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1. Identifikácia organizácie 

 

Názov: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Sídlo:  Cesta na Červený most 6, 814 06  Bratislava 

Rezort: Ministerstvo kultúry SR 

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 

 

Generálny riaditeľ: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD. 

Členovia vedenia: Ing. arch. Lýdia Kubeková – námestníčka generálneho riaditeľa 

Ing. Mariana Masárová – ekonomicko-prevádzková námestníčka 

JUDr. Silvia Beierová, PhD. – poverená vedením osobného úradu 

 

Poradné orgány: Riaditeľská rada 

Operatívna porada 

Vedecká rada   

Odborno-metodická komisia 

Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu 

Reštaurátorská komisia 

 

Zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) a Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky č. MK 572/2002-1 z 1. apríla 2002 o vydaní zriaďovacej listiny Pamiatkového 

úradu Slovenskej republiky bol 1. 4. 2002 zriadený Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

a krajské pamiatkové úrady. 

 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Pamiatkový úrad SR je právnickou osobou a je špecializovaným orgánom štátnej 

správy na úseku ochrany pamiatkového fondu. 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 tiež „MK 

SR“), ktorá na základe Splnomocnenia č. MK-1345/2004-1 riadi a zabezpečuje financovanie 

a vecné prostriedky krajským pamiatkovým úradom ako aj oblastným reštaurátorským 

ateliérom. 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 zákona vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod 

kraja.  
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Krajské pamiatkové úrady (ďalej len „KPÚ“) konajú a rozhodujú v administratívno-

právnych veciach samostatne. Sídlami jednotlivých KPÚ sú: Banská Bystrica, Bratislava, 

Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina. Jednotlivé úrady majú zriadené svoje 

pracoviská. 

 

Oblastné reštaurátorské ateliéry 

Oblastné reštaurátorské ateliéry (ďalej len „ORA“) sú preddavkovými organizáciami 

Pamiatkového úradu SR (ďalej tiež „PÚ SR“) bez právnej subjektivity, ktoré zabezpečujú 

výskumné a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na ohrozených kultúrnych 

pamiatkach. Sídlami jednotlivých oblastných reštaurátorských ateliérov sú: Bratislava 

a Levoča. 

 

Telefón: 02/20 464 111 

e-mail: podatelna.pusr@pamiatky.gov.sk 

adresa internetovej stránky organizácie: www.pamiatky.sk 

  

http://www.pamiatky.sk/
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2. Kontrakt PÚ SR so zriaďovateľom a jeho vyhodnotenie 

 

 

A. Výkon špecializovanej štátnej správy 
 

Vydávanie rozhodnutí, záväzných stanovísk, stanovísk a vyjadrení v prvom a druhom stupni výkonu 

štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu. 

 

 
rozhodnutia, záväzné stanoviská, stanoviská a odborné vyjadrenia 

PÚ SR  1507 

KPÚ B. Bystrica 2762 

KPÚ Bratislava 3306 

KPÚ Košice 2035 

KPÚ Nitra 3018 

KPÚ Prešov 4462 

KPÚ Trenčín 2956 

KPÚ Trnava 2954 

KPÚ Žilina 4342 

SPOLU 24388 

 

 

 Počet vykonaných štátnych pamiatkových dohľadov nad stavom, 

využívaním a zabezpečením ochrany pamiatkového fondu, 

archeologických nálezov a archeologických nálezísk 

PÚ SR  5 

KPÚ B. Bystrica 194 

KPÚ Bratislava 14 

KPÚ Košice 804 

KPÚ Nitra 398 

KPÚ Prešov  

KPÚ Trenčín 52 

KPÚ Trnava 251 

KPÚ Žilina 11 

SPOLU 
 

 

 

Odbor opravných prostriedkov 

 

Konania na súdoch vo veci napadnutých rozhodnutí PÚ SR 

1. žalobca: PIARG, s. r. o., Bratislava 

 napadnuté rozhodnutie: PUSR-2018/20441-4/93624/56/KUB 

 náhrada trov konania: 0,- € 

- rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 18. 11. 2021 – zrušený rozsudok KS v Banskej Bystrici 

zo dňa 27. 05. 2020 – vec vrátená na ďalšie konanie 
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2. žalobca: Obec Kútniky 

 napadnuté rozhodnutie: PUSR-2020/494-2/20031/21/NEM 

 náhrada trov konania: 0,- € 

- uznesenie Krajského súdu v Trnave zo dňa 17. 02. 2022 – zastavenie konania  

3. žalobca: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Leštiny 

napadnuté rozhodnutie: PUSR-2018/8759-9/8743/6/KUB 

náhrada trov konania: 0,- € 

- rozsudok Krajského súdu v Žiline zo dňa 23. 02. 2022 – zamietnutie žaloby 

4. žalobca: MIKO, s. r. o., Trnava 

 napadnuté rozhodnutie: PUSR-2020/18657-4/98445/72/ZAJ 

 náhrada trov konania: 0,- € 

 - rozsudok Krajského súdu v Trnave zo dňa 17. 03. 2022 – podaná kasačná sťažnosť na NS SR 

