 
vyjadrenia 

Stanoviská a 
podklady 

Podnety, výzvy, 
oznámenia, žiadosti 

PÚ SR Bratislava 242 0 121 0 0 

KPÚ Bratislava 414 1090 145 832 909 

KPÚ Trnava 260 287 130 1845 804 

KPÚ Trenčín 143 349 724 1092 381 

KPÚ Nitra 132 384 61 1389 377 

KPÚ Žilina 270 312 0 438 886 

KPÚ B. Bystrica 374 712 212 591 374 

KPÚ Prešov 865 606 261 938 805 

KPÚ Košice 321 780 17 449 675 

SPOLU 3021 4520 1671 7574 5211 
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2. Vyhodnotenie činnosti PÚ SR - Odbor preskúmania rozhodnutí za rok 2006 - 
rozhodnutia v druhom stupni: 

Celkový počet rozhodnutí o odvolaní: 74 
- z toho Pamiatkový úrad SR napadnuté rozhodnutia KPÚ: 
     
a. potvrdil  34 45,95%  
b. zmenil - doplnil   11 14,86%  
c. zrušil a vrátil na nové rozhodnutie 22 29,73%  
d. zrušil a sám rozhodol vo veci 4 5,41%  
e. zastavil konanie 3 4,05%  
      
Rozhodnutia o odvolaní proti rozhodnutiam krajských pamiatkových úradov 

a. b. c. d. e. 

celkový počet KPÚ 
vydaných rozhodnutí 

Krajský pamiatkový úrad B. Bystrica:    4 
2 1 1 0 0  
50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%  
Krajský pamiatkový úrad Bratislava:    11 
3 1 5 1 1  
27,27% 9,09% 45,45% 9,09% 9,09%  
Krajský pamiatkový úrad  Košice:   15 
11 2 2 0 0  
73,33% 13,33% 13,33% 0,00% 0,00%  
Krajský pamiatkový úrad Nitra:    2 
1 0 0 0 1  
50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0%  
Krajský pamiatkový úrad Prešov:   18 

10 2 5 0 1  
55,56% 11,11% 27,78% 0,00% 5,56%  

Krajský pamiatkový úrad Tren čín:   0 
0 0 0 0 0  
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
Krajský pamiatkový úrad Trnava:    12 

3 2 4 3 0  
25,00% 16,67% 33,33% 25,00% 0,00%  

Krajský pamiatkový úrad Žilina:    12 
4 3 5 0 0  

33,33% 25,00% 41,67% 0,00% 0,00%  
Krajské pamiatkové úrady celkom:   74 
      
       
Napadnuté rozhodnutia KPÚ v odvolacom konaní v % z celkového počtu 
Bratislava 14,86%    
Košice 20,27%    
Prešov 24,32%    
B. Bystrica 5,41%    
Trnava 16,22%    
Žilina 16,22%    
Trenčín 0,00%    
Nitra 2,70%    
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3. Návrhy na vyhlásenie, zmenu a zrušenie vyhlásenia: 
 

 Počet 

Návrh na vyhlásenie NKP 104 
Návrh na zrušenie vyhlásenia NKP 31 
Návrh na zmenu vyhlásenia NKP 12 
Návrh na vyhlásenie pamiatkovej rezervácie - 
Návrh na zrušenie vyhlásenia pamiatkovej rezervácie - 
Návrh na zmenu vyhlásenia pamiatkovej rezervácie - 
Návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny 1 
Návrh na zrušenie vyhlásenia pamiatkovej zóny - 
Návrh na zmenu vyhlásenia pamiatkovej zóny - 
Návrh na vyhlásenie ochranného pásma 13 
Návrh na zrušenie vyhlásenia ochranného pásma - 
Návrh na zmenu vyhlásenia ochranného pásma - 
 
4. Ústredný zoznam pamiatkového fondu – oznámenia, stav pamiatkového fondu 
 
4.1. Oznámenia Počet 
4.1.1 Oznámenie o zápise, resp. vyradení NKP  361 
4.1.2 Oznámenie o zápise pamiatkového územia  - 
4.1.3 
 

Oznámenie o zmenách skutočnosti sledovaných podľa zákona 
 

1749  
+ 232 (2x) 

4.2. Stav PF  
4.2.1 Počet HNKP/PP 14 437/30 410 
4.2.2 Počet NhNKP/PO 9 525/13 212 
4.2.3 Počet pamiatkových rezervácií 28 
4.2.4 Počet pamiatkových zón 85 
4.2.5 Počet vyradených HNKP/PP 1 559/1 783 
4.2.6 Počet vyradených NhNKP/PO 2 585/2 859 
4.3. Nárast  
4.3.1 Vyhlásené NKP 79  
4.3.2 Vyradené NKP 13 
4.3.3 Počet vyhlásených OP 11 
4.4. Rozdelenie pamiatok podľa stavebno-technického stavu  
4.4.1 Dobrý 4027 
4.4.2 Vyhovujúci 5246 
4.4.3 Narušený 2529 
4.4.4 Dezolátny 629 
4.4.5 V obnove 781 
4.5. Rozdelenie pamiatok podľa vlastníckej formy  
4.5.1 Štát 1210 
4.5.2 Samospráva – VÚC a obce 3688 
4.5.3 Cirkví 3155 
4.5.4 Právnické osoby 1192 
4.5.5 Fyzické osoby 3967 
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5. Spolupráca PÚ SR a KPÚ (zmluvy, korešpondencia, pripomienkové konania, iné 
záznamy): 

 
5.1 S nadriadenými a poradnými orgánmi (napr. MK SR, PÚ SR, Archeologická rada 

MK SR,  Pamiatková rada MK SR): 
Plnenie: 
PÚ SR: 
� MK SR – vyjadrenie k Deklarácii baníckych miest, 
� MK SR - žiadosti o usmernenie k výkonu štátnej správy, 
� MK SR - podnety na novelizáciu pamiatkového zákona, 
� MK SR - stanoviská k ochrane archeologických nálezov, 
� MK SR - stanoviská k návrhom na zápis do Zoznamu svetového dedičstva. 
� MVRR – podnet na prešetrenie činnosti Kraj. stav. úradu, 
� Spolupráca s MV SR vo vecí formulárov a číselníkov pre evidenciu odcudzených 

hnuteľných NKP a zbierkových predmetov. 
� Podklady pre MF SR – nadobúdanie nehnuteľnosti cudzincami na Slovensku. 
KPÚ Bratislava: 97 záznamov 
� PhDr. Baxa – posudková činnosť k výskumnej dokumentácii archeologického výskumu 

lokality Čierny hrad pre Odborno-metodickú komisiu PÚ SR, 
� PhDr. Baxa –posudok na výskumnú dokumentáciu archeologického výskumu 

Dominikánskeho kláštora v Banskej Štiavnici pre PÚ SR. 
KPÚ Trnava: 
� PÚ SR -  súčinnosť pri usmerňovaní vlastníka kúrie v Sobotišti, 
� PÚ SR - konzultácia o možnosti rozšírenia objektovej skladby NKP kostol sv. Kataríny 

v Dechticiach, 
� PÚ SR - Konzultácia ohľadom spôsobu vykurovania kaštieľa v Galante, 
� postúpenie ponuky na odkúpenie NKP na MK SR. 
KPÚ Trenčín: 
� Spolupráca s MK SR a PI MK SR  v nadväznosti na projekt revitalizácie Trenčianskeho 

hradu,  
� spolupráca s MK SR v súvislosti s programom „Obnovme si svoj dom“,  
� PÚ SR – archív – poskytnutie fotodokumentácie k príspevku „Ikonografia vybraných 

výtvarných motívov – prelínanie kresťanského a pohanského v kulte s dôrazom na 
ikonografiu ryby“. 

KPÚ Nitra: 
MK SR: 
� príprava podkladov pre spracovanie metodiky umiestňovania a výtvarného riešenia 

reklamných označení na nehnuteľnostiach v pamiatkovo chránených územiach mesta Nitry 
a Komárna, 

� Aktívna účasť na príprave a spracovaní odborných materiálov pre prípravu nominačného 
projektu „Pevnostný systém Komárno“, 

PÚ SR: 
� spolupráca pri pripomienkovaní ustanovení zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu v oblasti ochrany archeologického dedičstva, 
� Za účelom výmeny odborných  skúseností a  poznatkov v  oblasti   poznávania  a  obnovy 

pamiatkového fondu Nitrianskeho kraja sa uskutočnila v dňoch 23.-24.11.2006 odborná  
exkurzia pre odborných pracovníkov Úradu pre ochranu kultúrneho dedičstva v Budapešti.  

KPÚ Žilina: 
� Informácia pre MK SR Bratislava ohľadom Hradu Sklabiňa,  
� Faxové poskytnutie informácie a kópie podnetu a výzvy na konanie mestu Žilina 

a príslušnému stavebnému úradu pre Pamiatkovú inšpekciu MK SR Bratislava ohľadom 
výstavby novej fontány na Mariánskom námestí v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina, 
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� Požiadavka na Ekonomicko - prevádzkový úsek PÚ SR na adaptáciu priestorov v suteréne 
a na prízemí objektu KPÚ za účelom vytvorenia novej podateľne a rokovacej miestnosti.   

KPÚ Banská Bystrica: 30 záznamov 
KPÚ Košice:  80 záznamov 
 
5.2 S krajskými pamiatkovými úradmi: 
Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS:  
� Žiadosti o poskytnutie podkladov z KPÚ, vybavenie žiadostí jednotlivých KPÚ,  
� Usmernenie činnosti KPÚ, 
� Podnet na prešetrenie stavu zachovania lokality Banská Štiavnica, 
� Odborno-metodická spolupráca pre KPÚ Trnava – posúdenie reštaurovania vitráží 

v kúpeľných domoch Thermia a Irma Piešťany. 
KPÚ Bratislava: 64 záznamov 
� Ing. arch. Staník –15, s KPÚ Trnava na pamiatkovom dohľade obnovy východného úseku 

hradu,  a s MO Skalica na konzultáciách spracovania projektovej dokumentácie –2, 
� Ing. arch. Staník –KPÚ Trenčín, spolupráca na pamiatkovom dohľade,  
� Ing. arch. Staník  -KPÚ Nitra, konzultácie a podklady pre spracovanie projektovej 

dokumentácie „Čierny hrad“, 
� PhDr. Ferus –spolupráca pri obnove kostola sv. Margity v Kopčanoch, 
� PhDr. Prášek –spoločné zasadnutie sekcií KPÚ (december, Levoča), 
� PhDr. Jurkovič- krajská pamiatková komisia v Nitre a tzv. vývozná komisia KPÚ Nitra. 
KPÚ Trnava: 
� KPÚ Bratislava – koordinácia metodiky obnovy ruiny kláštora johanitov v Piešťanoch, 

kostola sv. Margity v Kopčanoch, 
� Spolupráca s Ing. arch. I. Staníkom pri riešení objektov MPR Trnava v nadväznosti na 

mestské opevnenie. 
KPÚ Trenčín: 
� KPÚ Žilina – dohoda o spolupráci v oblasti historickej zelene,   
� spolupráca s KPÚ Nitra, oblasť historickej zelene – okres Topoľčany,   
� poskytnutie podkladov o ranogotických kostoloch na Hornej Nitre pre KPÚ Žilina - 

pracovisko Martin, k pripravovanej výstave, 
� KPÚ Košice, pracovisko Rožňava- poskytnutie fotodokumentácie k prípravku  

„Ikonografia vybraných výtvarných motívov“,  
� V rámci organizovania odborného seminára k opevneným mestám na Slovensku 

spolupráca so všetkými KPÚ. 
KPÚ Nitra: 
� účasť na rokovaniach sekcií ľudovej architektúry, historickej zelene,    technických 

pamiatok   ( Ivan Bielik, Zuzana Vydarená, Darina Ulrychová), 
� sekcie meštianskej architektúry a kúrií a sekcie sakrálnej architektúry , sekcie 

pamiatkových území (Danieličová, Bábiková, Viršík, Gažiová, Jurišová, Vydarená, 
Bielik), 

� účasť na sekcii meštianskej a profánnej architektúry v Trenčianskych Tepliciach - zámer 
obnovy liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach, možnosti ochrany 
architektúry 20. storočia (máj 2006, Rudolf Viršík), 

� účasť na zasadnutí sekcie pamiatkových území v Bojniciach – výstavba penziónu v tesnej 
blízkosti NKP hradobný múr v Bojniciach, problematika nadstavieb v pamiatkových 
územiach (október 2006, Anna Valeková,  Rudolf Viršík, Zuzana Vydarená). 

KPÚ Žilina: 
� KPÚ Žilina poskytoval počas roku 2006 odbornú pomoc KPÚ Trenčín a KPÚ Banská 

Bystrica v oblasti historickej zelene (Ing. Šichtová), 
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� spolupráca s KPÚ, PÚ SR i MK SR v oblasti podnetov k novelizácii pamiatkového 
zákona. 

KPÚ Banská Bystrica: 12 záznamov 
KPÚ Prešov: 
� Metodická pomoc pri obnove krovovej konštrukcie Rím. kat. kostola sv. J. Nepomuckého 

v Haniske (Košický kraj) – určenie typológie, zadatovanie, 
� Nové Mesto nad Váhom, Námestie Slobody, Hudobná škola  – Správa o krovoch nad 

severným a východným krídlom (materiál pre KPÚ Trenčín – autor: Suchý). 
KPÚ Košice: 6 záznamov 
 
5.3 S partnerskými organizáciami, vedeckými inštitúciami, združeniami: 
Plnenie: 
PÚ SR – ÚGR: 
V roku 2006 boli uzatvorené tieto zmluvy (dohody) o spolupráci: 
� V rámci spolupráce s partnerskou organizáciou v Maďarsku bola 18. marca 2006 

uzatvorená a v priebehu roku 2006 aj realizovaná Dohoda o spolupráci medzi PÚ SR 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapešť na rok 2006.  Detailné vyhodnotenie 
spolupráce v roku 2006 sa nachádza v časti 1.7 Vyhodnotenie plnenia kontraktu za rok 
2006. 

� Na základe spoločnej dohody na rok 2006, ktorá bola podpísaná 1. marca 2006 v Brne, 
prebiehala aj spolupráca s Národním památkovým ústavem v Brne (Česká republika).  

� Zmluva a Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci s Archeologickým ústavom Akademie vied 
Českej republiky Praha a Pamiatkovým úradom SR zo dňa 24. apríla 2006. 

PÚ SR – OVŠS:  
� Spolupráca s Ústavom dejín umenia SAV na príprave elektronickej encyklopédie umenia 

Ars lexicon – Výtvarné umenie na Slovensku.  
� FiFUK Bratislava – konzultácie Zásad CMO Bratislava,  
� Komora reštaurátorov, Vlastivedné múzeum, SNG, Archeologický ústav SAV Nitra, 

Spišské múzeum v Levoči,  Geografický a kartografický úrad Bratislava,   
� Slovenská národná komisia UNESCO: spolupráca pri výkone štátnej správy. 
PÚ SR – OOA: 
� Spolupráca s Ústredným archívom geodézie a kartografie na získavaní elektronických 

kópií historických katastrálnych máp.  
� Spolupráca s Ústavom dejín umenia SAV na príprave elektronickej encyklopédie umenia 

Ars lexicon – Výtvarné umenie na Slovensku.  
� Spolupráca s Katedrou archívnictva a pomocných vied historických FF UK v Bratislave 

na riešení projektu Sprístupnenie epigrafického kultúrneho dedičstva v strednom 
Podunajsku.  

� Spolupráca s Fakultou architektúry STU na príprave podujatí k 100. výročiu narodenia 
prof. Alfréda Piffla.  

� Spolupráca s múzeami a galériami pri získavaní druhotnej evidencie z ich fondov 
a zbierok - tvorba databázy nálezových správ archeologických výskumov. 

� Spolupráca s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave pri výmene publikácií, 
navzájom si vymieňame evidenciu vlastných archívnych fondov a zbierok.  

KPÚ Bratislava: 42 záznamov 
� Mgr. Formanko –účasť v komisiách (prieskumy, štátnice) a oponentská spolupráca na 

VŠVU Bratislava, 
� Ing. arch. Staník - MÚOP, konzultácie archeologického výskumu kostol Klarisiek, Hlavné 

nám., Klariská l Bratislava, spolupráca pri archeologickom výskume na Apponyiho paláci 
v Bratislave,  

� Ing. arch. Staník –Múzeum Hlohovec a Západoslovenské múzeum Trnava, výskum 
mestského opevnenia Trnava - úsek pri múzeu,  
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� Ing. arch. Staník –Fakulta architektúry STU Bratislava a Archeologický ústav Nitra, 
konzultácia metodiky prezentácie archeologických nálezov Rímskeho tábora v Iži (pre 
KPÚ Nitra). 

KPÚ Trnava: 
� Vlastivedné múzeum v Galante, Západoslovenské múzeum v Trnave, 
� Západoslovenské múzeum- zoznam pamätných izieb, pamätníkov, cintorínov zapísaných 

za NKP v okrese Trnava, 
� Spolupráca pri získavaní dokumentačného materiálu s Vlastivedným múzeom Hlohovec,  
� Balneologické múzeum v Piešťanoch,  
� Záhorské múzeum v Skalici,  
� Archeologický ústav SAV v Nitre,  
� Spolupráca s redakciou trnavského mesačníka „Novinky z radnice“,  
� Štátna ochrana prírody CHKO Malé Karpaty a  CHKO Dunajské Luhy, Spoločnosť pre 

záhradnú a krajinnú tvorbu so sídlom v Nitre – konzultácie s odbor. pracovníkmi, 
fotodokumentácia, knižnica,  

� Občianske združenie Trnavské dominanty – koordinácia obnovy farského kostola sv. 
Mikuláša a spolupráca pri spracovávaní žiadostí na fondy pre obnovu kostolov sv. 
Mikuláša a sv. Anny v Trnave, 

� FF UK Bratislava,  
� Trnavská univerzita Trnava. 
KPÚ Trenčín: 
� Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva, 
� Astronomicko – historická spoločnosť, 
� spolupráca s VŠVU v Bratislave v oblasti metodiky reštaurovania,  
� SNM Spišské Múzeum v Levoči, Mestské múzeum v Bratislave,  
� spolupráca s Ing. arch. Dulom – problematika funkcionalistickej architektúry, 
� Trenčianske múzeum Trenčín,  
� Nadácia pre záchranu hradu Tematín, 
� Mestská knižnica v Bojniciach  - konzultácia a metodická pomoc pri návrhoch 

informačných tabúľ s históriou meštianskeho domu – knižnice v Bojniciach a výber 
archeologických nálezov pre účely prezentácie, 

� Spolupráca s Klubom Melenčiarov- OZ Bojnice – Dubnica pri realizácii náučného 
chodníka – Dubnica – Hradisko – na archeologickú lokalitu NKP Hradisko v Dubnici – 
spolupráca pri spracovávaní textových podkladov informačných tabúľ,   

� Trnavská univerzita v Trnave, spolupráca na príprave zborníka z vedeckej konferencie 
„Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach“,  

� Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Katolícka univerzita v Ružomberku, 
spolupráca na príprave zborníka z konferencie : Svätec a jeho funkcie v spoločnosti, 

� Redakcia časopisu Pamiatky a múzea , nominácie na ceny časopisu, 
� Archeologický ústav SAV. 
KPÚ Nitra: 
� Spolupráca s Fakultou architektúry STU Bratislava  a AÚ SAV v Nitre pri  spracovaní 

návrhu na prezentáciu kazemát v novovekom opevnení nitrianskeho hradu (Peter Hudák, 
Tatiana Danieličová, Róbert Daňo, máj 2006), 

� Spolupráca s firmou Consol a občianskym združením Nárden - Nové Zámky vo veci 
prezentácie zaniknutého novovekého opevnenia mesta Nové Zámky (Peter  Hudák, apríl 
2006), 

� Spolupráca na medzinárodnom projekte „Korpus predrománskej architektúry v strednej 
Európe“ (Bisták). 

KPÚ Žilina: 
� spolupráca s Považským múzeom Žilina, Mgr. M. Michalcová – člen nákupnej komisie 

múzea, 
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� spolupráca s Občianskym združením „Združenie na záchranu Lietavského hradu“ 
(odborná pomoc a konzultácie pri organizácii workshopu). 

KPÚ Banská Bystrica: 29 záznamov 
� Združenie Slatinka. 
� AÚ SAV Nitra 
KPÚ Prešov: 
� Spolupráca s Občianskym združením Táborisko Prešov pri ochrane pamiatkového fondu 

na Táborisku ( Semanová). 
� Členstvo v správnej rade Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu SR (Semanová), 
� Účasť na výberových konaniach – Prešov, busta Jána Pavla II (Poláková, Petranská). 
KPÚ Košice: 7 záznamov 
 
5.4 S orgánmi štátnej správy a samosprávy: 
Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS:  
� Zaslanie podkladov pre katastrálne úrady na zaznačenie kódu  do registrov, 
� MZV SR, Komisia UNESCO, MŽP SR, Mesto Levoča, Mesto Komárno, Mesto Spišské 

Podhradie, obecne úrady /prešetrenie stavu zachovania lokality Banská Štiavnica, 
ochranné pásmo Spišského hradu, riadiaca skupina lokality, k spracovaniu návrhu 
„Komárno – protiturecká pevnosť“ do Zoznamu svetového dedičstva, k spracovaniu 
návrhu na rozšírenie hraníc lokality Spišský hrad a pamiatky okolia/. 

KPÚ Bratislava: 44 záznamov 
� PhDr.  Ferus –spolupráca na verejnom zhromaždení k PZ Rusovce. 
� PhDr. Baxa –podklady a konzultácie pre urbanistickú štúdiu Mikulčice - Kopčany. 

Spracovateľ: FA STU Bratislava, objednávateľ: obce Mikulčice a Kopčany. 
� PhDr. Baxa –podklady a spolupráca pri grantovej žiadosti obce Kostoľany pre Nórske 

fondy na kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom,  
� PhDr. Ferus –spolupráca s Magistrátom Bratislava (Rusovce - Gerulata),  
� PhDr. Baxa –spracovanie grantovej žiadosti obce Kostoľany pod Tribečom pre 

Stredoeurópsku nadáciu CEF, pre výstavu o kostole sv. Juraja v Kostoľanoch, 
� Ing. arch. Mackovič – podklady a spolupráca pri prípravách ÚPD (Bratislava Staré mesto, 

magistrát Hl. mesta). 
KPÚ Trnava: 
� Spolupráca s Mestom Trnava pri obnovách objektov vo vlastníctve mesta, 
� Spolupráca s Mestským úradom Trnava- odborom životného prostredia a odborom 

územného rozvoja a koncepcií pri usmerňovaní stavebnej činnosti, 
� Spolupráca s MsÚ Trnava – odborom územného rozvoja a koncepcií pri problematike 

pamätihodností, 
� Spolupráca so všetkými okresnými  katastrálnymi úradmi Trnavského kraja – potreba 

listov vlastníctva a katastrálnych máp k revízii, kontrola zápisu potrebných kódov na listy 
vlastníctva, 

� Spolupráca s Katastrálnym úradom v Trnave o evidencii kaštieľa v Moravanoch, 
� Štatistický úrad SR údaje do regionálnej štatistiky, 
� Okresný súd Trnava, evidencia domu na Halenárskej 13 Trnava za NKP, 
� Obec Ducové evidencia Kostelca za NKP, 
� Trnavský samosprávny kraj -počet NKP v Trnavskom kraji, 
� Spolupráca s VUC a Krajským školským úradom ako vlastníkmi NKP, 
� Obvodný pozemkový úrad Senica- evidencia NKP v  Sedlišti, Uníne, 
� Spolupráca pri vybavovaní agendy s mestom Hlohovec a príslušným stavebným úradom, 

mestom Trnava, Leopoldov, 
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� Obecné úrady obcí okresov Dunajská Streda, Piešťany, Hlohovec, Galanta, Trnava, 
Spoločné obecné úrady Hlohovec, Dunajská Streda, Veľký Meder, Piešťany, Obec 
Prietrž, Obec Horné Saliby. 

KPÚ Trenčín: 
� Mesto Trenčín – účasť v komisiách pre povoľovanie reklám, letných terás v rámci MPR, 

výberových komisiách na  jednotlivé akcie,  
� Trenčín, Brezová pod Bradlom, Rybany, Uhrovec, Košariská , Vaďovce, Brezová pod 

Bradlom - Občianske združenie Posledných desať Bojnice  – pri evidencii pamätihodností 
obcí, 

� Spolupráca s obecnými úradmi pri záchrane a obnove NKP, v súvislosti s organizovaním 
podujatí k písomným zmienkam,  katastrálnymi úradmi,  

� S Trenčianskym samosprávnym krajom – dohoda o spolupráci v oblasti regionálneho 
rozvoja, 

� Krajský úrad Trenčín – členstvo v Kolégium pre koordináciu činnosti orgánov miestnej 
štátnej správy a územnej samosprávy v Trenčianskom kraji, 

� Spolupráca pri spracovaní materiálov  v oblasti ochrany NKP v čase mimoriadnej udalosti 
v rámci CO, 

� Spolupráca s obcami – vlastníkmi NKP pri spracovávaní projektov v rámci štrukturálnych 
fondov a MK SR „Obnovme si svoj dom“, 

� Mesto Partizánske – evidencia Baťovej architektúry, 
� Slovenský pozemkový fond – riešenie situácie ohľadom parku Janova Vec – vymedzenie 

hranice, 
� Vypracovanie metodického usmernenia reklám tabúľ a terás pre PZ Bojnice ako 

pracovného podkladu pre Mesto Bojnice, 
� Konzultácia a pripomienkovanie textov 5 ks infotabúľ k histórii sakrálnych stavieb Bojníc 

a textov brožúry Bojnice, 
� Spolupráca s Obcou Uhrovec pri spracovaní podkladov k bulletinu o vojnových hroboch 

v Uhrovskej doline, 
� Spolupráca s Mikroregiónom Suchodolie a Obcou Rybany pri príprave podkladových 

materiálov k vedomostnej súťaži o pamiatkach a pamätihodnostiach regiónu, 
� Konzultácie k textom pripravovaných informačných tabúľ o kultúrnych pamiatkach 

a pamätihodnostiach v Bánovciach nad Bebravou. 
KPÚ Nitra: 
� Podklady pre spracovanie evidencie pamätihodností pre celkom  35 obcí,  
� odborná pomoc pri určovaní kultúrno-historických hodnôt jednotlivých obcí  pri 

príležitosti spracovávania územných plánov (celkom  21  obcí), 
� účasť na príprave archeologického výskumu a ukončenia komplexnej obnovy Kostola sv. 

Juraja v Kostoľanoch  pod Tribečom. 
KPÚ Žilina: 
� Žiadosť na Krajský stavebný úrad o zaujatie stanoviska k § 71 stavebného zákona 

ohľadom spracovania rozhodnutí alebo záväzných stanovísk na reklamy a technické 
zariadenia (§ 30, ods. 3 pamiatkového zákona). 

� Žiadosť o stavebné povolenie na  Spoločný obecný úrad na úseku územného konania 
a stavebného poriadku v Žiline k projektovej dokumentácii rekonštrukcie meštianskeho 
domu na Mariánskom nám.č.19 v Žiline (sídlo KPÚ Žilina),  

� Žiadosť na Krajské riaditeľstvo policajného zboru – oddelenie ochrany objektov 
o rozšírenie charakteristiky chráneného objektu – meštiansky dom – Mariánske nám.č.19, 
Žilina. 

