
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DODATOK č. 1 

 
K Organizačnému poriadku 

 
č. PUSR-2023/329-1/942 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bratislava 

5. január 2023 

 
 



 

 

Generálny riaditeľ Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Pamiatkový úrad 
SR“) podľa článku. 1, ods. 2 Organizačného poriadku Pamiatkového úradu SR, vydáva tento 
dodatok k Organizačnému poriadku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky PUSR-
2020/3073-1/8754, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 2. 2020: 
 
1. V článku 9 ods. 4 písm. d) sa slová „vedúci úseku pre reštaurátorské činnosti“ nahrádzajú 
slovami „vedúceho odboru konzervačnej vedy“ 
 
2. Článok 69 sa nahrádza novým článkom 69, ktorý znie: 
 

„Článok 69 
Odbor konzervačnej vedy 

 
1. Odbor konzervačnej vedy je samostatným odborom, ktorý je priamo podriadený 

generálnemu riaditeľovi. 
2. Odbor konzervačnej vedy najmä 

a.  realizuje výskumné a prieskumné práce, súvisiace s reštaurovaním a 
pamiatkovou obnovou, 

b. plní úlohy odborného výskumného a technologického pracoviska pre všetky 
organizačné zložky pamiatkového úradu, 

c. zaisťuje odborné služby pre vlastníkov a správcov kultúrnych pamiatok, 
múzejných a galerijných zbierok a fondov pamäťových inštitúcií, 

d. zabezpečuje odbornú technologickú činnosť v súvislosti s preventívnou 
ochranou hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok, 

e. zisťuje stavy a príčiny poškodenia kultúrnych pamiatok, 
f. vykonáva monitoring stavu drevnej hmoty a klimatických podmienok 

drevených chrámov, zapísaných do zoznamu UNESCO, 
g. spracováva vlastné materiálové prieskumy slúžiace ako podklady pre písomné 

vyjadrenia, stanovenia koncepcie stavebnej obnovy kultúrnej pamiatky, pre 
projektovú a reštaurátorskú dokumentáciu, ako aj z dôvodov 
dokumentačných; prípadne zaisťuje prieskumy u externých špecialistov, 

h. interpretuje výsledky prieskumov tak, aby boli využiteľné pre prípravu a 
realizáciu obnovy pamiatok a pre reštaurovanie, a vyhotovuje písomné 
správy, 

i. spravuje archív vzoriek historických stavebných a umeleckých materiálov, ako 
aj písomných a špecializovaných výsledkov výskumov za dobu existencie 
oddelenia, 

j. vykonáva náročné špecializované inštrumentálne výskumy na kultúrnych 
pamiatkach a na galerijných a múzejných predmetoch, najmä:  

i. terénny odber stratigrafických a práškových vzoriek 
ii. vyhotovenie nábrusov, výbrusov, stanovenie a fotodokumentácia 

stratigrafie, 
iii. analýza podkladov, farebných vrstiev a stavebného materiálu metódou 

SEM-EDS a inými metódami, 
iv. silikátová analýza, 
v. granulometria, 



 

 

vi. stanovenie obsahu vodorozpustných solí (gravimetria, argentometria, 
kolorimetria), 

vii. stanovenie vodivosti, vlhkosti, nasiakavosti, 
viii. kvalitatívne stanovenie výkvetov, 

ix. analýza drevnej hmoty, optická mikroskopia, SEM mikroskopia, 
x. petrografický rozbor kameňa SEM-EDS, optická mikroskopia, 

xi. analýza štruktúry textílie, 
xii. analýza kovových materiálov, 

xiii. histochemické analýzy spojív, 
xiv. iné technologické práce, 

 
k. v rámci svojej odbornej činnosti vykonáva nedeštruktívne zobrazovacie a 

inštrumentálne prieskumy diel: digitálne snímkovanie, RTG snímkovanie, 
snímkovanie UV-indukovanej viditeľnej fluorescencie, IR technické fotografie, 
špecializované merania a vyhodnotenia pomocou XRF spektrometra. 

l. zabezpečuje vedecko-výskumnú činnosť v oblasti praktickej ochrany 
pamiatkového fondu, 

m. vykonáva expertíznu činnosť v odbore reštaurovania, 
n. vykonáva poradenskú, konzultačnú, akvizičnú, výstavnú a edično-publikačnú 

činnosť, 
o. spracováva dejiny a teóriu reštaurátorskej disciplíny, 
p. vykonáva činnosti na skvalitnenie práce aktívnych remeselníkov v oblasti 

obnovy kultúrnych pamiatok,  
q. organizuje semináre a pracovné dielne pre ostatné aktívne profesie v oblasti 

svojho zamerania pre iné subjekty, 
r. uskutočňuje výmenu informácií a skúseností, poskytuje odbornú metodickú 

pomoc iným organizačným zložkám pamiatkového úradu, 
s. priebežne sleduje odbornú literatúru a ďalšie poznatky, skúsenosti a 

informácie o historických a novodobých technológiách a materiáloch pre 
obnovu a reštaurovanie kultúrnych pamiatok a o trendoch pamiatkovej 
technológie v národnom i medzinárodnom meradle, 

t. podieľa sa na publikačnej a prednáškovej činnosti pamiatkového úradu, 
u. dokončuje reštaurátorské práce na základe platných zmlúv uzatvorených pred 

vydaním nálezu Ústavného súdu PL. ÚS 12/2016, a to do 31.12.2023“. 
 

 
 
3. Článok 70 sa vypúšťa bez náhrady. 
 
4. Článok 71 sa nahrádza novým článkom 71, ktorý znie: 
 

„Článok 71 
Vedúci odboru konzervačnej vedy 

 
1. Vedúci odboru konzervačnej vedy riadi, organizuje, koordinuje, kontroluje a 

zodpovedá generálnemu riaditeľovi za činnosť odboru. 



 

 

2. Vedúci odboru konzervačnej vedy plní úlohy vedúceho zamestnanca podľa 
ustanovení tohto organizačného poriadku. 

3. Vedúci odboru konzervačnej vedy najmä 
a. zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z plánu hlavných úloh, 
b. zabezpečuje výskumné práce na ohrozených kultúrnych pamiatkach,  
c. spracováva koncepčné a čiastkové stratégie pre oblasť výkonného 

reštaurovania, 
d. vypracováva podklady pre program reštaurovania ohrozených kultúrnych 

pamiatok. 
 

5. Články 72 až82 sa zrušujú bez náhrady. 
 
6. V celom texte Organizačného poriadku sa slová „referát kontroly“ a „vedúci referátu 
kontroly“ nahrádzajú pojmom „kontrolór“ v príslušnom tvare. 
 
7. V článku 135 sa dopĺňa nový odsek dva, ktorý znie: 
„ 2. Ustanovenie článku 69 ods. 2 písm. u) stráca účinnosť dňa 31.12.2023.“. 
 
8.Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2023. 
 
 

Ing. arch. Pavol Ižvolt 
  generálny riaditeľ 