5. žalobca: TAMA SLOVAKIA, a. s., Trnava 

 napadnuté rozhodnutie: PUSR-2019/25908-29/104084/70/ZAJ 

 náhrada trov konania: 0,- € 

 - rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 30. 03. 2022 - zrušený rozsudok KS v Trnave – vec 

vrátená na ďalšie konanie 

6. žalobca: Archi-Tekton s. r. o., Zvolen 

 napadnuté záväzné stanovisko: PUSR-2020/11240-4/50950/ZAJ 

 náhrada trov konania: 0,- € 

 - uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 26. 05. 2022 - odmietnutie žaloby 

7. žalobca: PIARG, s. r. o., Bratislava 

 napadnuté rozhodnutie: PUSR-2018/20441-4/93624/56/KUB 

 náhrada trov konania: 0,- € 

 - rozsudok KS v Banskej Bystrici zo dňa 17. 06. 2022 - zrušené rozhodnutie PÚ SR a KPÚ 

 

 

rok Rozsudky/ 

uznesenia 

spolu 

NS 

SR 

KS potvrdené 
rozhodnutia 

PÚ SR 

zrušené 
rozhodnutia 

PÚ SR 

zastavenie 

konania/zrušenie 

rozsudku KS 

trovy konania 

a právneho 

zastúpenia 

2011 7 2 5 4 2 1 1307,31 € 

2012 6 1 5 3 3 - 972,27 € 

2013 8 3 5 5 2 1 684,05 € 

2014 6 2 4 4 2 - 1314,31 € 

2015 7 2 5 3 2 2 140,- € 

2016 5 1 4 5 - - 0,- € 

2017 6 1 5 4 - 2 0,- € 

2018 12 5 7 7 - 5 0,- € 

2019 10 4 6 4 3 3 1420,72 € 

2020 6 2 4 3 - 3 0,- € 

2021 5 1 4 3 1 1 0,- € 

2022 7 2 5 1 2 4 0,- € 

 

 

Vydávanie vyjadrení k dočasnému vývozu NKP z územia SR do zahraničia podľa požiadaviek, 

overovanie zhody a posúdenia celkového stavu po ich vrátení.  
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Odbor ochrany pamiatkového fondu 

 Zmena vyhlásenia ochranného pásma Pevnostného systému v Komárne, aktuálne prebieha 

správne konanie  

 Vyhlásenie ochranného pásma PR Osturňa a NKP v obci Osturňa, aktuálne prebieha správne 

konanie 

 Koncepcia ochrany prostredia NKP (Koncepcia OPr NKP). Metodické usmernenie pri 

ochrane prostredia NKP 

Cieľom je: 

- Vytvoriť celoplošný systém pre základnú (rámcovú) ochranu prostredia NKP s využitím 

nástrojov územného plánovania. 

- Preskúmať možnosti pevnejšieho zapojenia orgánov pamiatkovej ochrany do 

územnoplánovacích procesov, tak aby územnoplánovacia dokumentácia (v rôznych stupňoch) 

pravdivejšie odrážala potreby ochrany nielen samotného PF, ale aj prostredia PF. 

- Spracovať výhľadový materiál ochrany prostredia - v prvej fáze - pre vybrané typy NKP  (pre 

prvú fázu boli vybrané stredoveké sakrálne stavby - solitéry v prírodnej krajine, alebo objekty 

situované v zástavbe v čiastočnom priamom kontakte s voľnou krajinou.) 

- Stanoviť priority pre (prípadné) ďalšie vyhlasovanie ochranných pásiem NKP 

Popis úlohy: 

Úloha je pokračovaním snahy o rozvinutie koncepčného prístupu k ochrane prostredia 

pamiatkového fondu. Pričom rozvíja ideu, že ako nástroj ochrany prostredia NKP netreba chápať 

výlučne ochranné pásma vyhlásené podľa § 18 pamiatkového zákona. Snahu o rozšírenie pohľadu  

na možnosti ochrany prostredia NKP komplexnejšie vystihuje pojem „manažment ochrany prostredia 

pamiatok“. Tento pojem zahŕňa jednak problematiku ochranných pásiem (v tom zmysle, že sa 

zamýšľa nad prioritami budúcich OP a nad otázkami jednotnosti prístupu k vymedzeniu "prostredia 

NKP" a teda aj vymedzenia potenciálnych OP) a jednak samotný plošný (celoplošný/celoslovenský) 

systém ochrany prostredia NKP („Koncepciu OPr NKP“) - ten by mal síce len odporúčací charakter, 

ale zato by mal mať potenciál riešiť problematiku ochrany prostredia v jej komplexnosti. Systém je 

navrhovaný ako "otvorený" - v prvých fázach je síce potrebné  klásť dôraz na plošnosť/komplexnosť 

prístupu, z čoho prirodzene vyplýva nutnosť preferovania schematickejších riešení a rámcových 

pohľadov -  

s predpokladom, že v budúcnosti bude možné návrhy ochrany prostredia jednotlivých NKP - podľa 

potreby aj spodrobňovať. 