� Katastrálny portál – sprístupnenie pre KPÚ Žilina. 
KPÚ Banská Bystrica: 46 záznamov 
� Banskobystrický samosprávny kraj, Krajský úrad Banská Bystrica, obce na území 

banskobystrického kraja: 
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- predkupné právo štátu 
- spracovanie evidencie pamätihodnosti obce 
- grantový systém Obnovme si svoj dom 
- kompetencie verejnej a štátnej správy 
- pripomienky k dokumentu „Stratégia trvalo udržateľného rozvoja Banskobystrického 

samosprávneho kraja“ 
- pripomienkovanie návrhu stavebného zákona 

KPÚ Prešov: 
� Členstvo v názvoslovnej komisii Mestského úradu Prešov (Poláková). 
� Členstvo v Kolégiu pre koordináciu činnosti orgánov miestnej štátnej správy a územnej 

samosprávy v Prešovskom kraji (Poláková). 
� Obec Vlková - spolupráca pri spracovaní evidencie pamätihodností obce (Bujnová, 

Semanová). 
� Členstvo v Komisii výstavby a životného prostredia pri Mestskom úrade Kežmarok 

(Bujnová). 
� Mestský úrad Vysoké Tatry - hodnotenie projektov obchodnej uličky v Starom Smokovci 

(Lačná). 
� Obec Ľubica - odborná spolupráca pri výbere mestského mobiliáru v historickom jadre PZ 
Ľubica (Lačná). 

� Obec Gánovce - spolupráca pri spracovaní evidencie pamätihodností obce (Lačná). 
� Mesto Spišská Belá - spolupráca pri spracovaní evidencie pamätihodností obce 

(Maximová). 
� Mesto Spišská Belá - spolupráca pri obnove historického jadra mesta a meštianskych 

domov vo vlastníctve mesta Spišská Belá (Maximová). 
� Pre Mestský úrad Prešov korigovanie textov na informačné tabule v rámci projektu 

„Šarišská špacírka“ o významných pamiatkach a osobnostiach mesta Prešov a okolia 
(Petranská) 

� Účasť na rokovaniach a spracovaní materiálu na rozšírenie zápisu v zozname svetového 
dedičstva UNESCO Spišský hrad a pamiatky jeho okolia o mesto Levoča (Jacková) 

� Účasť na rokovaniach pracovnej skupiny k problematike „Manažovanie lokality Spišský 
hrad a pamiatky jeho okolia“ s pridružením MPR Levoča (Poláková) 

� Členstvo v Komisii výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb pri 
Mestskom úrade Kežmarok (Bujnová) 

KPÚ Košice: 37 záznamov 
 
5.5 S fyzickými a právnickými osobami:  
Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS:  
� Farské úrady, spolupráca v rámci správneho konania, poskytnutie odbornej pomoci 
� Usmernenie fyzických a právnických osôb v zmysle paragrafov pamiatkového zákona 
� Odborové združenie železničiarov, 
� Geografický a kartografický úrad Bratislava. 
KPÚ Bratislava: 67 záznamov 
� PhDr. Baxa –podklady a spolupráca s NBS pre výber návrhu pamätnej mince 5.000,-Sk. 
KPÚ Trnava: 
� Odborno-metodická pomoc pri spracovaní žiadostí na „Obnov si svoj dom“, 
� Dom spoločnosti Ježišovej Trnava – spolupráca pri spracovávaní žiadosti na fond Mesta 

Trnava, 
� Pri návrhu na zápis rodného domu T. G. Masaryka,  
� So saleziánmi v Trnave o cholerovej kaplnke, 
� I. Stelmak o konzervovaní NKP z dreva, 
� Kajlichová- zoznam NKP v k. ú. Piešťany. 
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KPÚ Trenčín: 
� S vlastníkmi objektov, investormi, najmä pri spracovaní podkladov a žiadostí - v rámci 

grantového systému MK SR, metodika a odborná pomoc, podnety na vypracovanie 
geometrických plánov, k zapísaniu ťarchy na katastrálnom úrade,  

� Pomoc študentom pri diplomových a seminárnych prácach a k študentským projektom 
obnovy NKP, 

� Spracovanie  histórie a popisu sakrálnych stavieb k vydaniu skladačky,     
� Spolupráca s r .k.  cirkvou v Prievidzi na projekte – pozvánky na Soirré a publikácie 

„Kostol symbol kultu a pamäti“,  
� Konzultácie ohľadom odkúpenia N h NKP Letohrádok – Babylon Brodzany,  
� Odborná, metodická a autorská spolupráca pri vydávaní časopisu Prievidzský občasník – 

spolupráca s Piaristickým gymnáziom v Prievidzi pri príprave hodín estetickej výchovy. 
KPÚ Nitra: 
� odborná spolupráca pri spracovávaní ÚPD Nitrianskeho kraja, celkom 120 stanovísk 

k ÚPD,   
� spolupráca pri spracovávaní žiadostí do programu Obnovme si svoj dom a  potvrdzovanie 

správnosti využitia finančných prostriedkov poskytovaných na obnovu NKP z rezortných 
i mimorezortných programov, 

� v  priebehu roka boli vykonávané konzultácie diplomových prác študentov  z oblasti 
metodiky obnovy, financovania obnovy pamiatok, stavu a evidencie pamiatkového fondu 
vrátane archeológie a historickej zelene. 

KPÚ Žilina: 
� Odborná spolupráca so spracovateľmi ÚPN, poskytovanie informatívnych výpisov z ÚZPF 

a nahliadnutie do mapových a archívnych materiálov. Spracovávanie konzultačných 
záznamov písomnou formou pre vlastníkov, resp. budúcich vlastníkov NKP a objektov 
situovaných v pamiatkovom území, 

KPÚ Banská Bystrica: 42 záznamov 
KPÚ Prešov: 
� Vyžiadanie súčinnosti s okresným súdom pri priestupkovom konaní. 
� R. k. cirkev, farnosť Kurima - Kurima - stará fara - metodická pomoc pri určení 

pamiatkovej hodnoty objektu. 
� Spolupráca s vysokými školami – Slovenskou technickou univerzitou, Fakultou 

architektúry - katedrou krajinnej a parkovej tvorby v Bratislave a Poľnohospodárskou 
univerzitou Nitra – diplomové a seminárne práce 

� Aktívna činnosť v správnej rade Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu. 
� Konzultácie s fyzickými a právnickými osobami k vypĺňaniu a spracovaniu projektov na 

poskytnutie príspevku z fondu MK SR Obnovme si svoj dom a k ich vyhodnoteniu 
KPÚ Košice: 188 záznamov 
 
 
5.6 So zahraničnými organizáciami a inštitúciami: 
Plnenie: 
PÚ SR: 
� Spolupráca s veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva - Kosová, K.: pri príprave projektov 

na čerpanie prostriedkov z EHS a Nórskeho kráľovstva: 
- konzultácie s veľvyslankyňou, 
- konzultácie s delegáciou odborníkov pamiatkovej inštitúcie RIJSKANTIKVAREN Oslo 

k problematike obnovy Trenčianskeho hradu; 
� Spolupráca s ČR – Kosová, K:   člen Vedeckej rady Ministra kultúry ČR – riešenie 

aktuálnych problémov pamiatkovej starostlivosti v Českej republike, účasť na zasadnutiach 
Vedeckej rady a konzultácie v senáte Českej republiky, 
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� Zmluva o spolupráci medzi Národným pamiatkovým ústavom, Ústredným odborným 
pracoviskom v Brne  - podpísaná dňa 1. marca 2006 – v rámci uvedenej spolupráce sa 
uskutočnil dňa 30. marca 2006 v Bratislave odborný seminár na tému „Archeologické 
automatizované systémy v rámci ochrany pamiatkového fondu“. V rámci spolupráce 
realizovaná pravidelná výmena odborných publikácii. 

� Pracovný program spolupráce na rok 2006 s KOH Budapešť bol podpísaný dňa 18. 3. 
2006. V rámci spolupráce výmena publikácii a kópii archívnych dokumentov. Z dohody 
o medzinárodnej spolupráci medzi PÚ SR Bratislava a KÖH Budapešť vyplynula 
participácia na vedeckej úlohe Dokumentácia premonštrátskych kláštorov. Jej cieľom je 
zhrnutie doterajších poznatkov o stredovekých premonštrátskych kláštoroch na území 
bývalého Uhorska. Doteraz bola realizovaná terénna obhliadka a fotografická 
dokumentácia (M. Kalinová) súčasného stavu premonštrátskych kláštorov v lokalitách 
Bíňa, Bzovík, Jasov, Kláštor pod Znievom, Leles, Nižná Myšľa, Šahy. Okrem toho boli na 
štúdium predložené a podľa požiadavky kopírované s témou súvisiace archívne materiály 
pre A. Mezey a L. Bozókiho z KÖH Budapešť (H. Žažová). 

� Zmluva o spolupráci medzi obecne prospešnou spoločnosťou Archaia Brno 
a Pamiatkovým úradom SR zo dňa 14. februára 2006, 

� Zmluva o pridruženom členstve so Spoločnosťou pre technológiu ochrany pamiatok – 
STOP Praha č. 18/2006– bola podpísaná dňa 3. januára 2006, 

� Centrum svetového dedičstva, Paríž: prešetrenie stavu zachovania lokality Banská 
Štiavnica, 

� Komisia UNESCO Litva – Výstava fotografií na 30.zasadaní Výboru svetového dedičstva 
� Spolupráca s Archívom Národního muzea v Prahe - rokovanie o pozostalosti manželov 

Menclovcov. 
� NPÚ Praha – spolupráca na monitoringu SD. Spoluprácu s Národným pamiatkovým 

ústavom, ústredným pracoviskom v Prahe a Národným pamiatkovým ústavom, územným 
odborným pracoviskom Stredných Čiech a získanie nových publikácii a kópii archívnych 
dokumentov. 

� Distribúcia časopisu Pamiatky a múzeá (teraz č. 1 - 2 z roku 2006) partnerským 
pamiatkovým organizáciám v zahraničí. Informátor Archívu PÚ SR č. 33 a 34, 
Monumentorum Tutela č. 17 partnerským pamiatkovým organizáciám v zahraničí. (H. 
Mojžišová). 

KPÚ Bratislava: 3 záznamy 
� PhDr. Baxa –spolupráca s AU AV ČR Praha, 
� PhDr. Baxa –spolupráca s AU AV ČR Brno, pracovisko Mikulčice: - realizácia 

archeologického výskumu východnej časti zázemia Mikulčického hradiska, - vypracovanie 
nominácie hradiska Mikulčice a kostola sv. Margity do zoznamu UNESCO. 

KPÚ Trnava: 
� žiadosť na Ministerstvo spravodlivosti ČR. 
KPÚ Trenčín: 
� Národní památkový ústav – Pardubice , České Budějovice, a Biskupství Králové 

Hradecké – súhlas k publikovaniu príspevku Ikonografia vybraných výtvarných motívov 
� AÚ SAV Praha - študijný pobyt a príprava podkladov pre projekt spracovania 

predrománskej architektúry k medzinárodnému projektu- Praha   
KPÚ Banská Bystrica: 3 záznamy 
� Maďarsko, Česká republika. 
KPÚ Prešov: 
Spolupráca s Českou spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu (Semanová). 
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5.7 Delegované zastupovanie v medzinárodných organizáciách 
Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS: 
Mgr. Lacková – delegované zastupovanie PÚ SR v Európskom združení staviteľov katedrál. 
KPÚ Bratislava: 1 
� PhDr. Baxa –člen Redakčnej rady Forum Urbes Medii Aevi Brno. 
 
6. Sťažnosti, petície, oznámenia a podnety občanov, žiadosti o informácie: 
 
PÚ SR + KPÚ 

 
sťažnosti 

 
petície 

oznámenia 
a podnety  
občanov 

žiadosti 
o sprístupnenie  
informácií 

PÚ SR Bratislava 11 0 0 7 
KPÚ Bratislava 2 0 9 20 
KPÚ Trnava 0 0 0 17 
KPÚ Trenčín 4 2 7 25 
KPÚ Nitra 0 0 0 5 
KPÚ Žilina 0 0 0 4 
KPÚ B. Bystrica 1 0 4 3 
KPÚ Prešov 0 0 0 6 
KPÚ Košice 0 0 0 29 
SPOLU 18 2 20 116 
6.1 Sťažnosti 
Plnenie: 
PÚ SR – ÚGR: 
V roku 2006 boli prijaté sťažnosti: 
� 1/2006-sťaž. – Mgr. Štefan Socha, Štúrova 342, Hanušovce nad Topľou. Sťažnosť na 

postup PhDr. Viery Plávkovej pri vyhotovení xerokópií vybraných strán z maďarskej 
odbornej tlače. Táto sťažnosť bola vybavená Úsekom výkonu štátnej správy ako 
neopodstatnená. 

� 2/2006sťaž. – JUDr. Jozef Pilc, Rovná 595/5, Poprad. Sťažnosť na nečinnosť správneho 
orgánu. Sťažnosť bola vybavená Úsekom výkonu štátnej správy ako neopodstatnená. 

� 3/2006-sťaž. – Ing. Ivan Paule, M. Urbana 28, Komárno. Sťažnosť na porušenie právomoci 
verejného činiteľa pri výkone štátneho dohľadu (odstraňovanie chatiek na Bašte V.).  
Sťažnosť bola vybavená úsekom generálneho riaditeľa ako neopodstatnená. 

� 4/2006-sťaž. – Ing. Ján Bednárik, Podhorie 1526, Beluša. Sťažnosť na vydanie 
Rozhodnutia PÚ SR č. PU-06/46-9 zo dňa 14.2.2006 vedúcemu k znehodnoteniu osobného 
vlastníctva. Sťažnosť vybavená Odborom výkonu štátnej správy ako neopodstatnená. 

� 5/2006-sťaž. – Ing. P. Karpiš, Prievidza (sťažnosť postúpená z MK SR). Sťažnosť na 
nekompetentnosť KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza – osvetlenie interiéru kostola 
piaristov. Sťažnosť je vybavovaná Oddelením architektonických pamiatok s termínom 27. 
7. 2006. 

� 6/2006-sťaž. – Mária Kochanová, Torysky 63. Sťažnosť na postup KPÚ Prešov, 
pracovisko Levoča – zanedbanie povinnosti pri ochrane kult. pamiatky. Sťažnosť 
vybavená ÚGR ako neopodstatnená. 

� 7/2006-sťaž. – Imrich Girašek, Prešov. Sťažnosť na postup KPÚ Prešov – vydanie 
súhlasného stanoviska na obnovu medziparcelačného múra. Sťažnosť vybavená ÚGR ako 
podnet. 

� 8/2006-saž. – Katarína Roháčová, Považská Bystrica. Sťažnosť na postup KPÚ Nitra, prac. 
Topoľčany – podnet na výkon pamiatkovej inšpekcie, kaštieľ Šalgovce. Sťažnosť 
vybavená ÚGR ako neopodstatnená. 
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� 9/2006-sťaž. – Palas B.B., s. r. o., Banská Bystrica (postúpená z MK SR). Sťažnosť na 
nezákonný postup KPÚ B. Bystrica. Sťažnosť vybavená ÚGR ako opodstatnená. 

� 10/2006-sťaž. – Ing. Peter Karpiš, Prievidza. Sťažnosť na nesprávny postup KPÚ Trenčín, 
pracovisko Prievidza – poškodenie NKP – kostol piaristov v Prievidzi. Sťažnosť vybavená 
ÚGR ako neopodstatnená. 

� 11/2006-sťaž. – I.T.A. Telecom Bratislava. Sťažnosť na postup KPÚ Bratislava – 
modifikácia stanice mob. telef. GSM. Sťažnosť vybavená ÚGR ako opodstatnená (v časti 
vydania záväzného stanoviska). 

  
6.2 Petície 
6.3 Oznámenia a podnety občanov 
6.4 Žiadosti o sprístupnenie informácií  
Plnenie: 
PÚ SR – ÚGR: 
� 1/2006-INF. – Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR. Žiadosť o informáciu 

ohľadom zúženej pamiatkovej zóny CMO Bratislava. Žiadosť o informáciu bola vybavená 
Odborom výkonu štátnej správy a Odborom štátneho informačného systému. 

� 2/2006-INF. – SITA, a. s. Bratislava. Žiadosť o informáciu ohľadom „Monitoringu médií“. 
Žiadosť o informáciu bola vybavená Odborom osobitného archívu. 

� 3/2006-INF. – Adam Valček, Veľký Grob. Žiadosť o informáciu k Synagóge v Senci. 
Žiadosť bola vybavená Odborom štátneho informačného systému. 

� 4/2006-INF. – Gábor Lelkes, Dunajská Streda. Žiadosť o zaslanie zoznamu evidovaných 
hnuteľných a nehnuteľných NKP v meste Veľký Meder. Žiadosť bola vybavená Odborom 
štátneho informačného systému. 

� 5/2006-INF. – Mesto Zvolen. Žiadosť o informáciu ohľadom parku vo Zvolene. Žiadosť 
vybavená Odborom preskúmavania rozhodnutí v správnom konaní. 

� 6/2006-INF. – Viliam Maroš, Stupava. Žiadosť o informáciu k historickému parku Stupava 
– kaštieľ. Žiadosť o informáciu bola vybavená Odborom štátneho informačného systému. 

� 7/2006-INF. – Mesto Bardejov. Žiadosť o informáciu ohľadom odpredaja pozemkov 
Rybárska Bašta. Žiadosť bola vybavená Ekonomicko-prevádzkovým úsekom. 

� 8/2006-INF. – Magistrát hl. mesta SR. Žiadosť o preverenie zápisu objektu West v ÚZPF. 
Žiadosť bola vybavená Odborom štátneho informačného systému. 

 
7. Správa registratúry - Vyraďovacie konania 
Plnenie: 
PÚ SR – ÚGR: 
V roku 2006 boli spracované a navrhnuté na vyradenie registratúrne záznamy so znakom 
hodnoty uloženia „S“ a „A“ nasledovne: 
� ÚVŠS – Odbor výkonu štátnej správy: Dňa 18.5. 2006 boli odovzdané ročníky 1988 - 

1998. Spisy sú usporiadané podľa Skartačného a spisového plánu Pamiatkového ústavu z 
roku 1999. Sú to písomnosti kategórie "A" a písomnosti kategórie "S". Sú to materiály Pro 
Slovakia, Rôzne, Reštaurátorská komisia, Rokovací poriadok, Pasport NKP, Zásady 
Spolupráce, Vnútorné predpisy a kategória Terminologický slovník. Uložené sú v 
archívnych krabiciach  od KRABICE č. 14 po KRABICU č. 21. v súlade s registratúrnym 
poriadkom Pamiatkového úradu SR. 

� EPÚ - Sekretariát ekonomicko-prevádzkovej námestníčky: Spisy boli odovzdané dňa 8.3. 
2006. Je to ročník 1994. Je to 60 kusov šanónov uložených v súlade s registratúrnym 
poriadkom Pamiatkového úradu SR. Sú to písomnosti kategórie S-10. Názov odovzdaného 
materiálu je " POKLADŇA". 

� EPÚ - Sekretariát ekonomicko-prevádzkového úseku – Ivana Halapinová. Protokol  spisov 
za daný úsek bol odovzdaný dňa 22.1.2007. Je to ročník 1994. Je to 41 kusov šanónov 
uložených v súlade s registratúrnym poriadkom Pamiatkového úradu SR. Sú to písomnosti  
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kategórie  S-10. Odovzdaný materiál je rozčlenený  do trinástich tematických okruhov: DF 
1-733, VD 1-60,61, odberateľské faktúry, došlé faktúry, OF,VF, Interné výkazy, BV 1-
252, BV investičné, BV Obnova, FKSP – rezervný fond, zahraničné služobné cesty SÚPS 
a BV. Každý tematický okruh ma aj príslušný počet šanónov, ktorý v sebe zahŕňa. 
Označené sú príslušnou registratúrnou značkou v súlade s registratúrnym poriadkom 
Pamiatkového úradu SR. 

� Uvedené spisy sú uložené v archívnych krabiciach v súlade s Registratúrnym poriadkom 
Pamiatkového úradu SR. 

KPÚ Nitra: 
� Roztriedene a zaradené do registratúry úradu boli všetky spisy vzniknuté z činnosti úradu 

v roku 2005. 
 
8. Výskum, teória a metodológia 
8.1 Teoretické, metodologické a koncepčné materiály 
PÚ SR – ÚVŠS: 
Súpis národných kultúrnych pamiatok SR. Koncepcia a štruktúra diela (Ľ. Szerdová, február 
2006). 
 
8.2 Odborno-metodické materiály a smernice 
8.2.1. Vnútorné usmernenie pre výkon štátnej správy 
PÚ SR: 
� Vnútorné usmernenie pre výkon štátnej správy v oblasti ochrany archeologických nálezov 

a nálezísk – hnuteľné archeologické nálezy. 
� Vnútorné usmernenie ohľadom posudzovania výskumnej dokumentácie 

z archeologických výskumov (spracované na základe podnetu Pamiatkovej inšpekcie MK 
SR). 

 
8.2.2. Metodika na usmernenie ochrany a obnovy pamiatkového fondu 
- 
8.2.3. Metodika na usmernenie pracovných postupov 
Plnenie: 
PÚ SR – ÚVŠS, EPÚ: 
� Kalkulácia ceny archeologických výskumov realizovaných PÚ SR a KPÚ v zmysle 

pamiatkového zákona. 
PÚ SR – OVŠS: 
� Metodika pre obnovu nepamiatkových objektov v pamiatkovom území, Metodika k PHÚ 
č. 2/2006. 

PÚ SR – OOA: 
� Orosová: Príprava podkladov pre aktualizované „Hodnotiace okruhy –  Vyhodnotenie 
činnosti PÚ SR a Vyhodnotenie činnosti KPÚ“. 

 
8.2.4. Zásady ochrany pamiatok a pamiatkových území 

Vyhodnotenie prípravy zásad ochrany pamiatok a pamiatkových území v roku 2006 sa 
nachádza v časti – vyhodnotenie PHÚ č. 2/2006. 

 
8.3 Výskumy (záverečné správy) 
8.3.1. Výskum umelecko-historický 
Plnenie: 
KPÚ Bratislava: 
� Baxa, P.: Zabezpečenie fotogrametrie a infradokumentácie fresiek Kostola sv. Juraja 

v Kostoľanoch pod Tríbečom. 
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KPÚ Trenčín: 
� Podklad pre reštaurátorskú dokumentáciu reštaurátorský výskum Zelenej siene 

v Thurzovom dome v Banskej Bystrici, 
� Diviacka Nová Ves – r. .k. kostol Najsvätejšej Trojice, bočný oltár sv. Anny , sochy sv. 

Jozefa a sv. Joachima, 
� Pobedim – r. k. kostol sv. Michala – obraz Panny Márie Immaculaty, 
� Liptovský Ján – r. k.  kostol sv. Jána Krstiteľa – hlavný oltár sv. Jána Krstiteľa,  
� Lazany – r. k. kostol Panny Márie – sochy hlavného oltára, 
� Kamenec pod Vtáčnikom – r. k.  kostol Všetkých svätých, bočný oltár sv. Anny. 
KPÚ Žilina:  
� Budatín, hrad – kaplnka 
� Tvrdošín, kostol sv. Trojice  
� Turany, r. k. kostol, interné omietky   
KPÚ Banská Bystrica:  
� Kalvária v Banskej Bystrici. 
 
8.3.2. Výskum architektonicko-historický 
Plnenie: 
KPÚ Žilina:  
� Necpaly, kaštieľ súp. č. 94 
� Turčianske Teplice, dom kúpeľný 
� Budatín, hrad. 
KPÚ Prešov: 
čiastkový s cieľom ozrejmenie farebnosti fasád: 
� Nové Mesto nad Váhom, Námestie Slobody, Hudobná škola  – Správa o krovoch nad 

severným a východným krídlom (materiál pre KPÚ Trenčín – autor: Suchý) 

� Bijacovce, rímskokatolícky kostol Všetkých svätých – krovové konštrukcie nad loďou 
a svätyňou  (autor: Suchý) 

� Bardejov, R. k. kostol sv. Anny 
� Bardejov, škola na Jiráskovej ulici č. 5 
� Bardejov, dom na ul. Františkánov č. 5 
� Prešov, Svätoplukova 1 
 
8.3.4. Výskum urbanisticko-historický 
Plnenie: 
KPÚ Trenčín: 
� Pamiatková zóna Nové Mesto nad Váhom, pre zásady pamiatkovej ochrany, 
� Pamiatková zóna Beckov – pre zásady ochrany. 
KPÚ Nitra: 
� Pamiatková zóna Zlaté Moravce ( Gažiová, E.,  Daňo, R.,  Ulrychová, D.),   
� Rezervácia ľudovej architektúry Brhlovce (Dudová, A.,  Tóth, I. Daňo, R., Ulrychová, 

D.). 
 
8.3.4. Výskum archeologický 
Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS: 
� Hanuš, M.,  Hrašková, E., Kravjarová, K.: Holice, Kostol sv. Petra a Pavla – interiér. 
� Hrašková, E: Fiľakovo – hrad, júl 2006, október 2006;  
� Hrašková, E.: Bratislava - Panská ulica č. 3,5, jún, august 2006;  
� Hrašková, E., Hanuš, M.: Banská Štiavnica – dominikánsky kláštor, september – december 

2006; 
� Novák, M.: Skačany 24.7.2006 – 28.6.2006, 
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� Hanuš, M.: Ludanice (24.7.-18.8. 2006) 
KPÚ Bratislava: 
� Baxa, P.: Výskum katastrov obcí Kúty, Kátov, Brodské a Kostoľany pod Tribečom. 
� Baxa, P.: Revízia známych a vyhľadávanie nových lokalít pre potreby výkonu štátnej 

správy, 
� Baxa, P.: Letecká prospekcia a dokumentácia katastra obce Kopčany, 
� Baxa, Prášek –Výskum cintorína pri kostole sv. Margity v Kopčanoch,  
� Baxa, Prášek –Výskum pri stavbe - predĺženie vodovodu DN 400-Holíč,  
� Baxa –Výskum kostola sv. Juraja v Skačanoch,  
� Baxa –Výskum  LIDL, Galvaniho ul., Bratislava. 
KPÚ Trnava: 
� Grznár, Miklovičová: archeologický výskum pri oprave kanalizácie na Kapitulskej ul. 

v Trnave, 
� Grznár, Čáni:  povrchový zber s využitím GPS v polohe zámok k. ú. Málinec, okres Poltár 

– vedúci výskumu Hrašková, 
� Grznár, Čáni Neologická Synagóga v Trnave – kanalizácia – vedúci archeologického 

výskumu Urminský, 
� Grznár, Miklovičová, Čáni Kostol sv. Petra a Pavla v Holiciach – archeologický výskum 

v exteriéri – vedúci výskumu Hrašková. 
KPÚ Trenčín: 
� Skačany – zaniknutý kostol sv. Juraja, 
� Beckov – sanácia r. k. kostola sv. Štefana. 
KPÚ Nitra: 
� Bisták, P., Daňo, R.: Nitra – Hradné námestie – prístupová komunikácia,  Biskupstvo 

Nitra, 
� Bisták, P., Daňo, R.: Nitra – Mlynárce, AGROSTAV, s.r.o. Nitra, 
� Bisták, P.: Kostoľany pod Tribečom – kostol sv. Juraja  – revízny výskum, 
� Daňo, R.: Šaľa – Kaštieľ, výskum počas obnovy a rekonštrukcie, MV SR Bratislava, 
� Bisták, P.,  Daňo, R.: Priemyselný park Nitra sever -2.etapa – ukončený. 
KPÚ Žilina:   
� Žilina, Kuzmányho ul. polyfunkčný dom Randa 
� Oravský hrad, nádvorie 
� Budatín, hrad 
� Martin, horúcovodná prípojka 
� Blatnica, hrad 
� Žilina, Kuzmányho ulica  
KPÚ Banská Bystrica: 
� Dominikánsky kláštor Banská Štiavnica 
� Nová Baňa 
� Kremnica 
KPÚ Prešov: 
� Uzovce – rímskokatolícky kostol. 
� Bardejov MPR – Hviezdoslavova ulica. 
� Prešov, Hlavná ul. 130 
� Prešov, Slovenská ul. 28 
KPÚ Košice: 
� Ukončenie terénnej časti archeologického výskumu meštianskeho domu Alžbetina č. 49 

v Košiciach. M. Ďurišová, M. Pristáš 
� Výskumná dokumentácia archeologického výskumu meštianskeho domu Alžbetina č. 49 

v Košiciach. M. Ďurišová, M. Pristáš 
� Výskumná dokumentácia archeologického výskumu ref. kostola v Seni. M. Ďurišová 
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8.3.5. Výskum chemicko-technologický 
Plnenie: 
KPÚ Bratislava: 
� Baxa, P.: Zabezpečenie chemicko-technologickej analýzy vzoriek fresiek Kostola sv. 

Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom (v spolupráci s Hradil - Hradilová, Alma Praha). 
 
8.3.6. Výskum archívno-historický 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA:  
� Orosová, M.: Nové Mesto nad Váhom – história mesta. 
� Žažová, H.: Zvolen – r. k. kostol sv. Alžbety a park. 
� Žažová, H.: Ikonografia svätcov u premonštrátov na Slovensku na základe interpretácie 

maliarskej výzdoby kláštora v Lelese.  
� Žažová, H.: Svätá stolica a premonštráti na Slovensku (Bzovícke, šahanské a turčianske 

prepoštstvo). 
KPÚ Trnava: 
� Rábiková: Mesto Hlohovec,  
� Rábiková: Trnava, Kapitulská 19,  
� Rábiková: bývalá radnica v Hlohovci, 
� Trnava, Radlinského 3 – nápis. 
KPÚ Banská Bystrica: 
K spracovanému návrhu na vyhlásenie za NKP nálezisko Kremnica. 
KPÚ Košice: 
Výskumná dokumentácia historicko-archívneho výskumu k areálu Štátnej nemocnice 
v Košiciach (Rastislavova ul.) – k objektu komína; Mgr. Gembický, december 2006.   
 
 
8.3.7. Výskum historickej zelene 
- 
 
 
8.3.8. Celoslovenský výskum/projekt 
 
SAV – Elektronická encyklopédia vizuálnej kultúry na Slovensku: 

 
Pamiatkový úrad SR  spolupracuje od roku 2005 s Ústavom dejín umenia SAV 

Bratislava na vytvorení Elektronickej encyklopédie vizuálnej kultúry na Slovensku. Tento 
projekt iniciovaný Ústavom dejín umenia SAV je financovaný Agentúrou na podporu vedy 
a techniky. Jeho cieľom je s príslušnou odbornou erudíciou populárnou formou sprístupniť na 
internete v digitálnej forme, čo najširšiemu spektru užívateľov širokej verejnosti prierez nášho 
výtvarného umenia. Na projekte sa podieľajú aj Slovenská národná galéria, Filozofická 
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a ďalší prizvaní špecializovaní odborníci. 
 

Heslár encyklopédie je zostavený podľa zaužívaných slohových období až do 
súčasnosti, pričom sú v nich zastúpené všetky podstatné umelecké okruhy tvorby - 
architektúra, maľba, sochárstvo, úžitkové umenie. Dopĺňajú ich aj teoretické príspevky 
k jednotlivým témam a k významným umeleckým či vedeckým osobnostiam. Podstatnou 
súčasťou hesiel k pamiatkam je príslušná fotodokumentácia, v ktorej sa uplatňujú historické 
fotografie z archívnych fondov zúčastnených inštitúcií ale aj kvalitné aktuálne zábery 
dokladajúce súčasný stav vytipovaných pamiatok. Štruktúra hesla obsahuje stanovené 
základné údaje ako napr. autorstvo, doba vzniku, vývojové etapy a pod. a jeho samotný text je 
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zameraný na definovanie podstaty popisovanej pamiatky aj s príslušným zhodnotením 
doterajšieho výskumu a literatúry. 

 
Za PÚ SR sa autorsky na spolupráci podieľajú M. Kalinová a Z. Labudová 

z Krajského pamiatkového úradu Košice. M. Kalinová spracováva heslá k sakrálnym 
architektonickým pamiatkam – kalvárie, krížové cesty a drevené kostoly. M. Labudová sa 
venuje architektúre 18. – 19. storočia v Košiciach, Feiglerovcom v Bratislave a klasicistickým 
kaštieľom a kúriám východného Slovenska.  

 
Verejná prezentácia prvých výsledkov a podoby internetovej stránky encyklopédie, 

ktorej názov znie ARS Lexicon výtvarného umenia na Slovensku sa uskutočnila v rámci 
prebiehajúceho Európskeho týždňa vedy a techniky na pracovisku Ústavu dejín umenia  SAV 
dňa 22. novembra 2006. Spolupráca na projekte bude priebežne pokračovať aj v roku 2007. 
 
8.3.9. Medzinárodný výskum/projekt 
Plnenie: 
KPÚ Bratislava, KPÚ Nitra, KPÚ Trenčín: 
� PhDr. Baxa –Spolupráca na projekte GAČR „Nejbližší zázemí Mikulčického hradišťe“ 

s AU AV ČR Brno pri realizácii archeologického výskumu východnej časti zázemia 
Mikulčického hradiska,  

� PhDr. Baxa –Spolupráca na projekte „Korpus európskej predrománskej architektúry“ 
s AU AV ČR Praha pri realizácii archeologického výskumu Kostola sv. Juraja 
v Kostoľanoch. pod Tribečom. 

 
8.3.10 Reštaurátorský výskum 
- 
 
9. Dokumentačná činnosť- OdGD: 
 

Číslo akcie Názov akcie 

1. 3/2004/108 Banská Belá, kostol sv. Jána Evanjelistu (konštrukčné a kresličské práce) 

2. 8/2004/108 Spišská Kapitula, Katedrála sv. Martina I. etapa (konštrukčné práce) 

3. 2/2005/108 Kopčany, Kačenáreň (konštrukčné práce) 

4. 4/2005/108 Skačany, kostol sv. Juraja (konštrukčné a kresličské práce) 

5. 5/2005/108 Trenčín, hrad – opevnenie (konštrukčné a kresličské práce) 

6. 7/2005/108 Trenčín, barbakan (konštrukčné a kresličské práce) 

7. 8/2005/108 Trenčín, mestské opevnenie (meračské, konštrukčné a kresličské práce) 

8. 9/2005/108 Rakacaszend, kostol (konštrukčné práce) 

9. 3/2006/108 Košúty, kaplnka sv. Jána evanjelistu (meračské, konštrukčné a kresličské práce) 

10. 5/2006/108 Holice, kostol – archeolog. Výskum (meračské, konštrukčné a kresličské práce) 

11. 4/2006/108 Šahy, Kláštorná sýpka - archeolog. výskum (meračské práce) 

12. 8/2004/108 Spišská Kapitula, Katedrála sv. Martina II. etapa (meračské a konštrukčné práce) 

13. 6/2006/108 Sádok, r. k. kostol P. Márie, Kráľovnej anjelov (meračské a konštrukčné práce) 
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10. Edično - propagačná a publikačná činnosť 
 
 
10.1 Vlastné publikácie, bulletiny, skladačky, plagáty, propagačné materiály  
Plnenie: 
PÚ SR: 
� Výročná správa PÚ SR za rok 2005. 
� Monumentorum tutela č. 17 Práce na zborníku zahŕňali: výber tém a oslovenie autorov, 

zaslanie pokynov pre spracovanie textov a citovanie literatúry, preberanie a kontrola 
textov, príprava podkladov pre zmluvu o dielo, kompletizácia a úprava obrazovej 
a grafickej prílohy, redakčné a edičné práce na textoch, kontrola poznámkového aparátu, 
komunikácia s grafickým štúdiom, tri textové korektúry, distribúcia autorských výtlačkov 
(M. Orosová, M. Kalinová, L. Kubeková, R. Glaser-Opitzová). 

� do tlače je pripravená publikácia „Vitráže na Slovensku“. 
PÚ SR – OOA: 
� Informátor č. 34/2006. 
� Informátor č. 35/2006. 
� Letáky k internetovej stránke Archívu PÚ SR – Objavujte archív na webe. 
KPÚ Trnava: 
� Zacharová: odborná spolupráca zahŕňajúca textové a fotografické podklady pre bulletin o 

farskom kostole sv. Mikuláša vydávaný Občianskym združením Trnavské dominanty 
v spolupráci s mestom Trnava,  

� Petrovič, R. (spolu s Matis, J.) : Šintavský hrad vykopaný – zakopaný (z dejín seredského 
kaštieľa). Sereď 2006,  

� Petrovič, R., Matis, J.: Sereď na dobových pohľadniciach – Kalendár 2007. Sereď 2006, 
� Krajský pamiatkový úrad Trnava – Zborník zo seminára konaného dňa 8.12.2005 

„Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja č.9“, zostavila Žuffová J. 
KPÚ Trenčín: 
� Matáková, Blahová: „R. k.  kostol sv. Martina v Bojniciach história a ikonografia 

vnútorného zariadenia“ – propagačný materiál, 
� Matáková: „Reštaurovanie nástenných malieb r. k. kostola sv. Františka Xaverského 

v Trenčíne“ - zborník,  Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach- 
zborník, 

� Blahová: podklad pre bulletin / 6 strán/ „Bojnice – Objavte ich romantickú krásu“, vydalo 
Mesto Bojnice 2006, 

� Blahová: texty do Sprievodcu po sakrálnych stavbách Bojníc – 30 strán, 
� Matáková: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach- zborník, 
� Matáková: publikácia : Kostol – symbol kultu a pamäti: Rímskokatolícky kostol sv. 

Bartolomeja v Prievidzi : ikonografia, Poznámka: B. Matáková  získala výročnú cenu 
časopisu Pamiatky a múzea za rok 2005 za vydanie publikácie : Rímskokatolícky kostol 
nanebovzatia Panny Márie na cintoríne v Prievidzi, ikonografia. 

KPÚ Banská Bystrica: 
� Publikácia z medzinárodného workshopu „Materiály, techniky a technológie pri obnove 

pamiatok – 28.5. – 1.6.2002“, vydal PÚ SR, rok 2006. 
KPÚ Prešov: 
� V štádiu prípravy je vydanie informačného bulletinu o histórii, vývoji a pamiatkach 

v Spišskej Sobote v spolupráci s Mestským úradom Poprad - Miestnou časťou Spišská 
Sobota. 

KPÚ Košice: 
� Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie Košice. Košice 2006. 
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10.2 Publikačná činnosť zamestnancov (príspevky a vydané rukopisy doma a v zahraničí): 
Plnenie 
PÚ SR – OVŠS: 
� Kalinová, M., Žažová, H.: „Ikonografia svätcov u premonštrátov na Slovensku na základe 

interpretácie maliarskej výzdoby kláštora v Lelese“. Konferenčný príspevok. Zborník 
v tlači; 

� Kalinová, M., Orosová, M.: Multidisciplinárna vedecká konferencia „Svätec a jeho funkcie 
v spoločnosti“. Pamiatky a múzeá 3/2006, v tlači; 

� Kalinová, M.: Správa o výstave Kalvárie a krížové cesty. Výročná správa PÚ SR, 
� Kalinová, M.: Wallfahrten in der Europanische kultur. Zborník konferencie, 
� Szijjarto, D., Kapišinská, V.: „Strešná krajina a jej ochrana“. In: Pamiatky a múzeá 2/2006, 

In: Informátor č. 34/2006, str. 24 -25; 
� Kapišinská, V.: Medzinárodné sympózium „Materiality - starostlivosť o zachovanie 

povrchových plôch stavieb klasickej moderny“. In: Pamiatky a múzeá 3/2006,v tlači; 
� Kapišinská, V.: „O  zachovaní povrchových plôch stavieb klasickej moderny na sympóziu 

Materiality v Brne“. In: Informátor Archívu PÚ SR č. 34/2006, str. 22-23; 
� Laczková, N.: „Vývoj mestského opevnenia v Trenčíne“. In: Informátor Archívu PÚ SR č. 

34/2006, str. 25,  
� Dvořáková, V.: „Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku“. In: Krásy 

Slovenska, 
� Bystrianska, L.: Správa o konferencii Strechy a strešná krajina. In: Informátor a Pamiatky a 

Múzea (v tlači), 
� Kalinová, M.: Svätec a jeho úloha v spoločnosti. In: Informátor 34/2006, 
� Kalinová, M.: Pamiatkové výskumy v rokoch 2003-2005. In: Monumentorum Tutela 

17/2006, 
� Hrašková, E. – Šimkovic, M. : Výskum Fiľakovského hradu pred pamiatkovou obnovou. 

In: Monumentorum Tutela č.17, s. 229 – 244, Bratislava 2006, 
� Pinčíková, Ľ.: „Svetové dedičstvo a Predbežný zoznam na zápis do Zoznamu svetového 

dedičstva /UNESCO/“, BARDKONTAKT 2006, Zborník prednášok, str.49-59, Bardejov 
2006 ISBN 80-969518-7-4, 

� Pinčíková, Ľ.: Informátor Pamiatkového úradu SR – príspevok – „Využitie priestorových 
technológií pre zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva“. 

PÚ SR – OOA: 
� Orosová, M.: Informačné technológie v Archíve PÚ SR v Bratislave. In: Archivy, 

knihovny, muzea v digitálním světě 2005. Rozpravy NTM, sv. 195. Praha: Národní 
technické muzeum, 2006, s. 43-46. 

� Orosová, M. (Kalinová, M.): Svätec a jeho úloha v spoločnosti. In: Pamiatky a múzeá č. 
3/2006, s. 66-67. 

� Orosová, M.: Módne premeny Svätej Barbory. Výtvarné dielo ako prameň pre dejiny 
odievania. In: Zborník z konferencie Svätec a jeho funkcie v spoločnosti II. Banská 
Bystrica, 2006. 

� Orosová, M.: Vedomostný manažment archívov. In: Slovenská archivistika č. 1/2006, s. 
102-107. 

� Orosová, M.: Úvodné slovo. In: Monumentorum tutela č. 17. Bratislava, 2006, s. 7-8. 
PÚ SR – OŠIS:  
� Škoviera, Ľ.: Článok  v odbornom časopise Development News s českou a slovenskou 

prílohou, 2006 dvojčíslo 7-8. 
KPÚ Bratislava: 
� Staník, I.: Meštiansky dom so vstupnou šijou z 13. storočia na Hlavnej ul. 16 v Trnave. In: 

Forum urbes maedii aevi III. Archaia Brno 2006, 
� Staník, I.: Mestské opevnenie. In: Dejiny Modry, Modra 2006, 
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� Staník, I.: Mestské opevnenie. Rukopis do pripravovanej publikácie Dejiny Trnavy 
(2.vydanie). 

� Lesák, B., Staník, I.: Výsledky záchranného archeologického výskumu na parcele 
Ventúrska 11-13 vo vzťahu k poznaniu stredovekej murovanej architektúry v Bratislave. 
Zborník z 3.konferencie FUMA 2004 v Jihlave. Archaia Brno 2006 

� Baxa, P., Polanský, L., Bisták, P.: Příspěvek k česko-uherským kontaktům na přelomu 10. 
a 11.století. Hrobový nález denáru Oldřicha I. (1012-1033,1034) v Kostoľanoch pod 
Tribečom. In: Numismatický sborník NM, Praha 2006. 

KPÚ Trnava: 
� Magula, Š.: Vývoj spevnených plôch a mobiliáru v PZ Skalica, Pamiatky a múzeá, 
� Petrovič, R. : Šintavský hrad – seredský kaštieľ na plánoch zo 17.-19.storočia. In: 

Pamiatky a múzeá 1/2006, Bratislava 2006, s.9–13, 
� Petrovič, R. : Šintavský hrad – seredský kaštieľ na plánoch zo 17.-19.storočia. Vodný 

Hrad, Sereď 2006 In: Šintavský hrad vykopaný – zakopaný (z dejín seredského kaštieľa). 
Sereď 2006, s. 58-66, 

� Petrovič, R.: Pamiatky obce Pusté Úľany. In: Pusté Úľany – príbeh obce. (ed. Démuth, A.) 
Trnava: Editon Ryba, 2006, s. 180 – 196,  

� Petrovič, R.: Vážske mlyny v Seredi. In: Mlyny a mlynárske remeslo. Galanta. (ed. 
Danterová, I.): Vlastivedné múzeum, 2006, s. 113 – 120, 

� Zacharová, D.: - Spoluautorstvo príspevku do  periodika Pamiatky a múzeá máj 2006 
(výkresová časť a foto), 

� Zacharová, D.: príprava grafických podkladov (výkresy, foto) pre článok do zborníka 
Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja č. 9,  

� Zacharová, D.: Trnavský mestský mesačník Novinky z radnice roč. XVII 2006 : č.4 - 
„Zachráňme poklad trinitárov “, 

� Klačanská, K., Rábiková, Z.: Súsošie Sedembolestnej Panny Márie (Piety), situované pri 
Novom cintoríne na ulici Terézie Vansovej v Trnave. In: Umenie na Slovensku 
v historických a kultúrnych súvislostiach 2005. Zborník príspevkov z vedeckej 
konferencie, konanej v Trnave 26.-27.októbra 2005. Trnava: Katedra dejín umenia 
a kultúry FF TU 2006, s. 70-73., 

� Hromada, Klačanská, K.: Kostol sv. Michala arch. v Lančári, tamže s. 67-69,  
� Klačanská, K.:  „Vitráže z farského kostola sv. Mikuláša v Trnave“, - príspevok do 

zborníka Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 9,  s. 27-32, 
� Žuffová, J., Zacharová, D.: „Prvé výsledky výskumu kostola sv. Mikuláša v Trnave“ In: 

Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja č. 9, str. 3-16,  
� Grznár, P., Kravjarová, K., Ridegová, L.: „Husitské hradby – opevnenie obce Prietrž, 

okres Senica“ In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja č.9 ´, s. 47-52. 
KPÚ Trenčín: 
� Ružôňová: príspevky a rozhovor k havarijnému stavu NKP „Zájazdný hostinec vo 

Visolajoch“, letohrádok v Dubnici nad Váhom,  Považský hrad v regionálnej tlači  Obzor, 
� Matáková: Kult Sv. Jána Nepomuckého v umelecko – historických pamiatkach Prievidze. 

Prievidzský občasník 2/2006. s- 16-18., 
� Matáková: Ikonografia vybraných výtvarných motívov – prelínanie kresťanského 

a pohanského v kulte s dôrazom na ikonografiu ryby. In:  Zborník Svätec a jeho funkcie 
v spoločnosti,  

� Matáková: Reštaurovanie nástenných malieb r. k. kostola sv. Františka Xaverského 
v Trenčíne : In: zborník Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 
2005. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej v Trnave 26. – 27. októbra 
2005. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006, 

� Matáková: Publikácia k soirée  „ Pros za nás hriešnych ..“ In: Pamiatky a múzeá, roč. 
2006, č. 3, s. 56, 
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� Podobová: Kultúrne spektrum - Evidencia pamätihodností obce – dôležitá súčasť ochrany 
kultúrneho dedičstva obce, 

� Blahová: Bojnické zvesti – svätý Anton pustovník v Bojniciach  o bočnej kaplnke 
farského kostola v Bojniciach, – Pamiatková zóna v Bojniciach existuje alebo je zrušená?, 
- Kaplnka sv. Jána Nepomuckého alebo brána na cintorín? – história kaplnky 
v Bojniciach. - Ako je to s pamiatkovou zónou v Bojniciach ?, -  Pohrebná kaplnka sv. 
Žofie, Kaplnka sv. Michala alebo ...?, - Fara – stavby, pojem, tajomstvo ... , - Veža kostola 
nemo volá - “Hodina je už nás zo sna prebudiť, - „Bojnice miznú“ alebo „Nepovšimnutá 
krása“, -   Dve tváre knižnice, 

� Blahová, Havasi, Holomaň: Reštaurovanie Kaplnky sv. Jána Nepomuckého v Bojniciach 
in: Monumentorum tutela, Ochrana pamiatok,  

� Lackovičová: „ Na obnovu pamiatok majú majitelia a pamiatkári rozdielne názory“ – in 
Trenčianske noviny 21.8.2006, 

� Lackovičová: „Evidencia pamätihodností obce – dôležitá súčasť ochrany kultúrneho 
dedičstva“ – in. Kultúrne spektrum číslo 1 – 2/ 2006, 

� Ružôňová: príspevky v regionálnych médiách Považia k havarijnému stavu NhNKP 
zájazdný hostinec vo Visolajoch a Považský hrad. 

KPÚ Nitra: 
� Bisták, P., Daňo, R.: Archeologické prieskumy a výskumy v Jelšovciach, časť Dolné 

Funduše, okres Nitra. AVANS v r. 2004, 
� Bisták, P., Daňo, R.: Archeologické prieskumy v Dolných a  Horných Lefantovciach, 

Oponiciach a Nitrianskej Strede. AVANS v r. 2004, 
� Bisták, P.,  Daňo, R.: Archeologický výskum v Pastovciach. AVANS v r. 2004. 

KPÚ Žilina: 
� Dudáš, M. : Historické budovy ECAV na Slovensku – základná starostlivosť, ochrana 

a obnova. Vydavateľstvo Vivit s.r.o., Kežmarok, 2006 (ISBN 80-88903-90-4), 
� Dudáš, M. - lektor publikácie: Kolektív autorov: Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine. 

Združenie na záchranu Lietavského hradu, Lietava 2006,  
� Dudáš, M. : Hronsek – artikulárny kostol. In Krásy Slovenska č.11-12/2006, s.28-29, 
� Dudáš, M. : Slovak Wooden Churches Built Under the Tolerant Edict. In: Pamiatky & 

múzeá – Special Issue in English 2006, p.13-20. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Chovanová I.: „Architektonické pamiatky obce Vyhne a pamiatkové hodnoty objektu 

sladovne“, In: Zborník Vyhne – minulosť a súčasnosť, zborník prednášok zo seminára, 
jún 2006, 

� Reťkovská, A.: Sochy M. R. Štefánika v Banskej Bystrici, Banskobystrický Permon, r. IV 
č. 2, 

� Mosný, P.: Smer MY, „Kláštorisko Slovenská Ľupča“ /archeológia/, 
� Mosný, P.: Smer, „Dominikánsky kláštor Banská Štiavnica“ /archeológia/, 
� Fillová, Ľ.: Rekonštrukcia budovy Krajského súdu v Banskej Bystrici. In: Ochrana 

pamiatok 17. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 2006, s. 203- 210, 
� Fillová, Ľ.: Objavy komplexného pamiatkového výskumu mestského hradu v Banskej 

Bystrici. In: Ochrana pamiatok 17. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 2006, s. 257- 
266, 

� Kaczarová, I. – Botoš, A. 2006: Archeologický výskum v interiéri kostola evanjelickej 
cirkvi a. v. v Kalinove – Hrabove. In: Monumentorum tutela 17, Bratislava 2006., s. 55 – 
62, 

� Botoš, A. 2006: Mesto Lučenec. Stopy prvého osídlenia. Lučenec 2006. V tlači, 
� Botoš, A. 2006: Gemerskí Kelti. In: Gemer – Malohont II/2006. Rimavská Sobota 2006.  

V tlači, 
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� Botoš, A. 2006: Keramika osmanskej proveniencie v regiónoch Gemer - Malohont 
a Novohrad. In: Hlinené nádoby 1000 – 1700 na východnom Slovensku. Trebišov 2006. 
V tlači, 

� Šujanová, S.: Štiavnický život, 8/2006: Porozumieť reči starých okien a dverí – Pozvánka 
na workshop a seminár venovaný oprave historických okien a dverí, 

� Šujanová, S.: Štiavnické noviny, 14.9.2006: Porozumieť reči starých okien a dverí – 
Pozvánka na workshop a seminár venovaný oprave historických okien a dverí, 

� Šujanová, S.: Pamiatky a múzeá, 4/2006: Otváranie okien a dverí v Banskej Štiavnici – 
Informačný článok o konanom podujatí a prijatých záveroch seminára, 

� Šujanová, S.: Remeslo, umenie, dizajn, 4/2006: Otváranie okien a dverí v Banskej 
Štiavnici – Obsiahlejší článok, pojednáva o uskutočnenom kurze a ponúka skrátenú verziu 
prednášky Johannesa Moslera o práci pri oprave  historických okien v jeho dielni. 
Približuje postupy, materiály a technológie, 

� Šujanová, S.: Informatívne články k semináru a workshopu boli uverejnené aj na 
internetových stránkach www.obnova.sk, www.zivotbs.sk, www.banskastiavnica.sk, 
www.changenet.sk, 

� Vošková, K.: Úvodný článok v publikácii zo seminára (slov., angl.) „Vápno a vápenné 
technológie pri obnove pamiatok“, vydal Spolok B.Štiavnice´91 v marci 2006, 

� Vošková, K.: Úvodný článok v publikácii zo seminára (slov., angl.) „Materiály, techniky 
a technológie pri obnove pamiatok“, vydal PÚ SR, 2006. 

KPÚ Prešov: 
� Suchý, Ľ.: Urbanisticko - historická hodnota Soľnej Bane v Solivare. In. Prešovský 

večerník 18. 4. 2005. 
� Glos, P.- Novotná, M. – Suchý, Ľ.: Krovové konštrukcie Kaplnky Zápoľských v Spišskej 

Kapitule. In: Pamiatky a múzeá, 2, 2006,s. 2-8. 
� Harčar, P. – Lukáč, G.: Archeologický výskum na Hviezdoslavovej ulici v Bardejove (v 

tlači). 
� Uličný, M. – Harčar, P.: Prvé archeologické doklady z obdobia založenia mesta Prešova. 

In. Prešovský večerník 18.4.2006. 
� Uličný, M. – Harčar, P.: Archeologický výskum v MPR Prešov v roku 2005 (AVANS 

v roku 2005, v tlači). 
� Uličný, M. – Harčar, P.: Predstihový sondážny výskum v interiéri Rímsko-katolíckeho 

kostola Sťatia sv. Jána Krstiteľa v Sabinove (AVANS v roku 2005, v tlači) 
� Uličný, M. – Harčar, P.: Archeologický výskum na  Slovenskej ul. č. 6 v Prešove (AVANS 

v roku 2005, v tlači). 
� Koreňová, J.: Neobjavený skvost v Bardejove. In: Bardejovské novosti, Bardejov, 2006. 
� Petranská, D.: Starý a nový zákon v grafických listoch, In: Prešovský korzár, 2006. 
� Hrebeňár, M.: Župný dom v Prešove. In: Prešovský večerník 18.4.2006. 
� Glos, P.: Stredoveký skvost - Obnova najstaršej stavby v Šindliari – kostola sv. Michala. 

In: Prešovský večerník r. XVII, č. 3937, 18.4.2006, str. 13. 
� Poláková, M.: Zachráňme naše bohatstvo, In: Prešovský večerník 18. 4. 2006.  
� Poláková, M.: Ochrana pamiatok – práca pre orchester, In. Úvodník Pamiatky a múzeá 

2/2006. 
� Uličný, M. - Harčar, P.: Archeologický výskum na Slovenskej ulici č. 6 v Prešove. In: 

Monumentorum Tutela 17, 2006, 185-202 
� Harčar, P.: Nové nálezy technickej keramiky zo Zlatej Bane; In: AVANS v roku 2004, 

Nitra 2006, 92-93. 
� Uličný, M. – Pristaš, M.: Vrcholnostredoveká keramika zo stredovekého hrádku 

v Bačkove; In: AVANS v roku 2004, Nitra 2006, 198-199. 
KPÚ Košice: 
� Kolektív: História Košíc pre budúcnosť mesta. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie. 

Pre potreby Magistrátu mesta Košice vyd. Typopress, Košice 2005 (odborný garant: 
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Mokriš, autori: Ďurišová, Dvorská, Gembický, Hrabinská, Jarkovský, Kladeková, 
Labudová, Markušová, Sobota, Strnková, Varechová); 

� Ďurišová, M. – Pristáš, M.: Vybrané archeologické výskumy v Košiciach, ich ciele, 
výsledky a využitie. In: Monumentorum tutela č. 17; 

� Krcho, J. – Ďurišová, M.: Výskum kostola v Seni. In: Monumentorum tutela č. 17; 
� Ďurišová, M. – Pristáš, M.: Výskum meštianskeho domu na Alžbetinej č. 49 v Košiciach. 

