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V rámci programu Európskej únie, regionálneho rozvojového fondu - Programu teritoriálnej
spolupráce 2007-2013, Stredná Európa bol schválený medzinárodný projekt „Nominácia
stredoeurópskej časti Limes Romanus ako súčasti cezhraničnej lokality svetového dedičstva
UNESCO „Hranice Rímskej ríše“, skrátene „Dunajský limes – svetové dedičstvo UNESCO“
(„Danube Limes – UNESCO World Heritage“), pod číslom 1CE079P4.
Pamiatkový úrad SR je partnerom slovenskej časti projektu. Projekt bol schválený na obdobie
realizácie od 1. 10. 2008 do 30. 11. 2011.
Vedenie projektu zabezpečuje Kulturális Orokségvedelmi Hivatal (Národný úrad pre kultúrne
dedičstvo), Budapešť, Maďarsko. Na projekte sa ako ďalší partneri zúčastňujú inštitúcie z 8
európskych krajín. Spôsob, podiel a formu účasti PÚ SR v projekte určuje Zmluva medzi PÚ
SR a Kulturális Orokségvedelmi Hivatal zo dňa 8.5.2009, financovanie projektu prebieha
podľa Pravidiel oprávnenosti výdavkov pre slovenských projektových partnerov pre cieľ
európskej teritoriálnej spolupráce 2007 – 2013, platných od 1. 1. 2009, verzia 1.0, ktoré
vydalo MŽP SR, Sekcia environmentálnych programov a projektov.
Spoluriešiteľom projektu za Slovenskú republiku je PÚ SR, zastúpený generálnou riaditeľkou
PhDr. Katarínou Kosovou. Koordinátorkou slovenskej časti projektu je Ing. arch. Ľubica
Pinčíková.
Cieľom projektu je spracovanie návrhu slovenskej časti hraníc Rímskej ríše - Limes
Romanus, dunajský limes, do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO podľa Operačnej
príručky pre implementáciu Dohovoru svetového dedičstva (Operational Guidelines for the
Implementation of the World Heritage Convention, WHC,-2005/WS/1).
V rámci spolupráce s Múzeom mesta Bratislava bol Mgr. J. Schmidtovou spracovaný
archeologický výskum „Bratislava – Rusovce, poloha Bergel“.

– fotografia z archeologickej komisie v Rusovciach, ktorá sa konala 28. 10. 2009
v Rusovciach, foto: Ľ Pinčíková
Ďalej sa na Ministerstve kultúry SR 18. 11. 2008 konalo pracovné rokovanie k majetkoprávnemu vysporiadaniu vlastníctva pozemkov pod národnou kultúrnou pamiatkou /NKP/ –
rímsky vojenský tábor v Iži. Ministerstvo kultúry SR prijalo úlohu koordinátora tejto úlohy.
PÚ SR zvolal 21. 9. 2009 pracovné rokovanie o stave zachovania NKP archeologické
nálezisko – vojenský tábor v katastrálnom území Iža, poloha Leányvár NKP - rímsky
vojenský tábor. Na rokovaní sa zúčastnili všetci vlastníci a správcov pozemkov pod touto
pamiatkou, zástupcovia miestnej samosprávy, AÚ SAV a KPÚ Nitra.
Stretnutie sa začalo obhliadkou rímskeho vojenského tábora a prerokovanie problémových
oblastí. Rokovanie pokračovalo na Obecnom úrade v Iži vo veci riešenia stavu zachovania
predmetnej archeologickej lokality a ďalšieho postupu ohľadom sanácie odkrytých murív a
úpravy areálu, koncepcie obnovy a prezentácie. Boli prijaté konkrétne riešenia na nápravu.
Ďalšie rokovanie sa uskutoční v marci budúceho roku.

Stretnutie pracovnej skupiny projektu Danube Limes v Paksi, Maďarsko.
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V rámci projektu Danube Limes –UNESCO – World Heritage sa v dňoch 19. – 20- novembra
uskutočnilo pracovné stretnutie partnerov uvedeného projektu. Toto stretnutie zorganizoval
líder projektu Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) pri meste Paks v župe Tolna
v Maďarsku. Účastníci, zástupcovia ostatných partnerov projektu, ktorými sú okrem
Pamiatkového úradu SR, Institut für Österreichische Geschichtsforschung (IÖG) so sídlom vo
Viedni, Deutsche Limes Kommission (DLK)so sídlom v Bad Homburg v Nemecku, Ośrodek
Badań nad Antykiem Europy Ptd. Wsch. Uniwersytetu Warszawskiego (CAR) z Varšavy,
ďalej Univerzita v Pécsi a samozrejme mesto Paks sa zišli v príjemnom prostredí hotela
Orchidea v neďalekej dedinke Tengelic. Témou pracovného koordinačného stretnutia bolo
najmä, ako v úvode rokovaní uviedol hlavný koordinátor projektu za maďarskú stranu Tamás
Fjérdy, zefektívnenie vzájomnej komunikácie medzi jednotlivými partnermi a zlepšenie
informovanosti širšej verejnosti.
V prvý rokovací deň Agnes Bertchod (KÖH) informovala o spustení domácej oficiálnej
webovej stránky www.danube.limes.eu projektu Danube Limes. Ďalším zaujímavým bodom
programu bola prezentácia Sonji Jilek (IÖG) s témou Projektového komunikačného plánu, na
základe ktorého jednotliví partneri projektu sa informujú o svojich aktivitách nielen medzi
sebou ale najmä vo vzťahu k širokej laickej verejnosti. Záverom prvého dňa rokovania
Hajnalka Molnára a Judit Saab (KÖH) zhodnotili vzájomnú komunikáciu medzi partnermi
projektu, spoločne sa hľadali možnosti zlepšenia informovanosti najmä prostredníctvom
prezentovanej webovej stránky
Druhý deň sme v neďalekej obci Dunakömlöd navštívili prezentovaný rímsky tábor
Lussonioum, kde sme okrem prezentovaných zvyškov architektúr mali možnosť zhliadnuť
najnovšie výsledky tam prebiehajúceho archeologického výskumu, ktorý realizuje Univerzita
v Pécsi pod vedením Zolta Vichyho v spolupráci s Mestským múzeom v Paksi. Neskôr
v Mestskom múzeu v Paksi Z. Vichy predstavil jeden z najvýznamnejších nálezov za
posledné roky v rámci dunajského limitu. Počas tohtoročného výskumu v tábore Lussonium
sa podarilo vydvihnúť fragment sochy v nadživotnej veľkosti: Ide o ľavú nohu dosiaľ
neznámeho rímskeho cisára v postoji kontra pedis. Získaný fragment sochy, podľa výzdoby

obuvi, pravdepodobne patril jednému z cisárov severovskej dynastie, teda do začiatku 3.
storočia.
Stretnutie partnerov projektu Danube Limes po zhliadnutí expozície Mestského múzea
v Paksi pokračovalo svojim ďalším programom, ktorým bola správa za prvé a druhé
projektové obdobie, ktorú predniesla Judit Saab(KÖH). Posledným bodom programu bola
správa Petra Henricha (DLK) a Andreasa Schabla (IÖG) o zmenách a východiskách vo
financovaní a plánovaní projektových aktivít a výsledkoch projektu.

Rímsky tábor Lussonium, foto: A. Tuhárska