Realizácia: interná prezentácia úlohy v rámci úradu, vrátane zápisu; spracované „evidenčné listy 

odporúčanej ochrany prostredia NKP“ - vybratých nehnuteľných NKP pre podrobnejšie spracovanie 

problematiky ochrany ich prostredia – 65 mapových listov; celková mapa M = 1:230tis. 

 

 

Kontrola stavu a využitia kaštieľov na Slovensku 

KPÚ Banská Bystrica 

okres Lučenec (9): 

LC, Vidiná, kaštieľ, ÚZPF č. 495/1 

LC, Veľké Dravce, kaštieľ ÚZPF č. 2581/1 

LC, Fiľakovská cesta, kaštieľ a úprava sadovnícka, ÚZPF č. 10452/1-2 

LC, Malá Ves, kaštieľ, ÚZPF č. 3479/1 

LC, Halič, kaštieľ s areálom, ÚZPF č. 444/1-6 
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LC, Podrečany, kaštieľ a park, ÚZPF č.  474/1-2 

LC, Opatová, kaštieľ a park, ÚZPF č. 469/1-2 

LC, Dolná Slatinka, kaštieľ a park, ÚZPF č. 470/1-2 

LC, Divín, kaštieľ, ÚZPF č. 434/1 

okres Veľký Krtíš (6): 

VK, Čeláre, kaštieľ, ÚZPF č. 427/1 

VK, Čeláre Kirť, kaštieľ, ÚZPF č.  428/1 

VK, Malé Zlievce, kaštieľ, ÚZPF č.  461/1 

VK, Modrý Kameň, kaštieľ, ÚZPF č.  465/8 

VK, Dolná Strehová, kaštieľ a park, ÚZPF č. 438/1-2 

VK, Želovce, kaštieľ a park,  ÚZPF č.  498/1-2 

okres Poltár (2): 

PT, Zlatno, kaštieľ a park,  ÚZPF č. 430/1-2 

PT, Uhorské, kúria,  ÚZPF č.  489/1 

okres Rimavská Sobota (21): 

RS, Lenka, kaštieľ a sýpka, ÚZPF 10978/1-2 

RS, Valice, kaštieľ s areálom, ÚZPF 983/1-3 

RS, Žíp, kaštieľ a park, ÚZPF1042/1-2 

RS, Kaloša, kúria, ÚZPF 982/1 

RS, Rimavská Sobota, kaštieľ a park, ÚZPF č. 1007/1-2 

RS, Hrachovo, kaštieľ a park, ÚZPF č. 962/1-2 

RS, Kráľ, kaštieľ a park, ÚZPF č. 974/1-2 

RS, Veľký Blh, kaštieľ a park, ÚZPF č. 1034/1-2 

RS, Abovce, kaštieľ s areálom, ÚZPF č. 438/1-2 

RS, Číž, kaštieľ a park, ÚZPF č. 939/1-2 

RS, Uzovská Panica, kaštieľ, ÚZPF č. 1032/1 

RS, Čerenčany, kúria, ÚZPF č. 11373/1 

RS, Hodejov, kaštieľ, ÚZPF č.  447/1 

RS, Jesenské, kúria, ÚZPF č.  970/1 

RS, Jesenské, kúria, ÚZPF č. 971/1 

RS, Chanava, kúria s areálom, ÚZPF č.  10949/1-4 

RS, Ožďany, kaštieľ, ÚZPF č.  987/1 

RS, Hodejov, kúria,  ÚZPF č.  11296/1 

RS, Rimavské Janovce, kúria,  ÚZPF č.  1015/1 

RS, Rimavské Janovce, kúria s areálom,  ÚZPF č.  1016/1-5 

RS, Širkovce, kaštieľ a park,  ÚZPF č.  11794/1-2 

okres Revúca (13): 

RA, Ploské, kúria, ÚZPF991/1 

RA, Licince, kaštieľ s areálom, ÚZPF 2412/1-6 

RA, Muránska Huta, kaštieľ, ÚZPF č. 10151/1 

RA, Tornaľa, Starňa, kaštieľ s areálom, ÚZPF č. 10833/1-5 

RA, Revúca, kúria a pam. tabuľa ÚZPF č. 539/1-2 

RA, Tornaľa, kúria a záhrada, ÚZPF č. 973/1-2 

RA, Tornaľa, kúria, ÚZPF č. 10994/1 

RA, Hucín, kaštieľ s areálom, ÚZPF č. 498/1-3 

RA, Tornaľa, Behynce, kaštieľ a park, ÚZPF č. 934/1-2 
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RA, Gemerská Ves, kaštieľ, ÚZPF č.  963/1 

RA, Jelšava, kaštieľ, ÚZPF č.  509/1 

RA, Muráň, kaštieľ, ÚZPF č. 2423/1 

RA, Gemer, kaštieľ a park, ÚZPF č. 949/1-2 

okres Banská Štiavnica (1): 

BŠ, Svätý Anton, kaštieľ s areálom, ÚZPF č. 1209/31 

okres Banská Bystrica (7): 