In: AVANS v r. 2005, Nitra, v tlači; 
� Kušnierová, E.: Grófska ľadovňa vo Vlachove. In: Pamiatky a múzeá 2/2006, str. 43-44; 
� Kušnierová, E.: Muráň, legendy a skutočnosť. In: GEMER-MALOHONT I., Zborník 

Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, Rimavská Sobota 2005, str. 82-87; 
� Šmelková, E.: Stredoveké nástenné maľby v Dobšinej. In: Pamiatky a múzeá 2/2006, str. 

49-51; 
� Hriň, P.: Urbanistický vývoj a stavebno-historické pamiatky obce, In: Zemplínska Široká 

(monografia), vydavateľstvo Buraľ, Michalovce 2006, str. 113 – 119. 
� Labudová, Z.: Maléterov dom v Košiciach. In: Pamiatky a múzeá 1/2006, str. 61-65; 
� PhDr. M. Ďurišová – Mgr. M. Pristáš: Pamiatkový výskum na Alžbetinej č. 49 

v Košiciach. In: Archaeologia historica XXXII, v tlači; 
� PhDr. M. Ďurišová: Opevnenie Košíc. In: Zborník z odborného seminára „K opevneniam 

miest Slovenska“, Trenčín, v tlači; 
� Šmelková, E.: Pamiatková zóna Železník. In: Pamiatky a múzeá 4/2006, str. 23-25; 
� Lipták Š. – Švarcová J.:  Z histórie našich objektov, in: Rakovnické noviny, november 

2006, str. 12. 
 
10.3 Vedecko-popularizačná činnosť (filmy, televízne a rozhlasové relácie, tlačové 

konferencie): 
Plnenie: 
PÚ SR: 
� Kosová, K.: interwiev a podklady k úvodníku - problematika obnovy objektu, 

Hviezdoslavovo nám. 25, Bratislavské noviny; 
� Kosová, K.: Slovenský rozhlas relácia Kontakty: Aktuálne otázky pamiatkovej ochrany, 

27. 7. 2006; 
� Kosová, K.: Slovenský rozhlas relácia Pod pyramídou: Odpredaj kultúrnych pamiatok ako 

jediná záchrana?, 21. 11. 2006; 
� Kosová, K.: STV – Dobré ráno: Odpredaj kultúrnych pamiatok, noví vlastníci a ich vzťah 

k novonadobudnutému kultúrnemu majetku; 
� Kosová, K.: Prezentácia časopisu Pamiatky a múzea v spolupráci so SNM Bratislava 

v Slovenskom inštitútu pri ZÚ SR v Prahe, 20. 9. 2006. 
PÚ SR – OVŠS: 
� Kalinová, M.:  rozhovor pre STV, Slovenský rozhlas – výstava „Kalvárie a krížové cesty 

na Slovensku“,  
� Dvořáková, V.: O ochrane pamiatkových zón (SRO, rádio VIVA), 
� Dvořáková, V.: rozhovory pre denník SME k problematike ochrany pamiatkovej zóny 

v Bratislave,  
� Dvořáková, V.: rozhovor pre Newsweek o problematike pamiatkovej ochrany. 
PÚ SR – OŠIS: 
� Škoviera, Ľ.: Interview a podklady pre média: SME, TA3, Zahraničné vysielanie 

Slovenského rozhlasu. 
� Škulavík, P.: záchrana technickej pamiatky – železničný sklad v Bratislave, rozhovor, STV 

relácia Reportéri, marec 2006.   
PÚ SR – OOA: 
� Orosová, M.: Rozhlasová relácia Solárium na Rádiu Devín o Archíve PÚ SR, 29.5.2006. 
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KPÚ Bratislava: 
� Jurkovič, P.: Objav veľkomoravského kostola v Kopčanoch (TA3, 7.1.2006), 
� Jurkovič, P.: Záchrana Pálffyovského kaštieľa v Malackách (Malacký hlas, 4.1.2006), 
� Jurkovič, P.: K nadstavbe meštianskeho domu na Hviezdoslavovom nám. 25 (Pravda, 

Bratislavské noviny,19.1.2006), 
� Jurkovič, P.: Podmienky obnovy objektov v pamiatkových územiach (TA3, 21.1.2006), 
� Jurkovič, P.: Obnova Hlavného námestia v Bratislave (Pravda, 27.1.2006), 
� Jurkovič, P.: Bratislava - ochrana pamiatok a možnosti vývoja mesta (STV2-Regionálny 

denník, 7.2.2006), 
� Jurkovič, P.: Pamiatková zóna Predstaničné námestie Bratislava (STV1-Reportéri, 

13.3.2006), 
� Jurkovič, P.: Technické pamiatky a problematika ich ochrany a využitia (SME, 13.3.2006), 
� Jurkovič, P.: Predstaničné námestie a záchrana areálu prvej parnej železnice (SITA, 

14.3.2006), 
� Baxa, P.: Príspevky o výskume nástenných malieb Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod 

Tríbečom (Slov. rozhlas, Slovenka, Život, SME, Pravda, TASR),  
� Baxa, P.: Príspevky o výskume kostola sv. Margity v Kopčanoch (Slov. rozhlas, TV), 
� Jurkovič, P.: Ochrana archeologických nálezov a nálezísk (Spravodajstvo TV Markíza 

9.7.2006),  
� Jurkovič, P.: Zásah do dobovej architektúry...  (Bratislavské noviny 10.7.2006),  
� Jurkovič, P.: Nepovolené úpravy YMCA (SME, 10.8.2006), 
� Jurkovič, P.: Pamiatkou roka je kaštieľ v Prievoze (SME, 11.9.2006),  
� Jurkovič, P.: O prievozskom kaštieli a jeho obnove (TV Ružinov, 12.9.2006),  
� Jurkovič, P.: Technika a pamiatky časopis TZB technické zariadenia budov č.5/2006),  
� Jurkovič, P.: Kaštieľ v Prievoze – pamiatka roka (Slovenský rozhlas rádio Regina 

27.9.2006),  
� Jurkovič, P.: Obnova grófskej kaplnky v prievozskom kaštieli (Slovenský rozhlas rádio 

Regina 4.10.2006). 
KPÚ Trnava: 
� Zacharová: „Návrh na udelenie - vypracovanie materiálu výročnej ceny Nález roka 2006“ 

– maľby v kláštore jezuitov  
� Zacharová: rozhovory pre SITA, Trnavská Pravda, SME, Trnavské noviny, rádio Lumen, 

televíziu TA3, STV1, Mestská televízia Trnava o problematike havarijného stavu krovu 
južnej veže, 

� Kvetanová: rozhovor pre Slovenský rozhlas o obnove hotela Thermia Palace v Piešťanoch, 
� Kvetanová: podklad pre časopis Piešťanský týždeň o problémoch s hotelom Lipa 

v Piešťanoch, 
� Kazimír: rozhovor pre Mestskú televíziu Trnava o obnove NKP Pavilón Spiegelsaal 

Trnava,  
� Kazímír: rozhovor pre mesačník Trnavská pravda, okt.2006, o obnove meštianskeho domu 

na Radlinského 3 v Trnave – „Meštiansky dom ukrýval vzácny nápis,  
� Rábiková: Rozhovor pre Mestskú televíziu Trnava o nápise na MD, Radlinského 3, 

Trnava, 
� Grznár: Rozhovor o výkone štátnej správy v oblasti archeológie pre periodikum „ Novinky 

z radnice“. 
KPÚ Trenčín: 
� Lackovičová: vyjadrenie k asanácii objektu  v MPR Trenčín, 
� Ružôňová: regionálna TV Považie v Považskej Bystrici  - cyklus relácii / Pamiatky 

histórie „ a relácia „Zásah“ k havarijnému stavu Považského hradu, 
� Kollárová: regionálna TV Prievidza – reportáž o kostole v Dolných Lelovciach 

a k obnove kaplnky v Koši, 
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� Blahová: Slovenský rozhlas – rozhovor Nové vyhlásené NKP v okrese Prievidza 
a zmenšenie pamiatkovej zóny Nitrianske Pravno, 

� Blahová: TV Markíza – správy – vyjadrenie k nálezom kostí mamuta a prehistorických 
zvierat v Kúpeľoch Bojnice, 

� Múdry: poskytnutie podkladov pre Trenčianske noviny – článok  o architektovi 
Sielbersteinovi v súvislosti s prípravou otvorenia jeho  pamätníka na Sihoti v Trenčíne, 

� Gazdíková: vyjadrenie k rekonštrukcii ulíc areálu Farského kostola v Trenčíne pre 
trenčianske noviny a SME, 

� Gazdíková: vyjadrenie k stavu západného múru opevnenia Trenčianskeho hradu 
/regionálny týždenník SME, PRAVDA/, 

� Gazdíková: v  súvislosti s odborným seminárom  k opevneným mestám vyjadrenia pre 
média 5.10.2006, 

� Podobová: k obnove Uhrovského hradu – Slovenský rozhlas – 17.7.2006, 
� Podobová: Príspevky a rozhovor k havarijnému stavu NhNKP zájazdný hostinec vo 

Visolajoch a Považský hrad, 
� Ružôňová: regionálna televízia TV Považie – cyklus relácii Poznaj a chráň :  NKP : 

Skalka pri Trenčíne, Nemšová, Sedmerovec, Lednické Rovne, Pružina, Podskalie, 
Domaniža, Považské Podhradie, Dubnica nad Váhom, Visolaje, Považský hrad, 

� Múdry: STV – k obnove NKP hradu  Beckov – september. 
� Matáková: Záchrana a reštaurovanie sochárskej výzdoby bočného oltára Kostola 

Nanebovzatia Panny Márie na cintoríne v Prievidzi. Slovenský rozhlas Rádio Regina, júl, 
� Matáková: Kostol – symbol kultu a pamäti . Rozhovor – pozvánka na soirée. / august / 
� Matáková: Záchrana a reštaurovanie bočného oltára sv. Anny  z r. k. kostola Všetkých 

svätých v Kamenci pod Vtáčnikom, Slovenský rozhlas, december. 
KPÚ Nitra: 
� Valeková, A.: Predajňa potravín Lidl Levice - zámer na umiestnenie (Prima noviny, 

marec 2006), 
� Valeková, A.: Protizákonné búranie nitrianskych mlynov  (Slovenská televízia Bratislava,  

regionálne spravodajstvo,TA3 Bratislava, Televízia Zobor ,  máj 2006), 
� Hudák P., Vydarená,  Z., Valeková, A.: Zachráňme nitrianske mlyny (noviny SME, 

Nitrianske noviny, máj 2006), 
� Bisták: Rozhovor pre denník Plus 1 deň o výskume v Kostoľanoch p/T. – publik. 

8.12.2006,  
� Dudová: Prezentácia v TV Zobor, Novozámocká TV, STV –Výstava Kalvárie v okrese 

Nové Zámky,  
� Dudová: Regionálne  vysielanie SR: Národné kultúrne pamiatky  v okrese N. Zámky, 

Šaľa apríl 2006,  
� Gažiová: Románsky kostolík vo Vítkovciach znova ožil, príspevok do týždenníka Dnešok, 
� Hudák: Vodáreň v Palárikove – jediná zachovaná drevená vodáreň na území SR /  Noviny 

obce Palárikovo, 
� Vydarená: GRAFITY  - spolupráca pri spracovaní video - snímky pre základné a stredné 

školy v meste Nitra. 
KPÚ Žilina: 
� Dudáš, M. : Rozhovor pre Slovenský rozhlas 1 Bratislava, relácia Cesty (26.jún 2006) – 

publikácia „Historické budovy ECAV na Slovensku“. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Mediálna prezentácia Barbakanu – Hradný areál Banská Bystrica, Regionálna televízia 

AZTV, Sura,  
� 55. výročie PÚ SR, Štrbské Pleso, Dominikánsky kláštor Banská Štiavnica, Sura, 
� Trenčín, Mesto za hradbami . Identita verzus imidž, október 2006, Opevnenie miest 

Banská Bystrica, Zvolen, Sura, 
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� Fiľakovo, spoločná záchrana a prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva na území 
ERN, október 2006   Téma : záchrana a prezentácia kultúrneho dedičstva v južnej oblasti 
Banskobystrického kraja 

KPÚ Prešov: 
� Bujnová: „Pamiatky - naša pýcha i problém“ - rozhovor pre Podtatranské noviny 

k Medzinárodnému dňu pamiatok a sídel. 
� Tlačová konferencia na odbornom seminári „Kultúrne dedičstvo 2006“ v Spišskej Novej 

Vsi s rozhovormi pre STV a Rádio Regina.  
� Harčar: Účasť na televíznej besede v Bardejovskej televízii na tému „Obnova mestského 

opevnenia“. 
KPÚ Košice: 
� Mokriš: Rozhovor pre súkromnú televíznu spoločnosť Markíza v relácii Lampáreň, 

odvysielanú dňa 29.11.2006, za účelom odborného posúdenia charakteru nehnuteľnosti, 
ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou; 

� Labudová, Gembický: Cintorín Rozália v Košiciach, spolupráca, podklady a účasť 
v televíznom dokumentačnom príspevku k téme, Slovenská televízia, november 2006; 

� Gembický: príspevok: História objektu Veritas a páter M. Lexmann, Slovenský Rozhlas - 
marec 2006, Rádio Lumen – apríl 2006; 

� Ďurišová: Košice – vývoj mesta a mestského opevnenia. Rozhovor poskytnutý pre: 
Informácie, spravodaj mesta Trenčín; 

� Varechová: príspevok: Relácia k 150. výročiu úmrtia Ľ. Štúra, Rádio Lumen, júl 2006. 
 
10.4 Výstava (organizácia, prezentácia): 
Plnenie: 
PÚ SR: 
� Kosová, K.: „Pamiatky UNESCO na Slovensku“ – prezentovaná v Slovenskom inštitúte vo 

Viedni. 
� Kosová, K., Kalinová, M.: Otvorenie výstavy na Bratislavskom hrade – „Kalvárie 

a krížové cesty na Slovensku“. 
� „Pamiatky UNESCO na Slovensku“ – prezentovaná v Békešskej Čabe a Slovenskom 

Komlóši, jeseň 2006, 
� „Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku“ – prezentovaná v Békešskej Čabe, 

Slovenskom Komlóši a vo Viedni, jeseň 2006, 
� „Kalvárie a krížové cesty na Slovensku“ – prezentovaná v Múzeu alpinizmu v Kláštore 

kapucínov na Monte Capucino v Torine, v kláštore S. Pietro v Lamosa (Lombardsko)  
a v Budapešti v sídle KOH 

PÚ SR – OOA: 
� Fotografie z archívu Vládneho komisariátu pre zachovanie umeleckých pamiatok na 

Slovensku 1919–1923. Výstavu tvorilo 6 plagátov. Výstava na paneloch sa zrealizovala 
na veľtrhu Nostalgia Expo 2006. (V. Plávková, P. Fratrič, M. Orosová). 

KPÚ Trenčín: 
� „Komplexná obnova fasád Piaristického kostola v Prievidzi“- výstavka v priestoroch 

pracoviska Prievidza 
� „Prezentácia pamiatkového fondu Trenčianskeho kraja“ - výstavka v priestoroch 

pracoviska KPÚ v Trenčíne  
KPÚ Nitra: 
� Bielik: Pamiatky  topoľčianskeho okresu - výstava,  Dom kultúry, Preseľany,   
� Tóth: Komárno kedysi a dnes – výstava v spolupráci s Múzeom maďarskej kultúry 

a Podunajska v Komárne, 
� Dudová, Tóth: Kalvárie v okrese Nové Zámky, 14.9 -31.12. 2006, v spolupráci  s 

 Múzeom  J. Thaina N. Zámky , 
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� Jurišová: Komplexná obnova r. k. kostola sv. Štefana kráľa Kuzmice, m. č. Vítkovce“ - 
výstava v priestoroch KPÚ Nitra, pracoviska v Topoľčanoch, 

� Výstava dejín záhradného umenia – v spolupráci so Štátnym centrom obnovy 
a reštaurovania umeleckých pamiatok Budapešť ( KPÚ Nitra, 16.11.-31.12.2006 ) 

KPÚ Žilina: 
� Arce, Michalcová: Výstava „Pamiatky Žilinského kraja“ prezentovaná v apríli 2006 

v priestoroch kaviarne Art - café a kníhkupectva Artfórum v Žiline. 
KPÚ Banská Bystrica: 
� Banská Štiavnica, Premeny historických okien & dverí, výstava na Starom zámku /súčasť 

odborného seminára Okná a dvere pri obnove pamiatok, september 2006 – autorky. 
Nižňanská, Chovanová, 

� Výstava „Opravy historických okien v Nemecku“ 09/2006, Starý zámok, zodpovedná: 
Vošková (v spolupráci s Johannesom  Moslerom, Nemecko). 

KPÚ Prešov: 
� Príprava a realizácia výstavy: „Retrospektíva 18. apríla - Medzinárodného dňa pamiatok 

a historických sídiel“ , KPÚ Prešov, T: apríl - máj 2006, Z: Mgr. Hudáková, Mgr. 
Hrebeňár. 

� Zabezpečenie a realizácia výstavy: „Oživené pamiatky“ , Dom kultúry a oddychu 
v Prešove,  T: máj 2006, Z: Mgr. Hudáková. 

� Zabezpečenie a realizácia výstavy: „Dejiny architektúry okolo nás“, Bardejov, 
Bardkontakt 2006, T: august 2006, Z: Mgr. Hudáková. 

KPÚ Košice: 
� Kušnierová:  Príprava a inštalácia výstavy „Bitka pri Rožňave - V tieni tureckého 

polmesiaca“  pri príležitosti 450. výročia bitky pri Rožňave, 480. výročia bitky pri Moháči 
a Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2006. Výstava bola inštalovaná v priestoroch 
historickej radnice mesta Rožňava od 8. IX. - 27. X. 2006. Lektorovanie na výstave pre 
žiakov a učiteľov rožňavských základných a stredných škôl; 

� Lipták, výstavná prezentácia o histórii Gemera a lokalite Iváďov, (pre účastníkov púte); 
� Lipták, výstavná prezentácia Obec Brdárka v slávnej stolici Gemerskej (pre účastníkov 

festivalu Leto v Brdárke, so stálym umiestnením v budove obecného úradu); 
� kolektív KPÚ v Košiciach: v spolupráci s Farnosťou sv. Alžbety zabezpečený Deň 

otvorených dverí kaplnky sv. Michala v Košiciach, s odborným výkladom po ukončení 
reštaurovania, Mgr. Gembický – výroba dvoch názorných posterov - panelov pre 
návštevníkov, september 2006; 

� Heuristika a zabezpečovanie potrebných podkladov, informácií a prameňov pre prípravu 
medzinárodnej plánovanej výstavy Kláštory v Karpatskej kotline, Mgr. Gembický, január- 
december 2006; (Leles – kláštor: spoluúčasť pri sprevádzaní a dokumentačnej činnosti 
k výstave, október 2006). 

 
10.5 Konferencia, kolokvium, seminár (organizácia, prezentácia, účasť): 
Plnenie: 
PÚ SR: 
� Seminár „Stopy industriálneho dedičstva na Slovensku“, organizoval PÚ SR v spolupráci 

s FA STU Bratislava a ICOMOS Slovensko v termíne 24. -25. mája 2006 na Fakulte 
architektúry Bratislava, 

� Konferencia Ecovast-u v rámci jeho generálneho zhromaždenia v dňoch 15. – 17. októbra 
2006 v Bratislave s podnázvom „Vidiecky rozvoj vo vedomostnej spoločnosti“, 
v spolupráci s FA STU Bratislava, SAV Bratislava 

� Konferencia v spolupráci so Spolkom architektov Slovenska: „Budúcnosť miest 
s monofunkčným priemyslom – príklad Baťových miest“, v dňoch 7.- 8. 9. 2006, 
Bratislava – Partizánske 
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� Seminár „O historických záhradách na území bývalého Uhorska“ v spolupráci 
s Maďarským pamiatkovým úradom, dňa 13. 9. 2006 v Maďarskom kultúrnom inštitúte 
v Bratislave, 

� Kolokvium na tému „Historické parky na západnom Slovensku“ za účasti odborníkov 
z Rakúska, dňa 28. 9. 2006 v Bratislave – Smolenice – Rusovce. 

� Kosová, K.: účasť na prvom stretnutí riaditeľov pamiatkových inštitúcii Európskej únie – 
EUROPEAN HERITAGE SUMMIT Londýn, apríl 2006, okrúhly stôl k aktuálnym 
otázkam ochrany kultúrneho dedičstva a možnosti kooperácii inštitúcii na európskej 
úrovni, 

� Kosová, K.: Konservatorentagung 2006 - účasť na pravidelnom každoročnom stretnutí 
pamiatkárov Rakúska, kolokvium venované problematike ochrany historickej zelene. 

� Seminár v spolupráci s Národným trustom Slovenska – organizácia prednášky „Historické 
parky v Londýne“ 27. 10. 2006. 

PÚ SR – OVŠS: 
� Pinčíková, Ľ.: „Monitoring svetového kultúrneho dedičstva“, 23. 5. – 24. 5. 2006, 

Bardejov,  
� Kubeková, L.: „Pro – Levita“, 27. 6. – 2. 7. 2006, Lodž – Poľsko, účasť na podujatí, 
� Kubeková, L.: „Odborno – metodický deň“, 9. 3. 2006, Brno – ČR,  
� Kalinová, M.: Konferencia: „Svätec a jeho funkcia v spoločnosti.“ Banská Bystrica,– 

aktívna účasť, 
� Szijjarto, D.; Kapišinská, V.: Odborno-metodický deň-„ Strešná krajina a jej ochrana.“ 

Brno, - účasť, 
� Dvořáková, V.: „Stopy industriálneho dedičstva“, Bratislava – príspevok: „Sú technické 

pamiatka škaredým káčatkom pamiatkového fondu?“, 
� Dvořáková, V.: „Miesto, význam a možnosti participácie miestnych komunít pri ochrane 

historických parkov“, Muzalkowski Park, Poľsko – prednáška na tému ochrana historickej 
zelene na Slovensku. 

� Bystrianska, L.: Střechy a střešní krajina vesnických sídel, 
� Bystrianska, L., Kalinová, M.: Odborno-metodický deň k PHÚ 1 v Ban. Bystrici – účasť, 
� Cónová, I.: Konferencia k 55.výročiu PÚ – prednáška Vitráže na Slovensku, 
� Lacková, D.: Konferencia Európskeho združenia staviteľov katedrál – 10.-14.10. Štrasburg 

– účasť, 
� Hrašková, E.: Fiľakovo- Konferencia Spoločná záchrana a prezentácia kultúrneho 

a prírodného dedičstva na území ERN, 24. 10. 2006, diskusný príspevok k obnove 
Fiľakovského hradu na základe výsledkov najnovších výskumov, 

� Hrašková, E.: Bratislava - Seminár Múzeá v prírode - pamiatky alebo zbierkové predmety. 
V rámci NOSTALGIA EXPO 2006, 16. 11. 2006 – účasť, moderovanie. 

� Novák, M.: 31.8 -2.9. 2006 – Kláštorisko, Hrabušice – konferencia – Človek – Sacrum – 
Prostredie, 

� Pinčíková, Ľ.: Organizácia, prezentácia i účasť na:„Monitoring svetového kultúrneho 
dedičstva“, dňa 23. 5. – 24. 5. 2006 na MsÚ v Bardejove, Radničné nám. č.16.,  

� Pinčíková, Ľ.: prezentácia na odbornom seminári „Problematika mestských pamiatkových 
centier“ – BARDKONTAKT, 23. – 25.8.2006, Bardejov. 

PÚ SR – OOA: 
� Orosová, M.: Módne premeny Svätej Barbory. Výtvarné dielo ako prameň pre dejiny 

odievania. Konferencia Svätec a jeho úloha v spoločnosti, Banská Bystrica, 29.-
30.3.2006. 

� Žažová, H. (Kalinová, M.): Ikonografia svätcov u premonštrátov na Slovensku na základe 
interpretácie maliarskej výzdoby kláštora v Lelese. Konferencia Svätec a jeho úloha 
v spoločnosti, Banská Bystrica, 29.-30.3.2006. 

� Prednáška na Žažová, H.: Svätá stolica a premonštráti na Slovensku (Bzovícke, šahanské 
a turčianske prepoštstvo). Konferencia Slovensko a Svätá stolica, Trnava, 05.-07.9.2006. 
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PÚ SR – OŠIS: 
� Škulavík, P.: Konferencia Kultúra v Európe, Trenčianske Teplice 5.-7.10.2006,spolupráca 

na prezentovanej správe za SR. 
� Škulavík, P.: Seminár Revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, B. Bystrica 

12.10.2006, prednáška - Zavádzanie výsledkov aktualizácie NKP do registrov ÚZPF, 
spôsoby zužovania a rozširovania objektovej skladby NKP. 

� Škulavík P.: NOSTALGIA, Bratislava 16.11.2006, seminár Problematika ochrany ĽA, 
prednáška „Koncepcia ochrany ľudovej architektúry“, 

� Gajdošová, I.: Konferencia 55. výročie vzniku PÚ SR, Vysoké Tatry, 25.-26.9.2006, 
prednáška na tému Vitráže na Slovensku. 

� Bartosiewiczová, Ľ. : Konferencia Budúcnosť miest s polyfunkčným priemyslom, 
Bratislava, 7.-8.9.2006, účasť. 