BB, Radvaň, kaštieľ s areálom, ÚZPF č. 73/5 

BB, Radvaň, kaštieľ s areálom, ÚZPF č. 74/3 

BB, Radvaň, kaštieľ a úprava sadovnícka, ÚZPF č. 2709/2 

BB, Dolná Mičiná, kaštieľ, ÚZPF č. 38/1 

BB, Hronsek, kaštieľ s areálom, ÚZPF č. 53/4 

BB, Hronsek, kaštieľ s areálom, ÚZPF č. 54/15 

BB, Vlkanová, kaštieľ, ÚZPF č. 89/1 

okres Zvolen (4): 

ZV, Ostrá Lúka, kaštieľ s areálom, ÚZPF č. 1107/4 

ZV, Sielnica, kaštieľ, ÚZPF č. 1114/1 

ZV, Sliač, kaštieľ a záhrada, ÚZPF č. 1117/2 

ZV, Zolná, kaštieľ, ÚZPF č. 1128/1 

okres Brezno (1): 

BR, Pohorelá, kaštieľ pamätný, ÚZPF č. 2999/1 

okres Krupina (1): 

KA, Hontianske Moravce, kaštieľ a park, ÚZPF č. 1094/2 

okres Žarnovica (1): 

ZA, Žarnovica, kaštieľ, ÚZPF č.1281/1 

okres Žiar nad Hronom (3): 

ZH, Hliník nad Hronom, kaštieľ a park, ÚZPF č. 1227/2 

ZH, Ladomerská Vieska, kaštieľ, ÚZPF č. 1246/1 

ZH, Žiar nad Hronom, kaštieľ s areálom, ÚZPF č. 1280/9 

 

KPÚ Košice 

KPUKE-2022/603-5/1815/KI č. ÚZPF 617/2 kúria Betlanovce 

KPUKE-2022/86-4/8906/BI – Kúria, č. ÚZPF 479/1, Brzotín  

KPUKE-2022/86-5/10464/BI – Kúria č. ÚZPF 2381/1, Brzotín 

KPUKE-2022/29-7/8259/GD kaštieľ č. ÚZPF 10111/1, Bôrka  

KPUKE-2022/29-12/12819/GD kaštieľ č. ÚZPF 2382/1, Brzotín 

KPUKE-2022/29-10/9561/GD kaštieľ č. ÚZPF 2383/1, Brzotín 

KPUKE-2022/603-10/22011/KC kaštieľ č. ÚZPF 4652/1-3, Drienovec 

KPUKE-2022/603-9/12718/KC kaštieľ č. ÚZPF 418/1, Geča 

KPUKE-2022/603-13/59268/KC kaštieľ č. ÚZPF 646/1, Helcmanovce 

KPUKE-2022/603-12/58370/KC kaštieľ č. ÚZPF č. 431/1, Opiná 

KPUKE-2022/603-11/43669/KC kaštieľ č. ÚZPF 4674/1, Turňa n. B.  

KPUKE-2022/29-38/57599/GD kúria č. ÚZPF 561/1, Vyšná Slaná 

KPUKE-2022/17-51/95276/HR kaštieľ č. ÚZPF 10495/1, Biel 

KPUKE-2022/603-24/364/HR kaštieľ č. ÚZPF 19/1, Drahňov 
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KPUKE-2022/603-25/366/HR kaštieľ Almássyovsky č. ÚZPF 1640/1, Hraň 