� Škoviera, Ľ.: Prednáška na seminári v B. Bystrici, 12.10.2006. 
KPÚ Bratislava: 
� Staník, I.: 5.medzinárodná konferencia FUMA 2006, Hainburg, Rakúsko,  
� Ferusová, Hörmannová, Konečná: Medzinárodná konferencia „Dějiny staveb 2006“, 

Nečtiny (ČR), apríl 2006,  
� Ferusová, Hörmannová, Konečná, Falbová, Ferus: Konferencia SHP „Klenby“, Znojmo 

(ČR), jún 2006,  
� Baxa, P.: 1. konferencia „Elite i arhitektura u srednjem vijeku“, Motovun, jún 2006, 
� Vágenknechtová: Seminár „Historické zahrady Kroměříž“- umenie a spoločenská činnosť 

v historických záhradách. Kroměříž , 
� Vágenknechtová: Pracovné stretnutie „Historické oranžérie“. Lysice,  
� Baxa, P.: XXXVIII. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku. Bardejov - Zlaté, 

september 2006. Účasť na panelovej diskusii a spolupráca pri organizácii konferencie,  
� Baxa P.: Seminár „K opevneniam miest Slovenska“, Trenčín. 
KPÚ Trnava: 
� Organizovanie seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja dňa 5.12.2006 v zasadačke 

Mestského úradu Trnava, odborné  príspevky Kazimír, Zacharová, Rábiková, účasť 
odborných zamestnancov, 

� Grznár, P., Miklovičová, J.: 10.03.2006 - spoluorganizovanie seminára „Aplikácia 
pamiatkového zákona v praxi“ v múzeu v Galante, príspevok o ochrane archeologických 
nálezov,   

� Grznár, P., Miklovičová, J.: 30.03.2006 – účasť na seminári, zameranom na evidenciu 
archeologických nálezov a nálezísk v ČR, 

� Grznár, P., Čáni: účasť na konferencii „Počítačová podpora v archeológii“ v Brne spojená 
s prezentáciou príspevku „povrchové zbery s využitím GPS v polohe zámok k. ú. Málinec, 
okres Poltár“,  

� Spoluorganizovanie odborného seminára konaného v rámci otvorenia Dní Európskeho 
kultúrneho dedičstva v Skalici v septembri 2006 ,odborné príspevky Magula, Žemberová, 
Grznár, účasť odborných zamestnancov, 

� Klačanská: konferencia „Slovensko a Svätá stolica“ organizovaný Trnavskou univerzitou- 
6. sept.2006 - sprevádzanie exkurzie v objekte kostola Nanebovzatia Panny Márie 
(klarisiek) v Trnave, 

� Klačanská, Kazimír, Šabíková: Zacharová: konferencia „Umenie na Slovensku v hist. 
a kult. súvislostiach“ organizovaný Trnavskou univerzitou - 26.okt.2006účasť, 
27.okt.2006 exkurzia – Trnava - farský kostol, Leopoldov- múzeum - väznica, Piešťany - 
Balneologické múzeum, Napoleonské kúpele, 

� Klačanská, Čáni, Zelina: NOSTALGIA  expo  - SNG Bratislava- prednášky - účasť  
16.nov.2006, 

� Kazimír, Zacharová, Grznár: Trenčín, aktívna  účasť na seminári „K opevneniu 
historických miest Slovenska“, 
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� Čáni, Grznár: 38. medzinárodná vedecká konferencia archeológie stredoveku Archeologia 
historica – Bardejov – 9/2006 – prezentácia, 

� Kazimír, Klačanská, Zacharová, Kvetanová: Štrbské Pleso,  príspevok na Konferencii 
k 55.výročiu PÚ,  

� Kazimír, Klačanská, Zelina, Zacharová: Banská Bystrica, účasť na seminári „Revízia 
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu“, 

� Jakabšicová: Historické záhrady Kroměříž 2006 „Umění a společenská činnosti 
v historických záhradách 6/2006 – účasť, 

� Jakabšicová: Rekonštrukcia a revitalizácia Sadu Janka Kráľa Bratislava – Petržalka- 
účasť, 

� Kazimír, Petrovič, Zacharová: - Louka u Znojma – účasť na 5.špecializovanej konferencii     
stavebno-historického prieskumu, 

� Magula: „Stopy industriálneho dedičstva na Slovensku“ seminár pod záštitou prof. Ing. 
Báleša DrSc., rektora STU v spolupráci s  PÚ SR a ICOMOS Slovensko, 24.-25. 5. 2006 
–účasť, 

� Petrovič: Konferencia Dějiny staveb 7, 2006, Nečtiny – účasť, 
� Petrovič: Seminár "Strechy a strešné krajiny vidieckych sídel a stavieb, Jičín, 09/2006 – 

aktívna účasť, 
� Petrovič: Odborno-metodický deň Historická střecha a její ochrana. Brno, 11/ 2006 – 

aktívna účasť, 
� Rábiková: účasť  na konferencii: Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním, 

konanej  26.-28.10.2006 v Prahe, 
� Petrovič, Rábiková, Šabíková, Horváthová: aktívna účasť -Seminár Mlyny a mlynárske 

remeslo, Vlastivedné múzeum Galanta, 10/2006, 
� Šabíková, Zacharová, Zelina: účasť  na kurze a seminári v Banskej Štiavnici: Okná 

a dvere pri obnove pamiatok, 16.-23.september2006, 
� Školenie o využití pamiatkového zákona v praxi v spolupráci s MKSR, 05/ 2006, 

Bratislava – účasť odborných zamestnancov, 
� Jakabšicová: Naše záhradné dedičstvo – dejiny maďarského záhradného umenia 

a výsledky pamiatkovej ochrany záhrad, Kultúrny inštitút Maďarskej republiky, 
Bratislava, 9/2006,  

� Jakabšicová, Zelina: Prezentácia hodnôt historických parkov a záhrad Londýna, Národný 
Trust Slovenska, Bratislava, 10/2006, účasť. 

KPÚ Trenčín: 
� Matáková: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. Prednáška a obrazová prezentácia. 

Multidisciplinárna medzinárodná vedecká konferencia Banská Bystrica 03/2006, 
� Matáková: Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Konferencia k 55. výročiu vzniku Pamiatkového 

úradu, prednáška s obrazovou prezentáciou Reštaurovanie reliéfu Oplakávanie Krista 
z Bánoviec nad Bebravou,  

� Odborný seminár k opevneným mestám na Slovensku konaný dňa 5.10.2006 príspevok  
KPÚ Trenčín k medzinárodnému kongresu Mesto za hradbami, identita verzus imidž  

� Nipčová:  Medzinárodná konferencia archeológie v stredoveku Bardejov – Kostol ako 
stred sídliskovej jednotky – aktívna účasť. 

KPÚ Nitra: 
� Valeková, Vydarená, Viršík, Hudák: Odborno-metodický deň: I. Strešná krajina a jej 

ochrana, Brno, NPÚ ÚOP Brno a PÚ SR Bratislava, marec 2006, 
� Bielik, Jurišová: Konferencia: Obnova pamiatok  - fasády, Praha , NPÚ Praha a STUDIO 

AXIS, s.r.o., Praha, marec 2006, 
� Bisták, Daňo: Pracovné stretnutie: Archeologické automatizované systémy v rámci 

ochrany pamiatkového fondu, Bratislava, PÚ SR Bratislava a NPÚ ÚOP Brno, marec 
2006, 
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� Bábiková, Danieličová: Konferencia: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti, Banská Bystrica, 
UMB Banská Bystrica a KU Ružomberok a ŠVK Banská Bystrica, marec 2006, 

� Danieličová, Bielik, Dudová, Jurišová, Valeková, Valíčková, Vydarená, Viršík, Ulrychová: 
Vzdelávanie zamestnancov: Výklad zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu a jeho praktické uplatňovanie v správnom konaní, Bratislava,  PÚ SR Bratislava 
a MK SR Bratislava, apríl 2006, 

� Hudák: Seminár: Stopy industriálneho dedičstva na Slovensku, FA STU Bratislava a PÚ 
SR Bratislava a ICOMOS Slovensko, máj 2006, 

� Viršík, Vydarená: Seminár: Investície do historického prostredia, Bratislava, Národný 
Trust Slovenska n. o. a FA STU Bratislava, máj 2006, 

� Danieličová, Vydarená: Seminár STOP: Chrám sv. Barbory v Kutnej Hore, Praha, máj 
2006, 

� Vydarená: Sympózium 2006: Minulosť a prítomnosť mlynov v Tekovskej stolici, Vráble, 
Slovenská mlynologická spoločnosť a Fontis, o. z., Vráble , máj 2006, 

� Gažiová, Bielik: Odborno-metodický deň: Konzervácia torzovitej architektúry - súčasné 
tendencie a prax , Kroměříž, NPÚ Brno, jún 2006, 

� Tóth, Dudová: Okná a dvere pri obnove pamiatok“, 21.9.2006, Banská Štiavnica, 
� Valeková, Viršík, Bábiková: seminár „Revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu“ 

v Banskej Bystrici, PÚ SR a KPÚ v Banskej Bystrici, október 2006, 
� Hudák, Daňo, Viršík, Bábiková: exkurzia v rámci vedeckej konferencie „Umenie na 

Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2006“ – Trnava, farský kostol sv. 
Mikuláša; Leopoldov, pevnosť; Piešťany, Balneologické múzeum, Napoleonské kúpele; 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave;  október 2006, 

� Hudák, Daňo, Viršík, Bábiková: seminár „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“ v Trnave, 
KPÚ v Trnave, Mesto Trnava, december 2006,  

� Bábiková, Danieličová: Kostol ako stred sídliskovej jednotky, vedecká konferencia,  
Kláštorisko,   31. 8.    – 2. 9. 2006. 

KPÚ Žilina: 
� Slameňová, J. : príspevok – „Svätec v ľudovej architektúre“.  Konferencia Svätec a jeho 

funkcia v spoločnosti, B. Bystrica, 29.-30. marec 2006, 
� Ďurian, K. : príspevok – „Premena gotických klenieb v sakrálnych objektoch Turca“. 

Konferencia Klenby, Louka u Znojma, 06-09. júna 2006, 
� Dudáš, M. : príspevok – „Budovanie Ev. a. v. kostola v Žiline“. Konferencia k 120.výročiu 

narodenia biskupa f. Ruppeldta, Žilina, 09.-11. jún 2006,  
� Dudáš, M. : príspevok „Nominácia drevených kostolov a chrámov slovenskej časti 

Karpatskej horskej oblasti do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO“, 
seminár v rámci podujatia BARDKONTAKT 2006 (Problematika mestských 
pamiatkových centier), Bardejov, 23.-24.08.2006,  

� Likavčanová, L., Lehutová, M., Majtan, V., Dudáš, M. : účasť na seminári „Okná a dvere 
pri obnove pamiatok“, Banská Štiavnica, 21.09.2006,  

� Dudáš, M. : Prezentácia Krajského pamiatkového úradu Žilina počas slávnostnej 
konferencie k 55.výročiu založenia Pamiatkového úradu SR Bratislava, Vysoké Tatry – 
Štrbské Pleso, 25.-26.09.2006,  

� Arce, D. : účasť na VI. seminári o reštaurovaní – reštaurovanie stredovekých pamiatok, 
Bardejov, 27.-29.09.2006,  

� Štancelová, Z., Majtan, V., Furman, M. : účasť na konferencii k opevneniam miest na 
Slovensku, Trenčín, 05.10.2006,  

� Arce, D., Michalcová, M. : Obnova stredovekých pamiatok v regióne severného 
Slovenska. Prednesené na konferencii Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych 
súvislostiach, Trnava 26.-27.10.2006. 
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KPÚ Banská Bystrica: 
� Banská Štiavnica – spoluorganizovanie medzinárodného kurzu pre remeselníkov 

a odborného seminára „Okná a dvere pri obnove pamiatok“, 16.9. – 23.9. 2006. 
� Maršálková: prednáška v Brne – téma: Strechy na Slovensku – legislatíva – zásady,  

stavebný zákon, územné plány;  
� Sura, Farkaš, Paučová, Huňavý, Pavlová, Maršálková, Šujanová: Brno – Ochrana strešnej 

krytiny a striech, 
� Sura, Farkaš, Paučová, Sálus: Praha – Obnova památek 2006,  
� Farkaš: Volyně – Drevostavby so zameraním na historické drevené  objekty pod záštitou 

veľvyslanectva Kanady,   
� Sura, Farkaš, Lieskovská, Jarošová: Pernštejn – Obnova stredovekého hradu,  
� Sura, Miklešová, Jarošová, Hojčková, Farkaš: Levoča - pamiatkový výskum, 
� Miňo: Lokalizácia hradu Prievidza :  Archeológia historica – prezentácia,  konferencia 

Bardejov, 
� Botoš: Seminár  „Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach“, 

Katedra Dejín umenia a kultúry Filozofická fakulta  Trnavskej univerzity Trnava, október 
2006 - Príspevok k poznaniu osmanskej architektúry v župách Novohrad a Gemer – 
Malohont, 

� Botoš: Seminár „Hlinené nádoby 1000 – 1700 na východnom Slovensku“, SAS pri AU 
SAV, Vlastivedné múzeum Trebišov, Arx Paris Trebišov, október 2006, Keramika 
osmanskej proveniencie v regiónoch Gemer - Malohont .  

� Pavlová, S.: 2006 : Príprava prezentácie pre príspevok „Záchrana a prezentácia kultúrneho 
dedičstva v južnej oblasti Banskobystrického kraja“  

� Sura: spoluorganizovanie odborného medzinárodného seminára a kurzu pre remeselníkov 
„Okná a dvere pri obnove pamiatok“, 16. – 23.9.2006, Banská Štiavnica, Starý zámok, 

� Nový Jičín – seminár ľudovej architektúry PhDr. Sásiková Puškárová, november 2006. 
KPÚ Prešov: 
� Bujnová, Maximová, Koreňová, Hrebeňár, Suchý, Klingová: Účasť na odborno-

metodickom dni „Střešní krajina a její ochrana“, 09.03.2006, Brno. 
� štátny zamestnanci: účasť na medzinárodnom seminári k problematike pamiatkových 

výskumov, 27.04.2006, Levoča. 
� Poláková, Bujnová; Zajac, Jurčišinová, Jacková, Toporcerová: účasť na odbornom 

seminári „Kultúrne dedičstvo 2006“, 24.05.2006, Spišská Nová Ves.  
� M. Poláková: príspevok „Ochrana pamiatkového fondu na území Prešovského a Košického 

kraja. 
� Uličný, M. – Harčar, P.: Najnovšie výsledky archeologického výskumu v Prešove – 

prednáška. Archeologická konferencia Rzeszow, Poľsko. 
� Semanová: Prednáška na seminári Stromy III – Poprad – Zeleň v urbanizovanom prostredí. 
� Glos, Uličný, Hrebeňár, Koreňová, Hrebeňár: účasť na odbornej exkurzii pri obnove hradu 

Pernštejn - CZ. 
� Poláková, Koreňová: Organizácia a  aktívna účasť na pracovnej porade k monitoringu 

svetového kultúrneho dedičstva v Bardejove. 
� Semanová, Pavlíková, Onufráková: účasť na medzinárodnom pracovnom seminári 

o kultúrnej krajine. 
� Hrebeňár: účasť na medzinárodnom seminári „Odvodnění stavebních památek“, Praha, 15. 

6.2006. 
� Hudáková, Petranská, Toporcerová: účasť na multidisciplinárnej vedeckej konferencii 

„Svätec a jeho funkcie v spoločnosti“, marec 2006, Banská Bystrica. 
� Glos, Suchý: účasť na medzinárodnej konferencii Dejiny stavieb v Nečtinách.  
� Grešová, Suchý: účasť na „5. konferenci stavebnĕhistorického průskumu KLENBY“, 6.-

9.6.2006, Louka u Znojma. 
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� Petranská, Suchý, Vološčuk, Toporcerová: Seminár „Revízia a aktualizácia ÚZPF“ 
v Banskej Bystrici, 10/2006. 

� Suchý – príspevok Účasť na odborno-metodickom dni „Střešní krajina a její ochrana II. 
časť“, 22.11.2006, Brno. 

� Suchý – príspevok Účasť na medzinárodnom Workshope o historických krovoch 
a krytinách v Slavonicích 23.-24. 11. 2006. 

� Uličný, Harčár – príspevky: Účasť na konferencii „Archeologia okresu novozytnego 
v Karpatach polskich“ v Krosne, Poľsko, 20. – 22. 11.2006. 

� Zajac: Účasť na metodickom seminári „Ochrana NKP pri vzniku mimoriadnej situácie“ 
spojeného s praktickými ukážkami - Prešov, Vranov nad Topľou, 3. – 4. 11. 2006. 

� Lačná: Účasť na vedeckej konferencii z príležitosti 130. výročia založenia Podtatranského 
múzea v Poprade, 13.11.2006. 

KPÚ Košice: 
� Mgr. Gembický, Ing. Markušová: účasť na medzinár. konferencii „Svätec v minulosti“, B. 

Bystrica, marec 2006; 
� Mgr. Gembický: účasť na medzinár. archeologickej konferencii Kostol ako stred 

sídliskovej jednotky, v rámci II. ročníka podujatia, Kláštorisko, september 2006; 
� Ing. arch. Mokriš, Mgr. Varechová, Mgr. Jarkovský, Ing. Imlingová, Ing. arch. Majerová, 

Ing. Chovanová: účasť na medzinárodnom seminári - Okná a dvere pri obnove pamiatok, 
21 a 22. september, Banská Štiavnica; 

� august Bardkontakt - seminár o SKD - Mgr. Kušnierová, Ing. arch. Šmelková, Mgr. 
Lipták 

� Ida Gömöriová, Mgr. Ďuránová a Mgr. Kušnierová  sa zúčastnili dňa 12. 10. 2006 na 
seminári o revízii ÚZPF, konaného v Banskej Bystrici; 

� Seminár o kultúrnej krajine v Košiciach, máj 2006 (všetci odborní zamestnanci KPÚ 
vrátane pracovísk); 

� seminár o pamiatkových výskumoch (Skúsenosti českých a moravských kolegov), 
Levoča, apríl (všetci odborní zamestnanci KPÚ vrátane pracovísk). 

 
10.6 Sympózium (organizácia, prezentácia, účasť): 
Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS: 
� Kapišinská, V.: Medzinárodné sympózium “Materiality“. Brno, 
� Pinčíková, Ľ.: účasť na 8. medzinárodnom okrúhlom stole expertov Nadácie Romualdo del 

Bianco, 18. – 21. marca 2006, 
� Režná, N.: Vedecké sympózium „Naše záhradné dedičstvo  - Dejiny maďarského 

záhradného umenia a výsledky pamiatkovej ochrany záhrad“, účasť na podujatí - 
spracovanie príspevku na danú tému do časopisu Informátor Pamiatkového úradu SR č. 
35/2006. 

 
 
10.7 Kongres (organizácia, prezentácia, účasť):  
Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS: 
� Pinčíková, Ľ.: Účasť na 30. zasadaní Výboru svetového dedičstva“, 8-16 júla, Vilnius, 

Litva.  
KPÚ Trenčín: 
� Spolupráca s Mestom Trenčín pri organizovaní a aktívna účasť v rámci  medzinárodného 

kongresu „Mesto za hradbami - identita verzus imidž“, konaného v dňoch 24.-  
28.10.2006 v Trenčíne. 
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10.8 Letná škola, workshop (organizácia, prezentácia, účasť): 
Plnenie: 
KPÚ Bratislava: 
� Ing. Vágenknechtová: Medzinárodná konferencia a workshop „Petržalský park“. 
KPÚ Košice: 
� Mgr. Gembický, Ing. Markušová: účasť na medzinár. workshope IT & Heritage, v rámci 

programu EPOCH, Krakov, január 2006. 
 
10.9 Prednášková a pedagogická činnosť: 
Plnenie: 
PÚ SR: 
� Kosová, K.: K problematike využitia pamiatkových objektov v aktívnom cestovnom ruchu, 

Sprievodný program veľtrhu Slovakiatour, Bratislava, január 2006,  
� Kosová, K.: „Aktuálne aspekty pamiatkovej ochrany na Slovensku“ – prednáška pri 

príležitosti 20. výročia pamiatkovej starostlivosti v Dolnom Rakúsku, 20. 10. 2006 Melk, 
� Kosová, K. – Kalinová, M.: „Kalvárie a krížové cesty na Slovensku“ – prednáška pri 

otvorení výstavy na Monte Capucino v Torine, 18. 10. 2006, 
� Kosová, K.: Príhovor s odborným zhodnotením pamiatkovej obnovy filiálky Istrobanky, 

Laurinská Bratislava, pri príležitosti slávnostného otvorenia, 
� Kosová, K.: Otvorenie workshopu „Okno a dvere“ v Banskej Štiavnici, 
� Kosová, K.: Účasť v skúšobnej komisii záverečných diplomových a dizertačných prác na 

Vysokej škole výtvarného umenia – katedra reštaurovania, 
� Kosová, K.: Hlavný referát na konferencii k 55. výročiu založenia PÚ SR: „O stave 

ochrany pamiatkového fondu v rokoch 2001 – 2006“, Štrbské Pleso, 25. – 26. 2006. 
PÚ SR – OVŠS: 
� Bystrianska, L.: prednáška o ľud. staviteľstve, Trnava, 
� Kowalski, T.: „Aplikácia pamiatkového zákona“. – Vlastivedné múzeum v Galante  
� Hanuš, M. : „Monastická kultúra“, 4. 5. 2006, Trnavská Univerzita,  
� Kravjarová, K. : Elity v staršej dobe železnej v Bosne., 22. 3. 2006, FF UK Bratislava,  
� Novák, M. : Vývoj krstného rítu., 4. 5. 2006, Trnavská Univerzita,  
� Kubeková, L.: Prednáška žiakom 2. roč. Základnej školy na Rajčianskej ul., Bratislava, 17. 

2. 2006.  
� Ševčíková, E.: Valné zhromaždenie Komory reštaurátorov 10.4. – prednáška o legislatíve 

a správnom konaní v ochrane pamiatkového fondu vo vzťahu k reštaurovaniu ,  
� Dvořáková, V.: Ohodnocovanie nehnuteľností z hľadiska zákona o ochrane pamiatkového 

fondu, prednáška pre súdnych znalcov,   
� Bystrianska, L.: Prednáška na Nostalgii 2006 – „Ochrana pamiatok ľudového staviteľstva. 

Múzeá či in situ?“, 
� Lacková, D., Cónová, I.: Seminár pre kolegov z ČR ohľadne Revízie ÚZ PF (Banská 

Bystrica 11.10.) – prednáška o revízii hnuteľných pamiatok, 
� Kubeková, L.: Prednáška v zahraničí – odborno-metodický deň v Brne – 7. 9. 2006 téma: 

Revízia pamiatkových území na Slovensku, 
� Kubeková, L.: Prednáška  - Nostalgia 2006 – 16. 11. 2006 – Revízia pamiatkovej 

rezervácie ľudovej architektúry, 
� Kubeková, L.: Prednáška žiakom 3. ročníka, ZŠ Žitavská – 28. 11. 2006 – Chránené 

územia, 
� Kravjarová, K., Hanuš, M.: 16.9.-24.9.2006 – Bardejov – medzinárodná konferencia 

stredovekej archeológie – prezentovanie výsledkov archeologického výskumu v kostole sv. 
Petra a Pavla v Holiciach, 

� Pinčíková, Ľ.: prednáška „Svetové dedičstvo a Predbežný zoznam na zápis do Zoznamu 
svetového dedičstva /UNESCO/“ na odbornom seminári „Problematika mestských 
pamiatkových centier“ – BARDKONTAKT, 23. – 25.8.2006, Bardejov, 
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� Pinčíková, Ľ.: prednáška „Monitoring svetového kultúrneho dedičstva“, na rovnomennom 
seminári dňa 23. 5. 2006 v Bardejove, 

� Režná, N.: Prednáška organizovaná NTS Slovensko na tému: „Prezentácia hodnôt 
historických parkov a záhrad Londýna“ Spolupráca pri organizácii, zabezpečenie 
priestorov a technického vybavenia. 

KPÚ Bratislava: 
� Habáňová: Prednáška „Etnokultúrne skupiny na Slovensku“. FFUK Bratislava - Katedra 

etnológie,  
� Formanko: Cyklus prednášok (28) „Dejiny sklárskej tvorby“. VŠVU Bratislava - Katedra 

užitých umení, 
� Staník, I.: Prednáška „Mestské opevnenie v Trnave“. Konferencia FUMA 2006, Hainburg 

(A), 
� Baxa, P.: Prednáška o Kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom pri príležitosti 

udelenia ceny za najkrajšiu slovenskú známku,    
� Baxa, P.: Prednáška „Elity a architektúra stredoveku v strednej Európe na príkladoch z 9. 

storočia (Mikulčice - Kopčany) a 10. storočia (Pražský hrad)“. Konferencia „Elite 
i arhitektura u srednjem vijeku“, Motovun, jún 2006,  

� Baxa, P.: Prednáška „Opevnenie mesta Bratislava. Seminár „K opevneniam miest 
Slovenska“, Trenčín,5.10.2006, 

� Baxa, P.: Prednáška „Výskum kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom“, Štrbské 
pleso, K 55.výročiu vzniku PÚ SR,  

� Baxa, P.: Prednáška „Výskum kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom“, Praha - 
Hrad, v cykle Příběh Pražského hradu, 2.11.2006. 

KPÚ Trnava: 
� Petrovič, R.:  Prednáška - Klenba ako strešná konštrukcia v Žrebčíne v Kopčanoch. – 

konferencia stavebno-historického prieskumu Louka u Znojma, 
� Petrovič, R. :  Šintavský hrad – seredský kaštieľ na plánoch zo 17.-19.storočia. Sereď 

03/2006, 
� Petrovič, R.: Vážske mlyny v Seredi, Seminár Mlyny a mlynárske remeslo, Vlastivedné 

múzeum, Galanta, 10/2006, 
� Petrovič, R.: Konštrukcia strechy na Žrebčíne v Kopčanoch. Odborno-metodický deň 

Historická střecha a její ochrana. Brno, 11/ 2006,  
� Grznár, P.: Seminár vo vlastivednom múzeu v Galante s názvom „Aplikácia 

pamiatkového zákona v praxi“ Marec 2006, 
� Grznár P., Čáni J.:  „Počítačová podpora  v archeológii“ Brno, Jún 2006, Príspevok: 

Využitie GPS pri povrchovom zbere v polohe Zámok, k. ú. Málinec, 
� Grznár P., Čáni, J.: 38. konferencia archeológov stredoveku v Bardejove v septembri 

2006, Príspevok: Výskum stredovekej pece v MPR Trnava, 
� Grznár P.:  „K opevneniam miest Slovenska“ Trenčín, Prednáška: Výskum mestského 

opevnenia pri rotunde sv. Juraja v Skalici,  
� Kazimír: prednáška na Konferencii k 55.výročiu PÚ, „Obnova mestskej veže a domu na 

Radlinského 3 v Trnave“,  
� Kazimír: prednáška na seminári „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“ – „Obnova 

meštianskeho domu na Kapitulskej ulici č.19 v Trnave – objavené hodnoty“,  
� Rábiková: Príspevok na seminári Pamiatky Trnavy  a Trnavského kraja, 5.12.2006: Mapa 

Hlohovca z roku 1856.Zabudnutý archívny prameň k dejinám mesta,  
� Zacharová: príspevok na seminári Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja „Odkrytá 

nástenná maľba v bývalom kláštore trinitárov v Trnave“,  
� Magula: „Vývoj spevnených plôch a mobiliáru v PZ Skalica“ prednáška na odbornom 

seminári ku dňom európskeho kultúrneho dedičstva, Skalica 09/06,  
� Žemberová: „Pamiatky Skalice a Skalického okresu“ prednáška na seminári k otvoreniu 

Dní EKD, Skalica, 09/2006,  
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� Grznár, P.: „Archeologický výskum mestského opevnenia v Skalici“ prednáška na 
seminári k otvoreniu Dní EKD, Skalica, 09/2006. 

KPÚ Trenčín: 
� Matáková: Ikonografia vybraných výtvarných motívov – prelínanie kresťanského 

a pohanského v kulte s dôrazom na ikonografiu ryby. Prednáška na Multidisciplinárnej 
medzinárodnej vedeckej konferencii Svätec a jeho funkcie v spoločnosti. Banská Bystrica 
03.2006,  

� Matáková: História a ikonografia piaristického r. k. kostola Najsvätejšej Trojice 
a Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi pre žiakov Základnej piaristickej školy Františka 
Hanáka v Prievidzi, 

� Matáková: História a ikonografia piaristického r. k. kostola Najsvätejšej Trojice 
a Nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi, pre žiakov Piaristického gymnázia Františka 
Hanáka v Prievidzi, 

� Matáková: História a ikonografia farského r. k. kostola sv. Bartolomeja v Prievidzi, pre 
učiteľov piaristických škôl na Slovensku v rámci Dní sv. Jozefa Kalazanského, 

� Matáková: História a ikonografia piaristického r. k. kostola Najsvätejšej Trojice 
a nanebovzatia Panny Márie v Prievidzi, pre učiteľov piaristických škôl na Slovensku 
v rámci Dní sv. Jozefa Kalazanského, 

� Nipčová: Ochrana archeologického kultúrneho dedičstva – prednášky pre I. ZŠ a SPŠ 
v Bánovciach nad Bebravou,  

� Podobová: zákon o obnove pamiatkového fondu   - prednáška pre starostov a kultúrno-  
osvetových pracovníkov okresov Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou 
a Trenčín / 25.10.2006/,  

� Gazdíková: zhodnotenie činnosti KPÚ Trenčín  od vzniku pamiatkového úradu – 
príspevok v rámci konferencie k 55. výročiu vzniku PÚ / 25.9.2006/,  

� Blahová: Mestské opevnenie v Bojniciach – prednáška  5.10. v rámci odborného seminára 
k opevneným mestám na Slovensku,  

� Blahová: Slohy , barok  - prednáška pre žiakov 8. ročníka  ZŠ  v Nedožeroch – Brezanoch  
- 28.9., 

� Matáková: Reštaurovanie sôch bočného oltára Nanebovzatia Panny Márie r. k. kostola 
Nanebovzatia Panny Márie na cintoríne v Prievidzi, prednáška in situ pre verejnosť, 
august 2006,  

� Matáková: História a ikonografia r. k.  kostola sv. Bartolomeja v Prievidzi. Prednáška in 
situ v rámci soirée – august, 

� Matáková: Sv. Bartolomej – v pamiatkach farského kostola sv. Bartolomeja v Prievidzi – 
prednáška in situ pre verejnosť – august,  

� Matáková: záchrana a reštaurovanie bočného oltára sv. Anny z  r. k. kostola Všetkých 
svätých v Kamenci pod  Vtáčnikom – november. 

KPÚ Nitra: 
� Hudák, P.: Drevená vodáreň v Palárikove v kontexte areálu Károlyiovského panstva 

(Stopy industriálneho dedičstva, FA STU  Bratislava, 05/2006),  
� Hudák, P.: Piata fasáda v pamiatkovej zóne Komárno(Ochrana strešnej krajiny a striech – 

Brno, 04/2006),  
� Bisták, P.: Manažment terénneho archeologického výskumu (prednášky na FF UKF-  

04/2006), 
� Bisták, P.: Prameň Lužbetka (prednáška na FF UK Bratislava, 05/2006),    
� Daňo: Výsledky archeologických výskumov Krajského pamiatkového úradu v Nitre 

v roku 2005 (prednáška na FHV UKF Nitra, 04/2006),  
� Bisták, P.: „Revízny archeologický výskum v Kostoľanoch pod Tríbečom“ Konferencia 

k 55. výročiu PÚ SR, Štrbské Pleso, 
� Daňo, R.: „Archeológia pod vodou – netradičný prístup k netradičnej lokalite“ 

Konferencia k 55. výročiu PÚ SR, Štrbské Pleso, 
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� Bisták, P.: „Predbežná správa o výsledkoch revízneho archeologického výskumu 
v Kostoľanoch pod Tríbečom“ Človek-Sacrum-Prostredie, august 2006, Sp. Letanovce – 
Kláštorisko,  

� Daňo, R.: „Príspevok k umiestneniu kostola vo vidieckych sídlach Dolného Poiplia“ 
Človek-Sacrum-Prostredie, august 2006, Sp. Letanovce – Kláštorisko,  

� Daňo, R.: „Nálezy skla z výskumu kaštieľa v Šali“ História skla 2006, nov. 2006, Nitra,  
� Bisták, P.:  „Náhrdelník z hrobu č. 78/06 z Kostolian pod Tríbečom“ História skla 2006, 

nov. 2006, Nitra, 
� Bisták, P.:  Prednáška :  Úloha PÚ SR pri ochrane kultúrneho dedičstva na Slovensku na 

FF UKF v Nitre, december 2006, 
� Bisták, P.: Legislatívne podmienky ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku, 

prednáška: december 2006, 
� Bisták, P.: Prezentácia archeologického výskumu v Kostoľanoch pod Tríbečom, Katedra 

archeológie FF UK Bratislava, okt. 2006, 
� Daňo, R.:  Prezentácia výsledkov výskumnej činnosti referátu archeológie KPÚ v Nitre 

Katedra archeológie FF UKF Nitra, 1 x letný a 1 x zimný semester,  
� Daňo, R.:  Legislatívne podmienky ochrany kultúrneho  dedičstva na Slovensku, Katedra 

muzeológie FF UKF Nitra, 1 x zimný semester,  
� Daňo, R.: Prezentácia výsledkov výskumnej činnosti referátu archeológie KPÚ v Nitre, 

Katedra archeológie FF UK Bratislava, 1 x letný semester,  
� Daňo, R.:  Človek a krajina – vzájomné interakcie človeka a krajiny, Gymnázium v Nitre, 

Párovská ulica, november 2006,  
� Daňo, R.: „Zisťovací archeologický výskum kaštieľa v Šali“, 38. konferencia archeológov 

stredoveku, 09/2006, Bardejov (poster)“, 
� Daňo, R.:  Prezentácia archeologických lokalít Ludanice a Bojná, Katedra archeológie FF 

UK Bratislava, 10/2006, 
� Daňo, R., Hudák, P. :Prezentácia „Pevnosť Komárno“ a „Rímsky kastel Iža“, Gymnázium 

v Nitre, Párovská ulica, 10/2006,  
� Daňo, Danieličová: Študijná cesta zamestnancov Úradu pre ochranu kultúrneho dedičstva 

v Budapešti 23. – 24.11., prezentácia NKP : Levice – hrad, Kalinčiakovo, Brhlovce, 
Sazdice, Šahy, Pastovce, Bíňa, 

� Bisták: Študijná cesta zamestnancov Úradu pre ochranu kultúrneho dedičstva v Budapešti 
23. – 24.11., prezentácia NKP: Dražovce, Podhorany - Sokolníky, Oponice - hrad, 
Topoľčianky - kaštieľ, Kostoľany pod Tríbečom, 

� Hudák: Študijná cesta zamestnancov Úradu pre ochranu kultúrneho dedičstva v Budapešti 
23. – 24.11., prezentácia NKP: Vývoj metodických prístupov pri obnove NKP Nitra hrad 
od záveru 19. st. do súčasnosti, 

� Viršík, R.: Prednáška o ochrane pamiatkového fondu na Slovensku pre poslucháčov 
1.ročníka muzeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre, KPÚ v Nitre, november 2006, 

� Daňo, R., Hudák, P. :  „Opevnenia miest a mestečiek dolného Považia v súvislosti 
s tureckou expanziou, Trenčín: Seminár opevnených miest Slovenska, 

� Hudák, P. :  Príprava nominácie pevnostného systému v Komárne na zápis do svetového 
kultúrneho dedičstva časť: Dopad na praktickú koordináciu obnov v rámci pevnostného 
systému Komárno ( v spolupráci s  Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.), Bardejov: 
Bardkontakt,  

� Valeková, A.: Prezentácia činnosti Krajského pamiatkového úradu v Nitre za obdobie 
2002-2006,  Konferencia k 55. výročiu PÚ SR, Štrbské Pleso, Tatry. 

KPÚ Žilina:  
� Dudáš, M. : prednáška „Grantový systém Ministerstva kultúry SR - Obnovme si svoj 

dom“, Zvolen, 11.februára 2006, 
� Dudáš, M. : prednáška „Pamiatková ochrana“ pre Slovenskú komoru stavebných 

inžinierov, Žilina, 4 apríl a 29.jún 2006, 
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� Dudáš, M. : súbor prednášok „Kultúrne dedičstvo“ pre Žilinskú univerzitu, Fakultu 
prírodných vied, priebežne zimný a letný semester 2005/06. 

KPÚ Banská Bystrica: 
� Nižňanská, Chovanová: Princípy ochrany pamiatkových hodnôt historických okenných 

a dverných výplní seminár Okná a dvere pri obnove pamiatok, september 2006, 
� Chovanová, Klaková: Architektonické pamiatky obce Vyhne a pamiatkové hodnoty 

objektu Sladovne  - seminár SBM, jún 2006, Vyhne – minulosť a súčasnosť, 
� Chovanová: Princípy ochrany pamiatkových hodnôt v pamiatkovej rezervácii Banská 

Štiavnica – cyklus prednášok pre študentov fakulty architektúry FA STU Bratislava, 3 
cykly blokovej výučby, 

� Vošková, K.: Princípy ochrany pamiatkových hodnôt v pamiatkovej rezervácii Banská 
Štiavnica – cyklus prednášok pre študentov fakulty architektúry FA STU Bratislava, 3 
cykly blokovej výučby, 

� Damjanovová, K.: 09/2006 : Prednáška a exkurzia pre členov Československej cirkvi 
husitskej na tému „Pamiatky viažuce sa k histórii husitov v Novohrade a bitke pri Lučenci 
v r. 1451“,  

� Damjanovová, K. a Moravčíková, A.: 09/2006 : Pracovné stretnutie odborníkov z KPÚ 
Banská Bystrica, pracovisko Lučenec, Novohradského múzea a galérie v Lučenci, 
Štátneho archívu Banská Bystrica, pobočka Lučenec s cieľom prípravy informačného 
materiálu o národných kultúrnych pamiatkach v meste Lučenec určeného pre turistov , 

� Damjanovová, K.:  apríl 2006 : Exkurzia spojená s výkladom pre verejnosť a žiakov 
základných škôl zameraná na históriu mesta Lučenec a jeho národné kultúrne pamiatky. 
Exkurzia vykonaná dňa 18. 04. 2006 (cca 40 osôb). 

KPÚ Prešov: 
� Petranská:  Prednáška o historických osobnostiach Prešova pre Klub turistov, 9/2006. 
� Petranská: Exkurzia s odborným výkladom v Historickej budove divadla v Prešove pre 

Klub výtvarného umenia pri Šarišskej galérii v Prešove, 10/2006. 
� Lukáč: Prednáška pre študentov TU, Fakulty umenia – Košice. 
� Poláková: Prednáška pre študentov SUŠ Prešov o reštaurovaní, dokumentácii 

a pamiatkovom zákone. 
KPÚ Košice: 
� Mokriš: Prednáška v rámci konferencie Otvárame Košice svetu, konanej dňa 27.04.2006 

v Košiciach, organizovanej Mestom Košice, Spolkom pre podporu okrášľovania mesta, 
Košickým Informačným centrom a ďalšími inštitúciami, na tému „Hodnoty pamiatkovej 
rezervácie v Košiciach“; 

� Mokriš: Prednáška v rámci Medzinárodného pracovného seminára, konaného dňa 
19.05.2006 v Košiciach, v rámci projektu KID (Kultúra – Identita – Dialóg) s názvom 
Kultúrna krajina vnútorná a vonkajšia, organizovaná MVO Ľudia a voda, Mestom Košice, 
na tému „Stav Kultúrnej krajiny vnútornej, príbeh mesta Košice“. Informácia o priebehu 
a výsledkoch pracovného seminára pre súkromnú rozhlasovú spoločnosť Rádio Lumen; 

� Markušová: Prednáška v rámci Medzinárodného pracovného seminára, konaného dňa 
19.05.2006 v Košiciach, v rámci projektu KID (Kultúra – Identita – Dialóg) s názvom 
Kultúrna krajina vnútorná a vonkajšia, organizovaná MVO Ľudia a voda, Mestom Košice, 
na tému Stav Kultúrnej krajiny vnútornej I, príbeh mesta Košice.; 

� Sobota: Oponentský posudok diplomovej práce TU Košice, Fakulta úžitkových umení, Bc. 
Anna Vongrejová: Krajina a mesto; 

� Pristáš: prednáška Príchod Slovanov na naše územie, pre Historický spolok v Moldave n. 
Bodvou, marec 2006; 

� Mokriš, Markušová, Strnková, Kladeková: prezentácia aktualizovaných Zásad ochrany 
pamiatkovej rezervácie Košice pre kolegov v Maďarsku – v rámci programu dohody 
o spolupráci PÚ SR a KÖH Budapešť, 23.5.2006, Miskolc; 
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� Mokriš: Prednáška v rámci programu Odborno-metodického dňa, konaného dňa 
09.03.2006 v Brne v spolupráci s NPÚ Brno na tému „Strecha – súčasť urbanizmu“  - 
Mestská pamiatková rezervácia v Košiciach; 

� Mokriš: Prednáška v rámci programu Odborno-metodického dňa, konaného dňa 
07.09.2006 v Brne v spolupráci s NPÚ Brno na tému „Plošná pamiatková ochrana“ ; 

� Mokriš: Prednáška v rámci výuky zimného semestra, určená poslucháčom Fakulty umení 
TU Košice, v rámci cyklu Krajina vnútorná a krajina vonkajšia, konaná dňa 19.10.2006 
v Košiciach, na tému „Územná ochrana“; 

� Jarkovský, Mokriš: Prezentácia najvýraznejších výskumných a odborných činností KPÚ – 
Košice od roku 2001, na konferencii  k 55. výročiu Pamiatkového úradu SR, ktorá sa 
konala 25. a 26.9.2006 vo Vysokých Tatrách; 

� Markušová: Prednáška v rámci výuky zimného semestra, určená poslucháčom Fakulty 
umení TU Košice, v rámci cyklu Krajina vnútorná a krajina vonkajšia, konaná dňa 
12.10.2006 v Košiciach, na tému „Úvod do integrálnej ochrany kultúrnej krajiny“; 

� Sobota: prednáška na medzinárodnej konferencii v Bratislave na tému Kúpeľný park 
v Štóse; 

� Labudová: konzultácie diplomových prác na Fakulte úžitkových umení TU Košice; 
� Labudová: príspevok na odborno-metodickom dni „Obnova strechy a kupoly Domu 

umenia v Košiciach“, spolu s Ing. arch. Alenou Hrabinskou, téma Historické střechy a 
jejich ochrana  23.11. 2006 v Brne, organizátor Národní památkový ústav, územní odborné 
pracovište v Brne; 

� Labudová: príspevok „Aktualizačný list NKP - skúsenosti a postupy“ na seminári na tému 
Revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, organizovaným PÚ SR v Banskej 
Bystrici dňa 12. 9. 2006; 

� Labudová: prednášková činnosť: Fakulta umení, Technická Univerzita v Košiciach, Letná 
9, Košice, Fakulta umení TU Košice, školský rok 2005/ 2006. Prednáškový cyklus 
Prehľad umenia 19. storočia, prednáškový cyklus, Dejiny užitého umenia, a Univerzita 
tretieho veku, prednáškový cyklus Prehľad umenia 19. storočia; 

� Gembický: konzultácie a podklady pre diplomové a  odb. práce (VŠMU, Konzervatórium, 
Teologická fakulta, Trnavská univerzita, Budapešť, Londýn a. i.); 

� Pristáš, Gembický: odborné podklady pre panelovú prezentáciu archeologického výskumu 
Hlavné nám.(cintorín pri Dóme sv. Alžbety), hist. - bibliografické podklady pre výskum 
kanalizácie na Hlavnom nám. (pre Mgr. Rusnák , AU SAV), júl 2006; 

� Kušnierová: dve krátke prednášky na tému Rožňavská Metercia pri príležitosti vernisáže 
rovnomennej výstavy Baníckeho múzea v Rožňave v Galérii v Rožňave a na Baníckej 
fakulte v Košiciach, prednáška Husiti v Gemeri pre Český spolok v Rožňave, tri prednášky 
o pamiatkach Rožňavy pre študentov Gymnázia v Rožňave; 

� Hrabinská: Prednáška na v rámci programu Odborno-metodického dňa, konaného dňa 
23.11.2006 v Brne v spolupráci s NPÚ Brno na tému „II. Historická strecha a její 
ochrana“ (pokračovanie I. časti Střešní krajina a její ochrana)  - na tému „Obnova 
strechy a kupoly Domu umenia v Košiciach (Moyzesova 66); 

� Ďurišová, Pristáš: prednáška O výsledkoch archeologického výskumu meštianskeho domu 
na Alžbetinej č. 49 v Košiciach na 15. ročníku stretnutia východoslovenských archeológov 
v Michalovciach 9. 11. 2006; 

� Ďurišová, Pristáš: prednáška: „Pamiatkový výskum na Alžbetinej č. 49 v Košiciach“, 
prednesená na XXXII. konferencii archeológie stredoveku v Bardejove konanej 18. – 22. 
9. 2006; 

� Ďurišová: prednáška „Opevnenie Košíc“ na odbornom seminári „K opevneniam miest 
Slovenska“, 5. 10. 2006 v Trenčíne; 

� Pristáš: Prednáška „Stredoveká keramika z archeologického výskumu na ul. Alžbetina 49 
v Košiciach“ na odbornom kolokviu s názvom Hlinené nádoby 1000 – 1700 konanom 
v Trebišove 18.-20.10. 2006; 
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� Pristáš: Prednáška „Rímska stéla z Košíc“ pre MIC Košice 14.11.2006; 
� Pristáš: Prednáška „A roman tombstone in lapidarium of Košice“ prednesená na „36th Eger 

Summer university on Monument protection“ uskutočnenej v dňoch 29.6.-5.7.2006 
v Noszvaji v Maďarsku; 

� Varechová: Prednáška „Samples of historical pavements in Košice“ na „36th Eger Summer 
university on Monument protection“ uskutočnenej v dňoch 29.6.-5.7.2006 v Noszvaj 
v Maďarsku; 

� Karabinoš: Prednáška v rámci stretnutia archeológov 09. 11. 2006 – „Nové nálezy z oblasti 
Šarišskej vrchoviny“, Michalovce; 

� Kušnierová: Prednáška Pamiatky Štítnika a ich využitie v cestovnom ruchu na seminári pri 
príležitosti prezentácie štúdie úpravy pešej zóny obce Štítnik dňa 29. IX. 2006; 

� Lipták: prednáška o histórii kostola nad Rakovnicou a zaniknutej dediny okolo kostola ( 
pre účastníkov púte); 

� Odborní pracovníci a odd. archívu na KPÚ i pracoviskách: - konzultácie SOČ, 
poskytovanie konzultácií a odborných podkladov pre študentov stredných a vysokých škôl.  

 
 
10.10 Sprievodcovská činnosť (prezentácia NKP, pamiatkových území) 
Plnenie: 
KPÚ Trnava: 
� Kvetanová: prezentácia kultúrnych pamiatok a MPR Trnava v rámci seminára „Investovanie 

do historického prostredia“ zorganizovanom nadáciou Národný trust Slovenska pre 
ambasádora Rypkema z Washingtonu, 

� Kvetanová – sprevádzanie po MPR Trnava a kultúrnych pamiatkach pracovníkov ŽSR. 
KPÚ Trenčín: 
� Podobová: Prehliadka vybraných pamätihodností a kultúrnych pamiatok mikroregiónu 

Uhrovskej doliny a Bánoviec nad Bebravou  pre účastníkov medzinárodného seminára 
Alexander Dubček a jeho dielo, dňa 11.10.2006,  

� Matáková: Trenčín, odborný seminár K opevneniu miest Slovenska, - prednáška in situ 
„Reštaurovanie nástenných malieb Kostola sv. Františka Xaverského v Trenčíne“. 

KPÚ Banská Bystrica: 
� Sprevádzanie exkurzie po MPR, z Palackého Univerzity Olomouc a v r. k. kostola Poniky 

(P. Kajba) 
� Slovenská Ľupča - Kláštorisko, Mosný  
� Hrad Slovenská Ľupča, Mosný 
� Múzeum Žiar nad Hronom, Mosný 
� Sprevádzanie exkurzie poslucháčov FFUK  - Pustý hrad, Miňo 
� Exkurzia pre CMA s. z. – Ľubietová, Krupina, Miňo 
� Sprevádzanie zástupcov obchodnej komory Hong Kong Čínska ľudová republika, po MPR 

Banská Bystrica, Sura 
KPÚ Prešov: 
� Lačná: Sprevádzanie študentov SPŠ stavebnej v Poprade Pamiatkovou rezerváciou Spišská 

Sobota - výklad k stavebno-technickému vývoju sídla. 
� Petranská: Sprevádzanie študentov Strednej odevnej školy s odborným výkladom po 

mestskej pamiatkovej rezervácii. 
� Semanová: Sprevádzanie účastníkov 4-dňového zájazdu Prezentácia pamiatkového fondu 

s dôrazom  na drevené kostolíky Prešovského a Košického kraja pre Komoru českých 
architektov a Českú a Slovenskú spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu. 

� Petranská: Sprevádzanie s odborným výkladom po MPR Prešov pre návštevníkov 
z Riečky. 

� Petranská: Sprevádzanie s odborným výkladom po MPR Prešov stavebných inžinierov 
Vyšegrádskej 4. 
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KPÚ Košice: 
� Gembický, Markušová: odborná exkurzia v MPR Košice pre ZŠ Park Angelinum 

v Košiciach.; 
� Strnková, Labudová, Varechová, Imlingová: odborná exkurzia pre končiacich poslucháčov 

Stavebnej fakulty TU Košice na vybraných obnovách v MPR Košice – jún 2006; 
� Markušová: odborná exkurzia v MPR Košice pre poľských pamiatkárov z Jeleniej Góry – 

máj 2006; 
� Szabóová : organizovanie odbornej exkurzie zamestnancov KPÚ do kláštora 

premonštrátov v Jasove pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok; 
� Kušnierová: Lektorovanie exkurzie poslucháčov TU Košice po stredovekých maľovaných 

kostoloch Gemera; 
� Kušnierová: Lektorovanie exkurzie skupiny ochranárov z Prahy v ev. a. v. kostole 

v Štítniku; 
� Chovanová: Organizovanie exkurzie: „Po stopách baníkov“ v Smolníckej Hute, 14. 07. 

2006 pri príležitosti vyhlásenia témy roku 2006: Priemyselné dedičstvo ako kult. dedičstvo 
v ohrození. 

 
11. Komisie pri MK SR a PÚ SR : 
 
11.1 Komisia pre ochranu kultúrneho dedičstva pri MK SR 
Zasadnutia:  3 
Riešené problémy: 11 
 
11.2 Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu 

 
11.3 Odborno - metodická komisia  
Zasadnutia:  13   
Stanoviská k výsledkom výskumov:  84 
Posudky o odbornej spôsobilosti:  5 
Posudzované metodické a odborné materiály:  10 
Posudzované problematické prípady z KPÚ 0 
 
11.4 Reštaurátorská komisia 
Zasadnutia: 1     
Posudzované odborné dokumentácie: 
Reštaurátorské prieskumy 0 
Návrhy na reštaurovanie  3 
Dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác 0 
Subkomisionálne rokovania 7 
 
11.5 Vedecká rada PÚ SR 
Zasadnutia:                                 0 
Riešené problémy:  0  

Počet zasadaní komisie: 8  
Počet posudzovaných návrhov celkom: 118  
- z toho návrhov na vyhlásenie 57  
- návrhov na zrušenie ochrany 46 
- zmena vyhlásenia 15 
Počet odsúhlasených vyhlásení za NKP a pamiatkové územia 48 
Počet odsúhlasených zrušení ochrany 33 
Počet neodsúhlasených vyhlásení za NKP 9 
Počet neodsúhlasených zrušení 13  
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11.6  
Krajská 
pamiatková 
komisia 

Zasadnutia 
   

Riešené 
problémy 
 

Krajská subkomisia 
pre ochranu 
kultúrneho dedičstva 

Zasadnutia 
 

Riešené 
problémy 
   

KPÚ Bratislava 0 0 KPÚ Bratislava 0 0 
KPÚ Trnava 2 3 KPÚ Trnava 0 0 
KPÚ Trenčín 0 0 KPÚ Trenčín 0 0 
KPÚ Nitra 3 7 KPÚ Nitra 1 1 
KPÚ Žilina 1 3 KPÚ Žilina 0 0 
KPÚ B. Bystrica 2 2 KPÚ B. Bystrica 2 2 
KPÚ Prešov 4 7 KPÚ Prešov 0 0 
KPÚ Košice 0 0 KPÚ Košice 2 2 
SPOLU 12 22  5 5 
 
12. Sekcie PÚ SR: 
 Zasadnutia 

Sekcia archeológie 2 
Sekcia historickej zelene 2 
Sekcia hrady a fortifikácie 0 
Sekcia kaštiele a kúrie 0 
Sekcia ľudovej architektúry 2 
Sekcia sakrálnej architektúry 4 
Sekcia meštianskej a profánnej architektúry 2 
Sekcia pamiatok histórie 0 
Sekcia technických pamiatok 1 
Sekcia výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok 2 
Sekcia pamiatkových území 4 
 
 
13. Špecializovaný archív a knižnica 
 
13.1 Predarchívna starostlivosť 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� Kontrola správy registratúry na KPÚ Prešov, pracovisku Levoča a na KPÚ Košice, 

pracovisko Spišská Nová Ves – 2 kontroly. 
� Vypracovaný Dodatok k registratúrnemu plánu KPÚ. 
 
13.2 Odborné archívne činnosti 
13.2.1 Metodika 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� Aktualizovaný Cenník služieb v Archíve PÚ SR. 
 
13.2.2 Identifikácia, systemizácia a inventarizácia archívnych dokumentov 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� Inventarizácia archívnych dokumentov v zbierke Štátnej pamiatkovej komisie Budapešť 

(MOB), zväzok č. 59-61, rok 1912 – preložené maďarské texty, vypracované ich regesty 
a spracované registre. Predbežný archívny a bibliografický výskum k dejinám Dočasnej 
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uhorskej pamiatkovej komisie a Štátnej pamiatkovej komisie vo vedeckých inštitúciách 
v Budapešti. (H. Žažová) 

� Identifikácia archívnych dokumentov z činnosti Národnej kultúrnej komisie vo fonde 
Ministerstva školstva a národnej osvety, Povereníctva školstva a osvety a Slovenského 
pamiatkového ústavu. (M. Orosová) 

� Systemizácia a inventarizácia archívnych dokumentov Krajského strediska Banská 
Bystrica, pracovisko Lučenec 1991–1995. (M. Čovan) 

� Identifikácia a systemizácia archívnych dokumentov Slovenského pamiatkového ústavu, 
Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a Štátneho ústavu 
pamiatkovej starostlivosti. (M. Čovan) 

� Systemizácia, inventarizácia a katalogizácia archívnych dokumentov z fondu 
Projektového ústavu kultúry (Kremnica, Kežmarok, Košice) – 820 dokumentov 
začlenených do Zbierky projektov a plánov, 3 dokumenty do Zbierky tematických 
výskumov. (A. Žilinčíková) 

� Systemizácia, inventarizácia a katalogizácia archívnych dokumentov (A. Žilinčíková): 
a) do Zbierky projektov a plánov – 822 dokumentov 
b) do Zbierky tematických výskumov – 75 dokumentov 
c) do Zbierky reštaurátorských dokumentácií – 3 dokumenty. 

� Systemizácia a inventarizácia máp 1., 2. a 3. vojenského historického mapovania v 
elektronickej forme pod programom GIS. (B. Porubská) 

� Systemizácia, inventarizácia a katalogizácia v zbierke pozitívov a negatívov (A. 
Žilinčíková, K. Horková):  

a) príprava negatívov pre externých pracovníkov, preberanie spracovaných negatívov 
– 10 800 ks  

b) prideľovanie čísiel negatívov k PHÚ 1 pre KPÚ, preberanie negatívov a ich 
kontrola – 7316 ks (signatúry 200 782 – 208 098). 

� Systemizácia a katalogizácia CD nosičov (B. Porubská): 
a) do zbierky CD, ktorých pôvodcom je PÚ SR – 91 CD a DVD (posl. sign. 129) 
b) do zbierky digitálnych fotografií – 21 CD (posl.sign.101) 

� Systemizácia a katalogizácia historických katastrálnych máp do zbierky CD nosičov, 
ktorých pôvodcom nie je PÚ SR (V. Plávková) – 6 kusov CD, počet historických máp 
273. 

KPÚ Trnava:  
� Zápis do prírastkových kníh, 
� Založenie zbierky D ( elektronický dátový nosič) , v ktorej sú uložené CD a DVD  + 

inventarizácia prírastkov. 
KPÚ Nitra: 
� Priebežne bolo vykonané spracovanie archívnych fondov KPÚ a zaprírastkovanie do 

archívnych fondov materiálov, ktoré vznikajú z činnosti úradu, vrátane fotonegatívov, 
� roztriedene a zaradené boli  do evidencie archívu všetky záznamy dokumentačného 

charakteru odovzdané zamestnancami v Nitre a Komárne. 
KPÚ Žilina: 
� Prírastky sa priebežne evidovali do jednotlivých archívnych fondov (kartotečné lístky + 

digitalizovaný systém KPÚ).  
KPÚ Banská Bystrica: 
� Delimitácia archívneho fondu z pracoviska Kremnica- fond A, T, R, roztriedenie, 

usporiadanie. 
� Fyzické vyradenie kníh podľa schváleného návrhu na vyradenie. 
KPÚ Prešov: 
� A, V, Z, R, Historické mapy. 
� Do registratúrneho strediska bolo prevzatých 405 archívnych dokumentov. 
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13.2.3 Tvorba archívnych pomôcok 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� Plávková, V.: Inventár Zbierky schematického zamerania. 
� Porubská, B.: Inventár Zbierka reštaurátorských dokumentácií 
� Plávková, V. – Müller J.: Výberový inventár zo zbierky negatívov (veľké sklené negatívy) 

z obdobia Štátneho referátu na ochranu pamiatok 
KPÚ Trnava: 
� Doplnenie  všetkých prírastkov z fondov T,R na vyhľadávacie karty. 
KPÚ Prešov: 
� Prírastkové knihy, katalóg fondov: A, V, Z, R, Negatívy, Diapozitívy, CD, historické 

mapy. 
 