KPUKE-2022/17-53/95285/HR kaštieľ Lossoncyovsky č. ÚZPF 12031/1, Hraň 

KPUKE-2022/17-52/95280/HR kaštieľ č. ÚZPF 26/1, Lastovce 

KPUKE-2022/603-26/367/HR kaštieľ č. ÚZPF 10237/1, Príbeník 

KPUKE-2022/17-54/95294/HR kaštieľ č. ÚZPF 92/1, Staré  

KPUKE-2022/603-27/368/HR kaštieľ č. ÚZPF 42/1-7, Streda nad Bodrogom 

KPUKE-2022/17-55/95297/HR kaštieľ č. ÚZPF 10717/1, Veľký Kamenec  

KPUKE-2022/17-56/95300/HR kaštieľ č. ÚZPF 103/1, Vinné 

KPUKE-2022/17-57/95329/HR kaštieľ č. ÚZPF 53/1, Vojka  

KPUKE-2022/603-28/1393/HR kaštieľ č. ÚZPF 10561/1, Kráľovský Chlmec 

KPUKE-2022/603-14/71073/KI kaštieľ č. ÚZPF: 428/1, Nižná Kamenica 

KPUKE-2022/603-31/1850/RC kúria č. ÚZPF 4084/1, Rakovec nad Ondavou 

KPUKE-2022/603-19/105945/RC kúria č. ÚZPF 10260/1, Jenkovce  

KPUKE-2022/603-18/105160/RC kúria č. ÚZPF 10086/1, Kechnec  

KPUKE-2022/603-17/102779/RC kúria č. ÚZPF 10075/1, Ďurkov  

KPUKE-2022/29-47/67250/GD kaštieľ č. ÚZPF 475/1, Betliar  

KPUKE-2022/86-13/68165/BI kúria č. 2474/1, Slavec, časť Gombasek  

KPUKE-2022/86-12/68164/BI kúria č. 10769/1, Slavec 

KPUKE-2022/30-30/88170/TI kúria č. 935/1, Bretka  

KPUKE-2022/30-37/99255/TI kaštieľ č. 673/1, Markušovce  

KPUKE-2022/30-38/108720/TI kaštieľ č. 671/1, Markušovce  

KPUKE-2022/30-40/109063/TI kaštieľ č. 653/1, Jaklovce  

KPUKE-2022/603-29/1847/TI kúria č. 674/1, Markušovce  

KPUKE-2022/603-30/1849/TI kúria č. 678/1, Markušovce  

KPUKE-2022 – kaštieľ č. ÚZPF 672, Markušovce  

KPUKE-2022 – kúria č. ÚZPF 675, Markušovce  

KPUKE-2022 – kúria č. ÚZPF 676, Markušovce  

KPUKE-2022 – kúria č. ÚZPF 677, Markušovce  

KPUKE-2022 – kúria č. ÚZPF 3928, Markušovce  

KPUKE-2022/25839-1/108424/ZD kaštieľ č. ÚZPF 3892/1, Smižany  

KPUKE-2022/25839-2/108426/ZD kúria č. ÚZPF 617/3, Betlanovce  

KPUKE-2022/28-88983/VA kúria č. 436/1 Rozhanovce  

KPUKE-2022/603-16/96477/PA kúria č. 10091/1 Rozhanovce  

KPUKE-2022/603-15/83577/MK kúria č. 10079/1 Rozhanovce  

KPUKE-2022 neogot. kúria Košice – Barca č. 4120/1  

 

KPÚ Trenčín  

Zemianske Podhradie, NKP kaštieľ, č. ÚZ PF 1367/1 

Beckov, NKP kúria (Župný sirotinec), č. ÚZ PF 2165/1 

Kočovce, NKP kaštieľ (Taberov), č. ÚZ PF 1234/1 

Kočovce, Rakoľuby, NKP kaštieľ (ruina), č. ÚZ PF 1235/1 

Čachtice, kúria (Mokráňovec), č. ÚZ PF 1201/1 

Čachtice, kaštieľ (Draškovičovský), č. ÚZ PF 1202/1 

Dolný Lieskov, kaštieľ, č. ÚZ PF 707/1 

Uhrovec, kaštieľ, č. ÚZ PF 268/1 

Pravenec, kaštieľ, č. ÚZ PF 871/1 

Pravenec, kúria, č. ÚZ PF 870/1 

Beckov, kúria (Ambrovec), č. ÚZ PF 2216/1 

Beckov, kúria, č. ÚZ PF 11916/1 

Borčice, kaštieľ, č. ÚZ PF 702/1 
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Bohunice, kaštieľ, č. ÚZ PF 701/1 

Ladce, kaštieľ, č. ÚZ PF 870/1 

Jasenica, kaštieľ, č. ÚZ PF 737/1 

Pruské, kaštieľ, č. ÚZ PF 771/1 

Diviacka Nová Ves, kaštieľ, ÚZ PF 826/1 

Diviacka Nová Ves, kaštieľ, ÚZ PF 827/1 

Zemianske Kostoľany, kaštieľ, ÚZ PF 900/1 

Zemianske Kostoľany, kúria, ÚZ PF 897/1 

Zemianske Kostoľany, kaštieľ, ÚZ PF 899/1 

Bystričany-Chalmová, kaštieľ ÚZ PF 822/1 

Brunovce, kaštieľ, ÚZ PF 1186/1-4 

Pruské, kaštieľ, ÚZ PF 771/1 

 

KPÚ Trnava 

Kaštieľ Čakany 

Kaštieľ Dunajská Streda 

Kaštieľ Gabčíkovo 

Kaštieľ Galanta – Neogotický 

Kaštieľ Galanta – Renesančný 

Kaštieľ Hlohovec 

Kaštieľ  Horné Otrokovce 

Kaštieľ Hubice – Malý 

Kaštieľ Hubice – Veľký 

Kaštieľ Kráľovičove Kračany 

Kaštieľ Lehnice 

Kaštieľ Malá Lúč 

Kaštieľ Mierovo 

Kaštieľ Nový Život – Tonkovce 

Kaštieľ Rohovce 

Kaštieľ Sereď 

Kaštieľ Sládkovičovo 

Kaštieľ Vrakúň  

Kúria Šalgočka 
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B. Zabezpečenie centrálnej evidencie a informačných systémov 

 

Plnenie 

a) Zavedenie aktualizačných listov NKP do registrov ÚZPF v AISOP 

Do Automatizovaných registrov hnuteľných a nehnuteľných NKP bolo zavedených 583 

krycích listov NKP a 2105 pamiatkových objektov a predmetov. 