13.2.4 Budovanie archívneho informačného systému 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� Kontrola a oprava záznamov v databáze didisl. (Plávková). 
� Nahranie nových prírastkov archívnych dokumentov za rok 2006 do databázy didisl. – 901 

dokumentov (V. Plávková). 
� Skenovanie u externého dodávateľa vybraných dokumentov zo zbierky projektov a plánov 

– plány Vládneho komisariátu pre zachovanie umeleckých pamiatok na Slovensku (1918–
1922), plány Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku (1923–1938), plány 
pamiatkového oddelenia Ministerstva školstva a národnej osvety a Povereníctva školstva a 
osvety. Bolo naskenovaných 983 inventárnych jednotiek dokumentov formátu A3 – A1, čo 
je 3500 kusov historických plánov. (V. Plávková). 

� V rámci prípravy grafickej prílohy Súpisu pamiatok na Slovensku – okres Ružomberok, 
Martin, Trenčín a mesto Levoča sme zdigitalizovali (vlastnou technikou a u externého 
dodávateľa) vybrané dokumenty zo zbierok schematických zameraní, výskumných správ, 
projektov a plánov. 

� Skúška demo verzie programu Janus Archiv 2000. Zabezpečenie zakúpenia programu 
Janus Archiv 2000. Príprava podkladov pre preklopenie databázy didisl do programu Janus 
Archiv 2000. (V. Plávková, M. Orosová) 

� Sprístupnenie všetkých inventárnych databáz v elektronickej forme na internete, 
prepracovanie informácii o archíve, archívnych fondoch a zbierkach a archívnych 
činnostiach na stránke www.pamiatky.sk. (M. Orosová)  

� Budovanie elektronickej databázy (pod GIS) máp 1., 2., a 3. vojenského historického 
mapovania. (Porubská B.) 

KPÚ Žilina: 
� Spracovaný digitalizovaný systém jednotlivých archívnych fondov KPÚ (A, T, R), ktorý 

má každý zamestnanec v PC. 
KPÚ Prešov: 
� katalóg fondov: A, V, Z, R. 
� -PC: archív Bardejov – fondy: A, R T. 
� -PC: archív Prešov – fondy: Z, V, Historické mapy. 
 
13.2.5 Revízie archívnych fondov a zbierok 
Plnenie: 
PÚ SR-OOA: 
� Revízia Zbierky projektov a plánov. (V. Plávková, L. Porubská, L. Višváderová, K. 

Horková). 
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� V rámci prípravy nového inventára Zbierky schematických zameraní zrealizovaná revízia 
tejto zbierky, vyčlenené dokumenty Štátneho referátu na ochranu pamiatok a ich presun 
do Zbierky projektov a plánov. (Plávková, Horková, Višváderová). 

� Uskutočnená revízia negatívov za rok 2005 (signatúry 186874-200779). 
 
13.3 Odborné knižničné činnosti 
13.3.1 Identifikácia a katalogizácia knižničných jednotiek 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� Identifikovaných a katalogizovaných bolo 391 knižničných jednotiek (signatúry 28.948-

29.339).  
KPÚ Banská Bystrica: 
� Delimitácia knižnice z pracoviska Kremnica- roztriedenie, usporiadanie. 
 
13.3.2 Tvorba knižničných katalógov 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� Služobný katalóg         391 katalogizačných lístkov 
� Menný katalóg             467 katalogizačných lístkov 
� Predmetový katalóg     519 katalogizačných lístkov 
� S p o l u                        1387 katalogizačných lístkov 
KPÚ Banská Bystrica: 3200 
� Evidencia kníh v elektronickej forme Mgr. Plavcová. 
KPÚ Prešov: 
� História, Umenie, Architektúra, Vlastiveda, Právo, Slovníky, Viazané časopisy.  
 
13.3.3 Budovanie knižničného informačného systému 
� V databáze knižničného fondu bolo elektronicky spracovaných 391 záznamov. 
 
 
13.3.4 Revízie knižničných fondov  
� Na základe výsledkov revízie knižničného fondu, ktorá sa uskutočnila v roku 2005, bol 

spracovaný a vedeniu zaslaný návrh na vyradenie 122 knižničných jednotiek. 
 
 
13.3.5 Bibliografická činnosť 
� V rámci úlohy Spracovanie bibliografických záznamov o ochrane pamiatkového fondu za 

roky 2003 a 2004 bolo spracovaných 84 titulov zborníkov, ročníkov časopisov a ostatných 
periodík.  

� Bola uskutočnená aktualizácia a doplnenie zoznamu publikačnej činnosti Pamiatkového 
úradu SR za roky 1952–2006. 

� Bol vypracovaný zoznam odbornej literatúry za roky 2004 a 2005 ku slovenským 
lokalitám zapísaným v Zozname pamiatok UNESCO.  

 
 
13.3.6 Akvizičná činnosť 
� Prírastky literatúry  101 kusov - kúpa 

175 kusov výmena 
115 kusov - dar 

� Likvidácia faktúr predplatného na rok 2006 – spolu 57. 
� Výmena periodík s 37 spolupracujúcimi inštitúciami 
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13.4 Činnosť bádateľne 
13.4.1. Sprístupnené archívne dokumenty                 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
Úprava priestorov pre štúdium archívnych dokumentov a v septembri sprístupnenie novej 
bádateľne.  
Zaviedli sme nové služby: 

a) objednávanie dokumentov na štúdium prostredníctvom on-line žiadanky na stránke 
www.pamiatky.sk 

b) poskytovanie digitalizovaných kópií archívnych dokumentov a výrezov historických 
máp 

Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom formou štúdia v bádateľni, 
vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení a kópií. Zamestnanci archívu poskytujú odborné 
konzultácie bádateľom. Na požiadanie zamestnancov KPÚ vyhotovujú archívne rešerše. 
Bádatelia využívajú poskytovanie informácií prostredníctvom telefónu alebo mailovej pošty.  
3012 dokumentov 
KPÚ Trenčín: 256 
KPÚ Žilina: 52 
KPÚ Banská Bystrica: 188 
KPÚ Prešov: 1398 
KPÚ Košice: 370 
 
13.4.2. Bádatelia 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA:                                                        
1240 bádateľských návštev 
KPÚ Trnava 
� 25 - Vyhľadávanie a predloženie archívnych dokumentov. 
KPÚ Trenčín: 47 
KPÚ Žilina: 18 
KPÚ Banská Bystrica: 126 
KPÚ Prešov: 680 
KPÚ Košice: 12 
 
13.4.3 Bádateľské listy                                             
Plnenie 
PÚ SR – OOA: 
329 nových bádateľských listov. 
KPÚ Žilina: 18 
KPÚ Banská Bystrica: 13 
KPÚ Prešov: 50 
KPÚ Košice: 12 
 
13.4.4 Prezenčné a riadne výpožičky kníh a periodík 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� počet bádateľov knižnice                    323 
� počet výpožičiek                                 925 
� počet žiadaniek na xerokópie               10 
KPÚ Banská Bystrica: 249 
KPÚ Prešov: 404 
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13.5 Fotografické a fotolaboratórne práce 
13.5.1 Klasická fotodokumentácia NKP 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� Realizácia 43 objednávok z PÚ SR a KPÚ (najmä v rámci aktualizácie ÚZPF) – okresy: 

Trenčín, Ilava, Brezno, Pezinok, Modra, Žiar nad Hronom, Nové zámky, Komárno, Zlaté 
Moravce, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves Bánovce nad Bebravou, Topoľčianky - 
kaštieľ, Poprad mesto.  

� 30 objednávok z ORA Bratislava (reštaurátorské akcie). 
� počet farebných negatívov: 4637 
� počet digitálnych fotografií: 2203 
� počet čb fotografií:   1250 
KPÚ Trnava: 
Zelina: Plavecký Peter - kostol, Plavecký Peter - Pieta, Skalica – náhrobník Lichard, Skalica – 
náhrobník Boor, Skalica – náhrobník Blaho, Kaštieľ Voderady, kaštieľ Holíč, kúria Sobotište, 
ev. kostol v Sobotišti, žid. cintorín v Sobotišti, starobinec v Skalici, trojičný stĺp v Holíči 
Čáni: Fotodokumentácia objektov pre aktualizáciu NKP: Sobotište Dom ľudový č. ÚZPF 
2222, Sobotište Dom ľudový č. ÚZPF 2224/0, Sobotište Kľúčiareň č. ÚZPF 2221/0, Sobotište 
mlyn č. ÚZPF 747/0, Sobotište zvonica č. ÚZPF 746/0, Sobotište stodola č. ÚZPF 2225/0, 
Sobotište stodola č. ÚZPF 2226/0, Plavecký Peter Dom ľudový č. ÚZPF 10 636. 
KPÚ Trenčín: 62 
KPÚ Prešov: 53 
 
13.5.2 Digitálna fotodokumentácia NKP 
Plnenie: 
PÚ SR – OOA: 
� 11 kusov CD (spolu 2664 obrázkov):   

Prievidza – mesto a okres 
Kremnica – mesto 
Poprad - Spišská Sobota – r. k. kostol sv. Jakuba 
Častá – medzinárodná konferencia 
Bojnice – mesto 
Bratislava – Grassalkovichov palác 
Svätý Jur – pamiatková rezervácia 
Vitráže – katalógové heslá (ukážka pre vydavateľa) 
Národné kultúrne pamiatky – reprefond 2005 
Kopčany – archeologické nálezy 
Kostoľany pod Tribečom – archeologické nálezy 
Galanta – okres. (P. Fratrič) 

KPÚ Trnava: 
� Zelina: Kaštieľ Voderady, kaštieľ Holíč, kúria Sobotište ev. kostol v Sobotišti, žid. 

cintorín v Sobotišti, starobinec v Skalici, trojičný stĺp v Holíči, kaštieľ Cífer, kaštieľ 
Moravany nad Váhom, 

� Kvetanová: hotel Thermia Palace, Balneoterapia Irma, 
� Horváthová: obce Tomášikovo, Dolné Saliby, Vozokany, Malá Mača, Topoľnica, 

Abrahám, Gáň, Zemianske Sady, Jelka, Šintava, Šalgočka, Kútniky, Dobrohošť, Jahodná, 
Oľdza, Hubice, Čiližská Radvaň, Orechová Potôň, Hviezdoslavov, Jaslovské Bohunice, 

� Kšiňanová: obce Kľačany, Moravany nad Váhom Borová, Horné Orešany, Lošonec. 
KPÚ Trenčín: 6255 digitálna v rámci PHÚ 839. 
KPÚ Žilina: 
� Pracoviská v Martine a Ružomberku prešli na digitálnu fotodokumentáciu od mája 2006. 

Cd-romy sa začali katalogizovať. 
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KPÚ Prešov: 14 
KPÚ Košice: 
� Štátny dohľad pri každom zázname. 
 
13.5.3 Externé objednávky 
� Realizovali sme: objednávky fotolaboratórnych prác - 47, objednávky na skenovanie – 40. 
 
14. Reštaurovanie 
14.1 Činnosť oblastných reštaurátorských ateliérov 
Rozpracované akcie ORA Bratislava  
� Pokračovanie reštaurovania  ikonostasu v Brežanoch IV. etapou. Akcia má byť koncom 

roku 2006  ukončená a skolaudovaná. 
� Práce pokračujú v rámci II. etapy. Týkajú sa bočného oltára Piety z kláštorného kostola 

františkánov v Beckove. 
� III. etapa ikonostasu Lukov.           
� Dokončenie reštaurátorských prác na kamennom portáli v Pruskom. Náväznosť spočíva 

v ukončení  odkopových prác obvodu kostola. 
� Bola zahájená II. etapa reštaurátorských prác ikonostasu zo Šmigovca. 
� II. etapa  ikonostasu z Novej Polianky. 
� II. etapou bude koncom roku ukončené reštaurovanie gotického oltára v Jazernici. 
� Oltár P. Márie Snežnej z r. k. kaplnky v Modre. 
� Koncom roku 2006 ukončenie l socha a 6 váz patriacich Biskupstvu Nitra . 
� Hlavný oltár sv. Augustína z r. k. kostola z Brezovej pod Bradlom pokračuje II. etapou 

reštaurátorských prác. 
� Zahájené reštaurátorské práce krstiteľnice  Ochtiná. 
� Zahájený reštaurátorský prieskum na got. oltári sv. Gála – Turany, ktorý bude pokračovať 

I. etapou. 
� Pokračujú práce na Bartolomejskej kaplnke farského kostola Svätý Jur. 
Realizované akcie ORA Levoča: 
� GKFÚ Hlivištia – pokračovanie reštaurátorských prác na Ikonostase, 
� Ikonostas, Zemplínska Široká – pokračovanie reštaurátorských prác na Ikonostase, 
� Palác Klobušických, Prešov – začatie reštaurátorských prác na fasáde objektu Krajského 

súdu v Prešov s bohatou štukovou výzdobou, 
� Mauzóleum rodiny Andrássyovcov v Trebišove – pokračovanie reštaurátorských prác na 

exteriéri Mauzólea rodiny Andrássyovcov v Trebišove, 
� Veža, Kostol sv. Jakuba v Levoči – ukončenie II. etapy obnovy veže, 
� Oltár sv. Mikuláša, Spišská Sobota – ukončenie komplexných reštaurátorských prác na 

oltári, 
� ECAV, Kežmarok – reštaurovanie dvoch obrazov z evanjelického kostola v Levoči 

(Obetovanie Izáka, Vzkriesenie Lazára), 
� Immaculata, Spišské Podhradie – pokračovanie reštaurátorských prác, 
� Štuko, Prešov – pokračovanie reštaurátorských prác na reštaurovaní štukovej výzdoby 

v dufarte objektu na Hlavnej ulici v Prešove, 
� Empora, Drevený artik. kostol, Kežmarok – pokračovanie reštaurátorských prác na 

drevenej maľovanej empore, 
� Epitaf, RKFÚ Levoča – pokračovanie reštaurovania epitafov z kaplnky Narodenia 

v kostole sv. Jakuba v Levoči, 
� Oltár sv. Alžbety, RKFÚ Levoča – ukončenie reštaurátorských prác, 
� Zábradlie, RKFÚ Spišská Sobota – ukončenie reštaurátorských prác na drevenom zábradlí 

(Cancela), 
� Nástenná maľba, meštiansky dom Spišská Sobota – ukončenie reštaurátorských prác na 

nástennej maľbe (ornamentálna výzdoba stropu miestnosti), 
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� Oltárny obraz, ECAV vo Veličnej – pokračovanie reštaurátorských prác na oltárnom obraz 
(autor obrazu Bohúň), 

� Kostol, Vrbov – reštaurovanie svätyne r. k. kostola s bohatou štukovou výzdobou 
� Južná kaplnka, RKFÚ Levoča – reštaurovanie kamenných prvkov, 
� Oltár, Hraň – realizácia reštaurátorského prieskumu hlavného oltára, 
� Ikony, Miroľa – reštaurovanie dvoch ikon, 
� Oravský hrad – realizácia ďalšej etapy reštaurátorských prieskumov, 
� Múzeum, Liptovský Hrádok – reštaurovanie nástennej maľby v interiéri objektu múzea 

(objekt bývalého soľného a meďného úradu) 
� Oltár, Ľubica – realizácia reštaurátorského prieskumu oltára v evanjelickom kostole, 
� Evanjelisti, Múzeum Poprad – reštaurovanie dvoch drevených sôch evanjelistov zo zbierok 

Podtatranského múzea v Poprade. 
 
14.2 Činnosť Chemicko-technologického oddelenia 
14.2.1. Realizované akcie 

Por.
č. 

Číslo 
akcie 

Lokalita Objednal Názov akcie faktúra 
č. 

Suma 
Sk 

1 122/05 Bratislava SNM-HM Orientálna výšivka 001 06 
109/OF 

600 

2 123/05 Bratislava  SNM-HM Čínsky župan M. R. Štefánika 002 06 
109/0F 

1700 

3 127/05 Bratislava  SNM-HM Sedák stoličky, koža 003 06 
109/OF 

400 

4 128/05 Bratislava  SNM-HM Truhlica 003 06 
109/OF 

900 

5 129/05 Bratislava  SNM-HM Cirkevné textílie 003 06 
109/OF 

2800 

6 130/05 Bratislava  SNM-HM Velum 003 06 
109/OF 

600 

7    1/06 Bijacovce Staudt Sochy z rotundy pri farskom kostole 009 06 
109/OF 

5800 

8    4/06 B. Bystrica  Dorica Thurzov dom, nástenné maľby 008/06 
109/OF 

26600 

9    5/06 Modra Pichová objekt na ul. Ľ. Štúra 13 006 06 
109/OF 

1100 

10    6/06 Bratislava  Pichová    Lekáreň Červený rak, vlhkosti, soli 006 06 
109/OF 

1500 

11    7/06 Marianka  Černák          Kaplnka zázračnej studne, farebné vrstvy 004 06 
109/OF  

4400 

12    8/06  Schomburg   soli, vlhkosti 007 06 
109/OF 

1000 

13    9/06   Skalica Plekanec Mariánsky stĺp, polychrómia 005 06 
109/OF 

2200 

14   11/06 Ľupča Dorica Hrad, portál, polychrómia 016 06 
109/OF 

 

15   12/06 Prievidza    Vlčková Kostol sv. Bartolomeja, soli, vlhkosti 010 06 
109/OF 

2250 

16   13/06  Dobroslava Chmelová 
Brimichová 
Dobošová 

Ikonostas, farebné vrstvy 011-015 
06 
109/OF 

8100 

17   14/06  Košice Kuc            Objekt na Grešákovej ul. 10, Košice 022 06 
109/OF 

23600 

18   16/06 Spišská Belá Lipták Plastiky Kalvárie 027 06 
109/OF 

25200 
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19   20/06 Hraničné Lipták Reliéf Zvestovania z dreveného kostola P. 
Márie 

028 06 
109/OF 

18000 

20   21/06 Marianka Pichová soli, vlhkosti z kaplnky 017 06 
109/OF 

1850 

21   22/06 Ľupča Dorica Hrad, vrátnica 016 06 
109/OF 

6800 

22 23/06 Z. Bystrica Lukačovič Bytový dom, vlhkosti 018 06 
109/OF 

200 

23 24/06 Bratislava Brimichová Hospitálna rehoľa, drevené obloženie 025 06 
109/OF 

1600 

24 26/06 Mlynica Šmigrovský Oltár sv. Margity, rtg 021 06 
109/OF 

2000 

25 27/06 Bratislava Mytnik Lekáreň Červený rak, nástenné maľby 026 06 
109/OF 

1600 

26 29/06 Matejovce Svetková Socha Madony z r. k. kostola  043 06 
109/OF 

21300 

27 30/06 Matejovce Svetková Krídlový oltár, tabuľové maľby 044 06 
109/OF 

31600 

28 31/06 Devín Paming Hrad, malta 029 06 
109/OF 

2000 

29 32/06 Diviaky Pichová Kostol, soli 030 06 
109/OF 

1000 

30 33/06 Bratislava Pichová Palfyho palác, Sala Terrena, soli, vlhkosti 023 06 
109/OF 

8000 

31 34/06  Schomburg soli, vlhkosti 024 06 
109/OF 

500 

32 36/06 Bratislava SNM-HM Historické textílie 037 06 
109/OF 

5400 

33 37/06 Báč Pichová Kaštieľ, vlhkosti, soli 023 06 
109/OF 

3600 

34 38/06  Schomburg vlhkosť, soľ 024 06 
109/OF 

500 

35 39/06 Bratislava ORPIS objekt na ul. Fr. Kráľa, vlhkosť 031 06 
109/OF 

600 

36 41/06  Schomburg soli, vlhkosti 032 06 
109/OF 

4050 

37 42/06 Most pri B. Pichová kostol, soli, vlhkosti 035 06 
109/OF 

4200 

38 43/06 Bratislava Bučanová objekt na Klenovej ul., soli 033 06  
109/OF 

400 

39 44/06 Bratislava STAVAN objekt na Červeňovej ul., vlhkosti, soli 034 06 
109/OF 

400 

40 45/06 Bratislava Pichová Čsakyho palác, vlhkosti 036 06 
109/OF 

4100 

41 46/06 Jarovce Pichová kostol, vlhkosti 035 06 
109/OF 

2000 

42 49/06 Bratislava St. F STU Fasáda ambasády USA 039 06 
109/OF 

9800 

43 50/06 Kuchyňa Pichová Rodinný dom, vlhkosti 036 06 
109/OF 

900 

44 52/06 Bratislava Pichová  SAV, nátery 036 06 
109/OF 

700 

45 53/06  Schomburg vlhkosti, soli 042 06 
109/OF 

3600 

46 54/06  Gron minerálna izolácia, vlhkosti 038 06 
109/OF 

800 
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47 56/06/I Žehra Siváň Hlavný oltár 052 06 
109/OF 

15000 

48 56/06/ 
II 

Žehra Siváň Bočný oltár P. Márie 065 06 
109/OF 

22500 

49 56/06/ 
III 

Žehra Siváň Bočný oltár 064 06 
109/OF 

16500 

50 56/06/ 
IV 

Žehra Siváň Kazateľnica 051 06 
109/OF 

4500 

51 57/06  Benická „Krížová cesta“ Okoličné 053 06 
109/OF 

25600 

52 58/06 Neverice Žatko Kaštieľ, drevené konštrukcie 041 06 
109/OF 

9200 

53 60/06 Zálesie Pichová Vlhkosti 054 06 
109 OF 

700 

54 61/06   KVZ Tehly, vlhkosti 040 06 
109/OF 

200 

55 62/06  Schomburg Soli, vlhkosti 042 06 
109/OF 

1500 

56 63/06 Bratislava Brimichová Milosrdní bratia, hospit. rehoľa 046 06 
109/OF 

2500 

57 64/06  B. Bystrica Dorica Thurzov dom, nástenné maľby 045 06 
109/OF 

3200 

58 65/06 Bratislava Bezák Maľba na dreve, sv. Peter 049 06 
109/OF 

3000 

59 66/06  Brimichová Obraz „Stvorenie sveta“ 047 06 
109/OF 

4500 

60 69/06 Bratislava Pichová soli, vlhkosti 054 06 
109/OF 

1100 
 

61 70/06 Levoča Pichová soli, vlhkosti 054 06 
109/OF 

700 

62 73/06 Bratislava Pichová  soli, vlhkosti 055 06 
109/OF 

8800 
 

63 74/06 Bratislava Pichová soli, vlhkosti 055 06 
109/OF 

3800 

64 76/06 Bratislava Bako soli, vlhkosti 050 06 
109/OF 

500 

65 77/06 Kopčany Puškár Kostol Sv. Margity Antiochijskej, omietky 066 06 
109/OF 

12000 

66 78/06 Nitra Plekanec Hrad – Horný a Dolný kostol, nást. maľby 080 06 
109/OF 

64000 

67 79/06  Keim soli, vlhkosti 056 06 
109/OF 

3600 

68 81/06 Nitra Borkowska tabernákulum 057 06 
109/OF 

3000 

69 83/06 Smrečany Benická Oltár 083 06 
109/OF 

10900 

70 84/0 Nitra Bisk.úrad Soli, vlhkosti 058 06 
109/OF 

1800 

71 86/06 Ba, Kuzmá- 
nyho ul. 

Pichová soli, vlhkosti 059 06 
109/OF 

2600 

72 91/06 Nové Mesto 
nad Váhom 

Metria  
Studio 

vlhkosti 060 06 
109/OF 

500 

73 92/06 Bratislava  vlhkosti 061 06 
109/OF 

1000 

74 94/06 Marianka Pichová soli, vodivosť 063 06 
109/OF 

4200 
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75 95/06 Čermany Pichová soli, vodivosť 061 06 
109/OF 

1900 

76 96/06 Nitra Bisk.úrad Hrad, vstupný most 062 06 
109/OF 

1200 

77 97/06 Bratislava Ing.Bako Desselfyho palác, soli, vlhkosti  071 06 
109/OF 

1800 

78 98/06 Marianka Ing.Pichová Kalvária, soli, vodivosti 068 06 
109/OF 

5600 

79 99/06 Martin Tokarčík Matica slovenská, fasáda 067 06 
109/OF 

1500 

80 100/06 Ľupča Dorica Hradby – SZ, omietky, nátery 074 06 
109/OF 

16500 

81 101/06 Bratislava Viglašová vlhkosti 069 06 
109/OF 

900 

82 102/06 Bratislava BG Invest Odborárska ul,. soli, vlhkosti 070 06 
109/OF 

2000 

83 103/06 Diviacka 
Nová Ves 

A.Okša dvere, polychrómia 073 06 
109/OF 

1500 

84 104/06  Chovanová RTG – olejomaľba 072 06 
109/OF 

400 

85 105/06 Bratislava Ing.arch. 
Janovská 

SNM, fasáda 076 06 
109/OF 

7600 

86 106/06 Bratislava Rehoľa Františkánsky kláštor,  soli 075 06 
109/OF 

600 

87 107/06  Schomburg soli, vlhkosti 078 06 
109/OF 

600 

88 109/06 Bratislava Ing.Pichová soli, vlhkosti 079 06 
109/OF 

4000 

89 110/06  Ilavska RTG – olejomaľba 077 06 
109/OF 

1200 

90 111/06 Belá-Dulice Ovsianka Socha svätice 081/06 
109/OF 

3000 

91 112/06 Zemplínske 
Jastrabie 

KVZ soli, vlhkosti 082/06 
109/OF 

1200 

92 113/06 Vajnory KVZ Kostol, soli, vlhkosti 082 06 
109/OF 

1200 

93 118/06 Bratislava Ing.Pichová Dóm Sv. Martina, soli, vlhkosti 084 06 
109/OF 

4500 

94 120/06 Liptovský 
Ján 

Ovsianka Hlavný oltár 085 06 
109/OF 

3000 

 
Spolu realizovaných  94 akcií    v celkovej fakturovanej sume    533 850,- SKK.  
 
14.2.2. Konzultácie, poradenstvo 
číslo 
akcie 

lokalita objednal názov akcie  

2/06 Nová 
Polianka 

ORA Bratislava Fyz. chemický prieskum vzoriek farebných vrstiev 
z ikonostasu, oltára, žertveníka a solitérnej ikony z Gr. kat. 
kostolíka 

3/06 Brezová pod 
Bradlom 

ORA Bratislava Fyz. chemický prieskum vzoriek farebných vrstiev 
z Hlavného oltára z r. k. kostola  

10/06 Nitra ORA Bratislava Fyz. chemický prieskum vzoriek polychrómie zo sochárskej 
výzdoby vstupného mosta Nitrianskeho hradu 

15/06 Jalová ORA Bratislava Fyz. chemický prieskum vzoriek farebných vrstiev 
z ikonostasu z gr. k. kostola 

17/06 Veličná ORA Levoča Fyz. chemický prieskum vzoriek z olejomaľby na plátne 
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„Ukrižovanie Krista“ z ev. kostola 
18/06 Vrbové ORA Levoča Fyz. chemický prieskum vzoriek zo štukovej výzdoby klenby 

svätyne z r. k. kostola Sv. Serváca 
19/06 Veličná ORA Levoča Fyz. chemický prieskum vzoriek z oltárneho obrazu 

„Nanebovstúpenie Krista“, od P. M. Bohúňa 
35/06 Levoča ORA Levoča Fyz. chemický prieskum vzoriek premalieb z bočného oltára 

Sv. Alžbety z kostola Sv. Jakuba 
47/06 Banská 

Štiavnica 
ORA Bratislava Fyz. chemický prieskum vzoriek , kaplnka „Ukladanie do 

hrobu“, Kalvária 
67/06 Rákoš ORA Levoča Kostol 
87/06 B. Štiavnica KPÚ BB 

stred.B. Štiavnica 
Kostol Sv. Kataríny, dvere 

88/06 B. Štiavnica KPÚ BB 
stred. B. Štiavnica 

Remeselnícka 5, dvere, okná 

89/06 B. Štiavnica KPÚ BB 
stred. B. Štiavnica 

Farský kostol, okno 

90/06 B. Štiavnica KPÚ BB 
stred. B. Štiavnica 

Akademická 2, okná 

28/06 Koš VŠVU Madona – určenie druhu dreviny 
59/06  VŠVU Fyz. chemický prieskum dreviny z ikony „Archanjel Michael 

na nebeskom koni“ 
 
14.2.3. Projekty, granty, medzinárodné výskumy 
ROCEM, výskum románskeho cementu 

V roku 2006 sa ukončil  medzinárodného projektu EVK4-CT-2002-00084 ROCEM: 
boli ukončené experimentálne práce a spracované výsledky, boli spracované podklady pre 
záverečnú publikáciu a prezentáciu, v spolupráci s Ing. Vyskočilovou bol pripravený 
Workshop v Litomyšli . Ekonomické zúčtovanie bolo odovzdané a konzultované 
s Ekonomickým oddelením PÚ SR.  