 

Základný výskum pamiatkového fondu a revízia ÚZPF 

Základný výskum pamiatkového fondu a revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu je 

od roku 2000 nosnou úlohou PÚ SR. Jej harmonogram je postavený na postupnom spracovávaní 

aktualizačných listov jednotlivých nehnuteľných aj hnuteľných NKP s aktualizáciou údajov z katastra, 

opisom stavu, vyhotovením fotodokumentácie, podrobným rozpisom objektovej skladby, dôkladným 

poznaním a špecifikáciou pamiatkových hodnôt NKP v rámci jedného okresu a kraja. Na riešení tejto 

úlohy sa podieľajú všetky KPÚ so svojimi pracoviskami a všetky odbory Úseku výkonu štátnej správy 

a odborných činností PÚ SR.  

V  roku 2022 bola spracovaná revízia 53 nehnuteľných NKP a 76 pamiatkových objektov NKP a 114 

hnuteľných NKP. Súčasne sa spracováva aktualizácia revízie pamiatok po ukončenej obnove 

a reštaurovaní, ako aj  opravy a doplnenie už spracovaných a odovzdaných aktualizačných listov.  

V záujme urýchlenia Revízie ÚZPF spracovávajú pracovníci OOPF a OŠIS revíziu NKP 

Banskobystrického a Bratislavského kraja, zároveň vypomáhali podľa svojej špecializácie aj 

pracovníci tých KPÚ, ktoré majú ukončenú revíziu. Na úlohu boli podpísané autorské a licenčné 

zmluvy, prípadne dohody o vykonaní práce s odborníkmi z externého prostredia.  

Súčasne s pokračujúcou revíziou jestvujúceho fondu NKP boli dokumentované aj ďalšie 

nehnuteľné a hnuteľné pamiatky v riešených územiach. Tieto boli následne vo forme podnetov 

predložené na rokovanie Komisie na posudzovanie pamiatkového fondu  

na vyhodnotenie a ďalší postup spracovania podkladov v prípade ich odsúhlasenia na vyhlásenie za 

NKP.  

 

Podnety a podklady na vyhlásenie, zmenu a zrušenie vyhlásenia vecí za NKP: 

nehnuteľné NKP 

 Bratislava, obchodný dom a hotel - podklad na vyhlásenie veci za NKP 

 Bratislava, dom polyfunkčný - podklad na vyhlásenie veci za NKP 

 Hontianske Nemce-Vinice, okr. Krupina, Kostol sv. Kozmu a Damiána - podklad na 

vyhlásenie veci za NKP 

 Kamenné Kosihy, okr. Veľký Krtíš, Kostol sv. Martina - podklad na vyhlásenie veci za NKP 

 Kvačany, okr. Liptovský Mikuláš, dom ľudový, č. d. 158. - podklad na vyhlásenie veci za 

NKP 

 Kvačany, okr. Liptovský Mikuláš, klasicistická kúria- podnet na vyhlásenie veci za NKP. 

 Kvačany, okr. Liptovský Mikuláš, murovaná sýpka- podnet na vyhlásenie veci za NKP. 

 Lazy pod Makytou, okr. Púchov, dom ľudový - podnet na vyhlásenie veci za NKP  

 Levoča, okr. Levoča, súsošie Kalvárie - podklad na vyhlásenie veci za NKP. 

 Lukovištia, okr. Rimavská Sobota, hrob s náhrobníkom - podnet na vyhlásenie veci za NKP.  

 Lukovištia, okr. Rimavská Sobota, kostol - podnet na vyhlásenie veci za NKP. 

 Lukovištia, okr. Rimavská Sobota, škola - podnet na vyhlásenie veci za NKP. 

 Lukovištia, okr. Rimavská Sobota, ľudová architektúra - podnet na vyhlásenie veci za NKP..  
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 Motyčky-Staré Hory, okres Banská Bystrica, sústava vodných diel  s elektrárňami - podklad 

na vyhlásenie veci za NKP.  

 Nová Baňa, okres Nová Byňa, šachta s areálom - podklad na vyhlásenie veci za NKP. 

 Skalica, okr. Skalica, kalvária - podklad na vyhlásenie veci za NKP. 

 Štiavnické Bane - Horná Roveň, okr. Banská Štiavnica, kalvária - podklad na vyhlásenie veci 

za NKP. 

 Tisovec, okr. Rimavská Sobota, pamätný dom, povstalecká tlačiareň - podnet na ZPO. 

 Trenčianske Teplice, okr. Trenčín, hudobný pavilón - podklad na vyhlásenie veci za NKP. 

 Trenčianske Teplice, okr. Trenčín, kúpeľný dom Sina - podklad na vyhlásenie veci za NKP. 

 Trenčianske Teplice, okr. Trenčín, bazénový kúpeľ - podklad na vyhlásenie veci za NKP. 

 Vaľkovňa, okres Brezno, dom robotnícky - podklad na vyhlásenie veci za NKP. 

 Ždiar, okr. Poprad, chata zrubová - podnet na vyhlásenie veci za NKP..  

 

hnuteľné NKP 

 Bratislava, dom polyfunkčný, výtvarné diela (fontána-fragment, lampy exteriérové-súbor 5 

ks, reliéf novodobý, reliéf novodobý, stožiare vlajkové, vitráž – podklad na vyhlásenie veci 

za NKP 

 Trenčianske Teplice, okr. Trenčín, kúpeľný dom Sina, luster - podnet na vyhlásenie veci za 

NKP  

 Vyhne, okr. Žiar nad Hronom, r. k.  Kostola sv. Michala archanjela, Č. ÚZPF: 1277/1, obraz 

závesný – Snímanie z kríža; obraz závesný – sv. Anna s Pannou Máriou, sv. Joachim; 

svietniky – súprava (4ks); svietniky – súprava (2ks) - podnet na vyhlásenie veci za NKP 

 

 

KPÚ Banská Bystrica 

Aktualizačné listy nehnuteľné NKP: 

601-2330-1_BB_Bakossova 2 meštiansky dom 

601-2331-0_BB_Bakossova 4 meštiansky dom 

601-2332-0_BB_Bakossova 6 meštiansky dom 

601-2417-1_BB_Horná Strieborná 8 meštiansky dom 

601-2418-1_BBystrica, Horná Strieborná 9 meštiansky dom 

601-2420-1_BB_Horná Strieborná 15 meštiansky dom 

601-2829_Uľanka_Pomník SNP 

601-10025-1_BBystrica_Lazovná 23 meštiansky dom 

601-10026-1_BBystrica_Lazovná 25 škola 

601-60_Ľubietová dom meštiansky 

601-81-1_Staré Hory Banský úrad 

601-103-1_BB_Švantnerova 9_budova administratívna 

601-103-1-2_BB Švantnerova 9 

601-103-2_BB_Švantnerova 9 

601-106-1_BB_Robotnícka 3, Robotnícky dom 

601-2419-1_BB_Horná Strieborná 13 meštiansky dom 

601-2459-1-BB_SNP 5 meštiansky dom 

601-77-1-19_Slovenská Ľupča, hrad 

601-76/1_Selce, areál kostola sv. Cyrila a Metoda 

603-123-1_Čierny Balog, Tlstý Javor, cintorín – padlí v SNP 

603-184-1_Šumiac, pomník padlí v SNP 
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603-2830-1_Predajná, Čelno, tunel cestný 

603-11038-1_Jasenie, dom ľudový 

603-123-1_Čierny Balog, Skalica, cintorín zavraždení partizáni 

603-124-1 Čierny Balog, Dobroč, dolina Brôtovo, pomník zavraždení partizáni 

603-125-1_Čierny Balog, pri kultúrnom dome, pomník padlým v SNP 

 

Hnuteľné NKP: 

610 3061/1-6 – Veľký Krtíš, OLTÁR 

610 3062/1-7 - Veľký Krtíš, KAZATEĽNICA 

610-2633/1-15 - Balog nad Ipľom, EMPORA, ORGAN A SOCHY 

610-2683/1-3 - Čeláre, OLTÁR HLAVNÝ 

610-2684/1-2 - Čeláre, KAZATEĽNICA 

610-2685/1-2 - Čeláre, ORGAN 

610-2691/1 - Čeláre, ZVON 

610-1177/1-2 - Hrušov, KRSTITEĽNICA 

610-3165/1-3 - Hrušov, OLTÁR BOČNÝ 

610-2821/1-6 - Kleňany, KAZATEĽNICA 

610-2823/1 - Kleňany, KRÍŽ NÁSTENNÝ 

610-2786/1-13  - Príbelce, OLTÁR A SÚBOR OBRAZOV 

610-3006/1  - Trebušovce, KRÍŽ NÁSTENNÝ-FRAGMENT 

610-3007/1 - Trebušovce, SOCHA VOĽNÁ 

610-3008/1 - Trebušovce, OBRAZ ZÁVESNÝ 

610-3009/1 - Trebušovce, OBRAZ ZÁVESNÝ 

610-3010/1 - Trebušovce, OBRAZ ZÁVESNÝ 

610-3011/1-2 -Trebušovce, SVIETNIKY OLTÁRNE SÚPRAVA 

610-3012/1 - Trebušovce, SVIETNIK OLTÁRNY 

610-3013/1 - Trebušovce, LAMPA NA VEČNÉ SVETLO 

610-3014/1 - Trebušovce, KALICH 

610-3015/1 - Trebušovce, MONŠTRANCIA 

610-3016/1-2 - Trebušovce, ZVONY 

610-3065/1 - Veľký Lom, ORGAN 

610-2665_1-2_Bušince, OLTÁR HLAVNÝ 

610-2865-1-2_Malé Zlievce, KALICH A PATÉNA 

610-2867-1-2_Malé Zlievce, KALICH A PATÉNA 

610-2944-1-2_ Pôtor, KAZATEĽNICA 

610-2946-1-2_ Pôtor, EMPORA A ORGAN 

610-3063_1-2_Veľký Krtíš, KRSTITEĽNICA 

609-274_1-3_Hrachovo, OLTÁR 

609-275_1_Hrachovo, KRSTITEĽNICA 

609-276_1_Hrachovo, MONŠTRANCIA 

609 326-1_Kraskovo, STROP KAZETOVÝ 

609 327-1-5_Kraskovo, OLTÁR 

609 328-1-3_Kraskovo, KAZATEĽNICA 

609 329-1_Kraskovo, KRSTITEĽNICA 

609 330-1-2_Kraskovo, ORGAN 

609 331-1_Kraskovo, EMPORA 

609 332-1_Kraskovo, PATRONÁTNA LAVICA 
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Podnety k vyhláseniu: 