V rámci projektu boli realizované zahraničné pracovné cesty:  
15.-20.február 2006 , Krakow – pracovné stretnutie riešiteľov projektu 
1.-3.mája 2006, Litomyšl,  Záverečný workshop projektu Rocem   
 
14.2.4. Odborné semináre a ďalšia odborná činnosť 

Odborný seminár „Okná a dvere pri obnove pamiatok“, 21.-22.9.2006 Banská 
Štiavnica, Ing. D. Cebecauerová: 
 „Prieskum drevených fasádnych prvkov z technologického hľadiska“,  
„Výsledky technologického prieskumu vzoriek okien a dverí z historického jadra B. 
Štiavnice“. 
  Spolupráca  s vedeckými a odbornými inštitúciami:  
Prírodovedecká fakulta UK, Katedra geológie, Bratislava  
Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania, Bratislava  
STOP, Společnost pro technologie ochrany památek, Praha 
Institut restaurování a konzervačních technik, Litomyšl 
Universität für Angewandte Kunst,  Institut für Kunst und Technologie,  Institut fur Kunst 
a Technologie, Institut fur Konservierung und Restaurierung Viedeň, Rakúsko  

 
15. Kontrolná činnosť 
15.2. Účelovo zamerané tematické kontroly 
Plnenie: 
PÚ SR – OVŠS: 
� Kontrola odborno-metodickej činnosti a výkonu štátnej správy v oblasti archeológie na 

KPÚ Trnava (Hrašková, Kravjarová, Hanuš). 
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� Kontrola odborno-metodickej činnosti a výkonu štátnej správy na KPÚ Trnava 
(Dvořáková, Ševčíková, Kowalski). 

PÚ SR – OOA: 
� Kontrola správy registratúry: KPÚ Prešov, pracovisko Levoča, KPÚ Košice, pracovisko 

Spišská Nová Ves. 
KPÚ Trnava: 
� Trulíková – kontrola dochádzky zamestnancov. 
KPÚ Žilina: 
� V dňoch 26.-27. apríla 2006 bol na KPÚ Žilina vykonaný ústredný štátny dohľad 

Pamiatkovou inšpekciou Ministerstva kultúry SR v oblasti archeológie so zameraním na 
plnenie podmienok určených v rozhodnutiach orgánov ochrany pamiatkového fondu, 
ochranu hnuteľných archeologických nálezov a nakladanie s nimi a výskumnú 
dokumentáciu o archeologickom výskume. Pamiatková inšpekcia MK SR sa bližšie 
zaoberala spismi č.: ZA-05/0298/MAJ, ZA-05/0525/SIC, ZA-05/0053/LEH, ZA-
05/0306/SAJ, ZA-05/0068/SAJ a ZA-05/0044/MAJ. Z kontroly bol zhotovený Záznam.  

� Kontrola PÚ SR Bratislava Inventúrneho súpisu peňažných prostriedkov v hotovosti 
(pokladnice) na KPÚ (21.júna 2006 a 24 .10.2006). 
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8.8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2006 
 

V priebehu roku 2006 vykonával Pamiatkový úrad SR ako aj jednotlivé krajské 
pamiatkové úrady svoje základné úlohy v zmysle zákona NR SR č. 49/2002  Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu  v znení zákona č. 479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Plánu hlavných 
úloh PÚ SR na rok 2006, ktorý bol schválený a doplnený MK SR. Následne bol Plán 
hlavných úloh rozpracovaný pre jednotlivé úseky a odbory PÚ SR ako aj pre krajské 
pamiatkové úrady. Prioritou v činnosti bolo zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku 
ochrany pamiatkového fondu a plnenie dlhodobých úloh PÚ SR – najmä revízie Ústredného 
zoznamu pamiatkového fondu SR a revízie pamiatkových území. 

 
Verejný odpočet činnosti Pamiatkového úradu SR za rok 2005 sa uskutočnil 4.mája 2006. 

Počas verejného odpočtu bola okrem celej činnosti úradu prezentovaná aj „Výročná správa 
činnosti PÚ SR za rok 2005“.  

 
Ťažisko prác v roku 2006 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej 

správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona NR SR č.49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu, vydávaním rozhodnutí, záväzných stanovísk  a odborných 
vyjadrení a stanovísk ku jednotlivým požiadavkám oprávnených osôb a v zmysle zákona 
č.479/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a o doplnení 
niektorých zákonov. Uvedeným zákonom, ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2005, boli 
novelizované niektoré ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 
(ďalej len „pamiatkový zákon“). V sledovanom období  vydal PÚ SR a KPÚ celkovo 3021 
rozhodnutí, 4520 záväzných stanovísk a 9245 odborných vyjadrení a stanovísk. 

 
   V kontexte zabezpečenia výkonu štátnej správy PÚ SR požiadal MK SR o viaceré 
usmernenia k postupu krajských pamiatkových úradov a PÚ SR pri rozhodovaní podľa  
pamiatkového zákona. V súvislosti s prípravou nového komentára k pamiatkovému zákonu 
spracoval PÚ SR a KPÚ pre MK SR vzory jednotlivých správnych aktov ( rozhodnutí, 
záväzných stanovísk) v rámci správnych konaní úradu. Pamiatkový úrad SR v spolupráci 
s krajskými pamiatkovými úradmi spracovával návrhy na novelu pamiatkového zákona. Na 
úrovni MK SR bola riešená problematika hnuteľných archeologických nálezov a ich 
umiestňovania v múzeách, problematika budovania Centrálnej evidencie archeologických 
nálezísk na Slovensku, ako aj problematika garantov Archeologickej rady MK SR pre 
inštitúcie oprávnené vykonávať archeologický výskum na Slovensku. PÚ SR pripravil 
analýzu výkonu štátnej správy v oblasti archeológie. Uskutočnené bolo aj pripomienkové 
konanie k návrhu stavebného zákona. 

 
Krajské pamiatkové úrady aktívne spolupracovali s jednotlivými obcami a mestami pri 

vytváraní a odbornom vedení evidencií pamätihodností v zmysle § 14 pamiatkového zákona, 
ako aj s vlastníkmi NKP pri príprave projektov v rámci „Obnovme si svoj dom“. Pri procese 
posudzovania jednotlivých žiadostí v odbornej komisii programu  „Obnovme si svoj dom“ pri 
MK SR zastupujú PÚ SR PhDr. Kosová a Ing. Dudáš, CSc. 

 
V rámci vzdelávania odborných zamestnancov pripravili PÚ SR a MK SR v roku 2006 

konzultačno-vzdelávacie stretnutia venované výkladu pamiatkového zákona a jeho 
praktického uplatňovania v praxi. Zamestnanci absolvovali akreditované kurzy „Správne 
konanie – aplikácia správneho poriadku v praxi“ so získaním osvedčenia. 
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I pre r. 2006 zostala ťažiskovou úlohou revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 
SR. V rámci  úlohy sa v januári 2006 uskutočnila väčšina sumarizujúcich a kontrolných 
činností na výstupoch uskutočnených revízií za r. 2005 tak, aby bolo možné optimalizovať 
nároky na túto úlohu a realisticky postaviť plán revízie v roku 2006. Pripravený bol 
harmonogram činnosti na  rok 2006 tak, aby  sa  prioritne ukončila revízia v rámci  sídiel 
a  okresov s vysokou mierou spracovania aktualizačných listov jednotlivých národných 
kultúrnych pamiatok. Následne sa zaradili do plánu aj ďalšie  okresy.  Uskutočnené boli aj 
kroky k príprave jednotlivých monografii sídiel a okresov v rámci nového Súpisu národných 
kultúrnych pamiatok SR (okresy Martin,  Ružomberok, Trnava, Trenčín a sídlo Levoča).   

 
Dôležitou úlohou PÚ SR bola v roku 2006 revízia pamiatkových území, zameraná v tejto 

etape najmä na revíziu pamiatkových rezervácii ľudovej architektúry, vypracovanie návrhov 
a začatie konaní o vyhlásení ochranných pásiem NhNKP a vytypovaných pamiatkových 
území, ako aj spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území. V rámci projektov na 
kultúrne aktivity na rok 2006  MK SR schválilo PÚ SR 1 mil. Sk na spracovanie zásad 
ochrany pamiatkových území. Tieto finančné prostriedky boli použité na aktualizáciu už 
jestvujúcich zásad a na vypracovanie nových zásad pre tie pamiatkové územia, ktoré doteraz 
zásady vypracované nemali. Zásady ochrany pamiatkových území pre pamiatkové rezervácie  
a zóny, spracované v r.2005, boli pripomienkované a následne schválené Komisiou pre 
posudzovanie zásad ochrany pamiatkových území a Odborno-metodickou komisiou PÚ SR.   

 
PÚ SR pokračoval s realizáciou projektu „Celoslovenské zmapovanie a výskum vitráží“, 

ktorého výsledkom je odborná publikácia „Vitráže na Slovensku“. 
 
Na podnet MK SR bola do plánu hlavných úloh zaradená úloha Monitoring aktuálneho 

stavu a využitia NhNKP s cieľom účinne zabezpečiť trvalo vyhovujúci stavebno-technický 
stav a využitie NKP v súlade s ich pamiatkovými hodnotami. 

 
V rámci plnenia ostatných úloh PÚ SR v rámci PHÚ 2006 sa činnosť v oblasti ochrany 

lokalít Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, konkrétne v oblasti prípravy nominačných 
projektov na ďalšie slovenské lokality  zamerala najmä na ukončenie nominačného projektu 
„Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku“, ktorý bol v júni 2006 zaslaný do 
Paríža  a na prípravu nominačného projektu „Limes Romanus – rímske pamiatky na 
Slovensku“. V súvislosti so zamýšľanou nomináciou pamiatok Veľkej Moravy Českou 
republikou a Slovenskou republikou na zápis do Zoznamu svetového dedičstva sa uskutočnilo 
v r.2006 viacero spoločných pracovných stretnutí v Mikulčiciach (ČR). Dňa 28. 6.2006 sa 
uskutočnila v Mikulčiciach verejná prezentácia štúdie „Areál slovanského hradiska 
v Mikulčiciach a súbor pamiatok Kopčany“, ktorej autorom je FA STU Bratislava. PÚ SR ako 
aj Krajský pamiatkový úrad Nitra spolupracovali na príprave a spracovaní odborných 
materiálov pre prípravu nominačného projektu „Pevnostný systém Komárno“. PÚ SR a KPÚ 
Prešov spolupracovali pri príprave nominačného projektu „Rozšírenie lokality Spišský hrad 
a pamiatky okolia o Levoču a dielo Majstra Pavla na Spiši“. 
 

PÚ SR vypracoval podklady pre prípravu nového internetového portálu PÚ SR 
(www.pamiatky.sk).  

 
V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktorých slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 

13. septembra 2006 v Skalici, udelila redakčná rada  revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky 
a múzeá cenu: 

- v kategórii Publikácia – menšia publikácia – drobná tlač: KPÚ Trenčín, pracovisko 
Prievidza a autorke Barbore Matákovej za publikáciu „Rímskokatolícky kostol 
Nanebovzatia Panny Márie na cintoríne v Prievidzi. Ikonografia.“ 
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- v kategórii Obnova – reštaurovanie – adaptácia: ORA Bratislava, Zuzane Chovanovej 
a Alexandre Šulíkovej za reštaurovanie takzvaného Thurzovho oltára z evanjelického 
kostola augsburského vyznania v Necpaloch. 

 
PÚ SR pripravil pri príležitosti 55. výročia svojho založenia odbornú konferenciu, ktorá sa 

uskutočnila v dňoch 25.-26. septembra vo Vysokých Tatrách.  
 

PÚ SR organizoval 38.medzinárodnú konferenciu archeológie stredoveku, ktorá sa 
uskutočnila v dňoch 18.-22.septembra v Bardejove. Hlavná téma konferencie bola „ 
Archeológia stredovekého mesta“. Výsledky konferencie budú publikované v zborníku 
Archaeologia historica č.32, ktorého spoluvydavateľom bude aj PÚ SR a ktorý bude 
vytlačený v r.2007. 

   
 V rámci podujatia NOSTALGIA EXPO 2006 sme pripravili 16. novembra 2006 odborný 

seminár „Múzeá v prírode- pamiatky alebo zbierkové predmety“. 
 
PÚ SR pripravil vydanie zborníka Monumentorum tutela/Ochrana pamiatok č.17, v ktorom 

sú publikované odborné príspevky zo zrealizovaných pamiatkových výskumov na Slovensku. 
Zborník vyšiel v mesiaci december 2006.  

 
Možno konštatovať, že všetky hlavné úlohy, ktoré boli stanovené v rámci PHÚ na rok 

2006, boli splnené.  
Vyhodnotenie výkonu štátnej správy PÚ a KPÚ, resp. Pamiatkového ústavu 

a vyhodnotenie Revízie ÚZPF SR v r. 2000 – 2006: 

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

PÚ SR spoluorganizoval s FA STU Bratislava a ICOMOS Slovensko v termíne 24. -25. 
mája 2006 seminár „Stopy industriálneho dedičstva na Slovensku“, ktorý sa uskutočnil na 
Fakulte architektúry STU Bratislava. Taktiež organizoval v spolupráci s FA STU Bratislava a 
Slovenskou akadémiou vied Bratislava konferenciu Ecovast-u, v rámci jeho generálneho 
zhromaždenia v dňoch 15. – 17. októbra 2006 v Bratislave, s podnázvom „Vidiecky rozvoj vo 
vedomostnej spoločnosti“.  

 
Spolok Banská Štiavnica 91 v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR, Fakultou 

architektúry STU Bratislava, Slovenským banským múzeom Banská Štiavnica, mestom 
Banská Štiavnica, ICOMOS Slovensko, Schreinerei, Bildhauerei, Denkmalpflege – Hubert 
Labisch (Nemecko), Fensterhandwerker – Johannes Mosler (Nemecko) organizoval v dňoch 
21.-22. septembra 2006 v Banskej Štiavnici odborný seminár „Okná a dvere pri obnove 
pamiatok“.  

Revízia ÚZPF Rok 
 

Počet rozhodnutí 
a záväzných stanovísk  

Počet 
stanovísk 

Spolu 
NhNKP HNKP Spolu 

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

4520 záv. stanovísk 
9245 16786 830  1292 2122 
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Pamiatkový úrad SR spolupracoval s Fakultou architektúry STU Bratislava na príprave 
podujatí k 100. výročiu narodenia prof. Alfréda Piffla, ktoré sa uskutočnia v roku 2007.  
 

Pamiatkový úrad SR uzavrel dňa 13. októbra 2005 s Ústavom dejín umenia Slovenskej 
akadémie vied Bratislava zmluvu, ktorej predmetom je spolupráca na úlohe „Elektronická 
encyklopédia vizuálnej kultúry na Slovensku“. V prvom polroku 2006 začal PÚ SR a KPÚ 
Košice s realizáciou projektu. 
 

V súvislosti s aktivizáciou pracovníkov ochrany kultúrneho dedičstva na európskej úrovni 
sa  tento rok uskutočnili dve dôležité podujatia:  
� European Heritage Summit – prvé stretnutie riaditeľov inštitúcii majúce na starosti 

ochranu kultúrneho dedičstva v Londýne, ktorej cieľom bolo jednak sformovanie akčného 
fóra tak, aby  v budúcom období bolo toto fórum priestorom pre diskutovanie závažných 
otázok súvisiacich s ochranou kultúrneho dedičstva, ktoré je v súčasnosti pod tlakom 
globalizácie a ďalších negatív vyplývajúcich s komercionalizácie života, 

� European Heritage Label – predstavuje novú európsku iniciatívu vytvoriť paralelný 
zoznam významných dokladov dejín a kultúry Európy, ktoré reprezentujú hodnoty 
súčasnej Európy ako je rovnosť, sloboda, kresťanstvo a demokracia a znamenali 
významne míľniky na ceste ku dnešnej Európskej únii. 

 
V rámci spolupráce s partnerskou organizáciou v Maďarsku bola 18. marca 2006 

uzatvorená a v priebehu roku 2006 aj realizovaná Dohoda o spolupráci medzi PÚ SR 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapešť na rok 2006. Pokračoval výskum 
a dokumentácia kostolov so stredovekými nástennými maľbami, uskutočnilo sa 
fotodokumentovanie a obhliadka stredovekých nástenných malieb v Kraskove, Kyjaticiach 
a Rimavskej Bani a Rybníka  pracovníkmi KOH Budapešť v dňoch 27.-28. novembra 2006.  

 
Na základe spoločnej dohody na rok 2006, ktorá bola podpísaná 1. marca 2006 v Brne, 

prebiehala aj spolupráca s Národním památkovým ústavem v Brne (Česká republika). 
V mesiaci marec sa uskutočnila v Brne prvá časť odborného seminára na tému „Strešná 
krajina a jej ochrana“. Druhá časť seminára bola 28. novembra 2006. V rámci uvedenej 
spolupráce sa uskutočnil dňa 30. marca 2006 v Bratislave odborný seminár na tému 
„Archeologické automatizované systémy v rámci ochrany pamiatkového fondu“.V druhom 
polroku 2006 pripravil PÚ SR odborný seminár venovaný problematike revízie Ústredného 
zoznamu pamiatkového fondu SR, ktorý sa uskutočnil 12. októbra 2006 v Banskej Bystrici. 
NPÚ Brno pripravil v termíne 7. septembra 2006 odborno-metodický deň „Plošná pamiatková 
ochrana“, ktorého sa zúčastnili aj zamestnanci PÚ SR.   

 
PÚ SR začal spoluprácu s Archeologickým ústavom AV Českej republiky Praha na 

realizácii projektu „Korpus predrománskej architektúry v Európe“, v rámci ktorého sa 
uskutočnil archeologický výskum NKP Kostoľany pod Tribečom – kostol sv. Juraja. 

 
V rámci propagácie pamiatkového fondu bola prezentovaná výstava „Pamiatky UNESCO 

na Slovensku“  v Slovenskom inštitúte vo Viedni v mesiaci jún 2006. Spolu s výstavou 
„Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku“ boli prezentované v Békešskej Čabe 
a Slovenskom Komlóši na jeseň 2006. Výstava „ Kalvárie a krížové cesty na Slovensku“ bola 
prezentovaná v priestoroch SNM  Bratislava – hrad od 11. apríla 2006 a v Múzeu alpinizmu 
v Kláštore kapucínov na Monte Capucino v Torine a v Budapešti v sídle Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal. 
 

Hlavnou náplňou Odborno-metodickej komisie ako poradného orgánu generálnej 
riaditeľky PÚ SR bolo v tomto období vypracovávanie odborných posudkov na realizované 
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pamiatkové výskumy v zmysle vyhlášky k pamiatkovému zákonu ako aj vypracovávanie 
odborných posudkov pre žiadateľov o získanie osobitnej odbornej spôsobilosti na 
vykonávanie pamiatkových výskumov.   
 

Odborní zamestnanci PÚ SR sa počas roka zapojili aj do práce poradných orgánov MK SR 
– Archeologickej rady a Komisie pre osobitnú odbornú spôsobilosť na vykonávanie 
pamiatkových výskumov.  

 
Pamiatkový úrad SR zabezpečoval v zmysle pamiatkového zákona prostredníctvom 

oblastných reštaurátorských ateliérov reštaurátorskú činnosť. 
 
     V roku 2006 bolo na rozpočet Pamiatkového úradu SR napojených 10 preddavkových 
organizácií – 8 krajských pamiatkových úradov a 2 oblastné reštaurátorské ateliéry, t.j. 
o jednu preddavkovú organizáciu menej ako v predchádzajúcich obdobiach. K 1.1.2006 
realizoval Pamiatkový úrad SR organizačnú zmenu – bol zrušený Oblastný reštaurátorský 
ateliér Banská Bystrica pre nedostatok zákazok. Materiálovo bol vysporiadaný presunom do 
Oblastných reštaurátorských ateliérov Levoča a Bratislava. Personálne bol vysporiadaný 
presunom dvoch zamestnancov do Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica 
a s jedným zamestnancom bol z dôvodu organizačných zmien ukončený pracovný pomer. 
   
   V hodnotenom období mal Pamiatkový úrad SR  stanovený záväzný ukazovateľ príjmov 
v celkovom objeme 21 500 tis. Sk, ktoré boli splnené a mierne prekročené. V rámci výdavkov 
hospodáril s rozpočtovými finančnými prostriedkami zdroja 111 – Štátny rozpočet v objeme 
149 213 tis. Sk a s mimorozpočtovými finančnými prostriedkami zdroja 72 v objeme  
647 446,34 Sk, ktoré získal na základe zmlúv a z náhrad z poistného plnenia. V roku 2006 
bolo vykonaných 12 rozpočtových opatrení. Celkové upravené výdavky úradu boli členené 
podľa programovej štruktúry nasledovne: 
 
1) program 08S0108 Ochrana pamiatkového fondu:          upravený rozpočet 
                      v tis. Sk 
 Príjmy           21 500 
 Bežné výdavky       136 254 
 Kapitálové výdavky           3 881 
 Spolu         140 135 
 
2) program 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít PO a RO 
 Bežné výdavky           3 000 
 Spolu             3 000 
 
 
3) program 08T0104 Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí         578 
  Spolu                578 
4) program 08T0105 Informatizácia kultúry  
 Kapitálové výdavky          3 148 
 Spolu            3 148 
 
5) program 08T0107 Prioritné projekty – nákup dopravných  prostriedkov   2 352 
 Spolu            2 352 
 
 V rámci programu 08S0108 Ochrana pamiatkového fondu bola financovaná hlavná 
činnosť úradu predovšetkým výkon štátnej správy, plán hlavných úloh, reštaurovanie 
a s hlavnou činnosťou súvisiace prevádzkové náklady. V rámci materiálno – technického 



132 

zabezpečenia bol realizovaný celý rad činností, ktorých výsledkom je vyššia úroveň 
vybavenosti úradu.  
 

Za najdôležitejšie považujeme obnovu autoparku v rámci ktorej bolo zakúpených  
7 osobných automobilov, nákup výpočtovej techniky, zrealizovanú opravu a údržbu 
priestorov v budove sídla Pamiatkového úradu SR na ul. Červený most 6, realizáciu obnovy 
sídla Krajského pamiatkového úradu Bratislava na Leškovej ul. Ďalšie programy predstavujú 
účelovo určené finančné prostriedky, ktoré úrad použil v súlade s daným účelom a v určenom 
termíne boli tieto finančné prostriedky zúčtované. Nedočerpané účelovo určené prostriedky 
boli v rámci zbilancovania výdavkového účtu k 31.12.2006 vrátené do štátneho rozpočtu. 
 
 Rozpisom  záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2006 číslo MK 
992/2006-700/1969 zo dňa 30.1.2006  bol Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky (ďalej 
len „PÚ SR“) pre rok 2006 stanovený limit celkom 352 zamestnancov, z toho  v štátnej službe  
195 zamestnancov a 157 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.   
Rozpočtovým opatrením č. 8 zo dňa 30.10.2006 bol upravený limit zamestnancov  
nasledovne: štátna služba 195 zamestnancov a 150 zamestnancov vykonávajúcich práce vo 
verejnom záujme.   
 
 Vzhľadom na postavenie úradu ako špecializovaného orgánu štátnej správy 
s celoštátnou pôsobnosťou a potrebu zvládania nových úloh v oblasti ochrany pamiatkového 
fondu, ako aj všetkých činností zabezpečujúcich chod úradu a vychádzajúc z vysokej 
vzdelanostnej úrovne zamestnancov (prevaha vysokoškolského vzdelania) si úrad  stanovil 
prioritu systematicky prehlbovať kvalifikačný potenciál zamestnancov. 
 
 V roku 2006 bolo zabezpečované vzdelávanie v nasledovných okruhoch: jeden okruh 
predstavoval vzdelávanie na získanie a osvojenie si aktuálneho právneho stavu po zmenách 
jednotlivých právnych predpisov, napr.: zákon o štátnej pokladnici, o rozpočtových 
pravidlách, o účtovníctve, o daniach, zdravotnom poistení, štátnej službe, Zákonník práce, 
o ochrane osobných údajov, o verejnom obstarávaní, o informatizácii vo verejnej správe 
a vzdelávanie štátnych zamestnancov v prípravnej štátnej službe; druhý okruh predstavoval 
dlhodobejšie vzdelávania, zamerané na prehlbovanie odborností s následným ukončením 
skúškou a vydaním osvedčenia, napr.: správne konanie – aplikácia správneho poriadku 
v praxi, vodičský preukaz na PC – ECDL (MS Word, MS Excel, E-mail, Internet, 
Informatika), vzdelávanie predstavených – rozvoj manažérskych zručností a manažment. 
Ďalší okruh tvorili: pracovná konzultačno-vzdelávacia aktivita zamestnancov, venovaná 
výkladu pamiatkového zákona, účasť na odborných seminároch a konferenciách na Slovensku 
aj v zahraničí  a pravidelné zasadnutia odborných komisií a sekcií pri Pamiatkovom úrade SR. 
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9.9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 
 
1.V rámci výkonu štátnej správy: 

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

 
V rámci vedeckej, teoretickej a odborno-metodickej činnosti: 

Vysoké školy (VŠVU,UK,STU,TU Košice, VŠ drevárska Zvolen a pod.) 
SAV (najmä Historický ústav, Ústav architektúry, Umeno-vedný a archeologický ústav) 
Dotknuté odborné inštitúcie (SAŽP, MUOP, Múzeá,atď.) 

 
Bádatelia – vzhľadom na štatút archívu osobitného významu: 

Študenti vysokých škôl 
Individuálni bádatelia - výskumníci 

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

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

odberatelia reštaurátorskych prác 
odberatelia výskumov 

 
Zahraničné odborné inštitúcie: 

UNESCO 
ICCROM 
ICOMOS 
atď. 

 
 
 
 
Bratislava, dňa  14. 2. 2007 
 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu: 
 
 
  

     PhDr. Katarína Kosová 
         generálna riaditeľka 
 



Zoznam skratiek použitých vo výročnej správe za rok 2006 
PÚ SR    Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
ÚGR    úsek generálneho riaditeľa 
ÚVŠS    úsek výkonu štátnej správy a odborných činností 
OVŠS    odbor výkonu štátnej správy 
OdPA    oddelenie architektonických pamiatok 
OdPÚ    oddelenie pamiatkových území 
OdVP    oddelenie výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok 
OdGD    oddelenie grafickej dokumentácie 
OŠIS    odbor štátneho informačného systému 
OdAIS    referát automatizovaných informačných systémov 
OdÚZPF  oddelenie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 
ÚZPF    ústredný zoznam pamiatkového fondu 
OOA    odbor osobitného archívu 
ORA    oblastný reštaurátorský ateliér 
ÚEP    úsek ekonomicko-prevádzkový 
KPÚ    krajský pamiatkový úrad 
AIS OP SQL  automatizovaný informačný systém ochrany pamiatok 
SQL    search query language (vyhľadávací dopytovací program) 
GIS    geografický informačný systém 
NKP    národná kultúrna pamiatka 
NhNKP  nehnuteľná národná kultúrna pamiatka 
HNKP    hnuteľná národná kultúrna pamiatka 
PO    pamiatkový objekt 
PP    pamiatkový predmet 
AL    aktualizačný list 
MK SR  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
T    termín 
Z    zodpovednosť 
S   spolupráca 
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