Hajnáčka, kúria  

Kremnica, Rumunskej armády č. 22, dom meštiansky  

Kremnica, Angyalova 409/11, dom meštiansky  

Železník, Kráľov Dvor, hradisko výšinné v lokalite  

Selce, areál kostola sv. Cyrila a Metoda  

Slovenská Ľupča, hrad, pivnica pod hradom  

Kalište, kaplnka  

 

Podklady k vyhláseniu: 

Hajnáčka, kúria  

Kameňany, cintorín – rozšírenie obj. skladby 

Kameňany, zeleň – rozšírenie obj. skladby 

Rybník, cintorín – rozšírenie obj. skladby 

Rybník, múr ohradný – rozšírenie obj. skladby 

Rybník, náhrobníky, súbor  

Kremnica, Rumunskej armády č. 22, dom meštiansky 

Kremnica, Partizánska dolina, rekreačné stredisko „Toliar“ 

Predajná, areál r.k. kostola Zjavenia Pána, kostol – rozšírenie obj. skladby 

Predajná, areál r.k. kostola Zjavenia Pána, múr hradbový – rozšírenie obj. skladby 

Predajná, areál r.k. kostola Zjavenia Pána, cintorín príkostolný – rozšírenie obj. skladby 

Krupina, hrobka Eiserthovcov 

Čabradský Vrbovok, r.k. kaplnka 

Selce, areál kostola sv. Cyrila a Metoda, múr hradbový – rozšírenie obj. sklady  

Selce, areál kostola sv. Cyrila a Metoda, cintorín príkostolný – rozšírenie obj. skladby   

Železník – Kráľov Dvor, k.ú. Sirk, Rákoš, Turčok, okres Revúca - hradisko výšinné v lokalite 

 

Podklad k zrušeniu vyhlásenia: 

Lovčica – Trubín, hrob partizánov, ÚZPF 70/1   

Beňuš, Pôbišovo, dom ľudový, ÚZPF  

Čeláre, kaštieľ, ÚZPF 427/1 

Chanava, kúria s areálom, ÚZPF 10949/1-4 

Balog nad Ipľom, empora, ÚZPF 2633/1          

Balog nad Ipľom, organ, ÚZPF 2633/15       

Čeláre, oltár hlavný-oltárna menza, ÚZPF 2683/1         

Kleňany, kazateľnica-rečnisko, ÚZPF 2821/1          

Kleňany, kríž nástenný, ÚZPF 2823/1          

Trebušovce, kríž nástenný-fragment, ÚZPF 3006/1          

Trebušovce, socha voľná, ÚZPF 3007/1          

Trebušovce, svietnik oltárny, ÚZPF 3012/1          

Hrušov, oltár bočný – oltárna architektúra, ÚZPF 3165/1          

 

Vyjadrenie k vyhláseniu NKP: 

Kremnica, Partizánska dolina, bývalé rekreačné stredisko „Toliar“  

Lučenec, Dr. Herza, požiarna zbrojnica, voziareň, stajňa 

 

Ukončené obnovy: 

BB, Námestie SNP 12, dom meštiansky – komplexná obnova 
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Ostrá Lúka, kaštieľ – komplexná obnova a reštaurovanie 

Brezno, Námestie M.R. Štefánika, veža – komplexná obnova 

Stará Kremnička, Božia muka, ÚZPF 2595/1 – reštaurovanie 

Kremnica, r.k. kostol sv. Františka, oltár sv. Anny, PO obraz sv. Anny – ÚZPF 3787/2 

Rimavská Baňa, ev. a. v. kostol, kazetový strop - reštaurovanie  

Rimavská Baňa, ev. a. v. kostol, strecha - obnova 

Revúca, r. k. kostol, výmaľba interiéru  

Rákoš, r. k. kostol, strop - reštaurovanie 

 

KPÚ Košice 

32 AL NKP 

- 13 opráv AL HNKP (okr. Vranov, Svidník, Prešov, Stropkov, Bardejov a Sabinov – pre KPÚ 

Prešov): zvony (č. ÚZPF: 91/1, 1392/1, 124/1, 2933/1, 253/1, 452/1, 295/1, 3050/1, 3051/1, 

379/1, 396/1, 3093/1, 454/1) 

- 16 opráv AL HNKP (zvony č. ÚZPF 612/1, 5452/1, 1435/1, 660/1, 10134/1, 1487/1, 731/1, 

1907/1, 2016/1, 2071/1, 2205/1, 2253/1, 2254/1, 2260/1, 2471/1, 2488/1);  

- 3 ks AL NHKP (okr. Košice IV.): náhrobky (č. ÚZPF: 11826/9, 11826/10, 11826/11) 

 

 AL NKP č. ÚZPF - 10080/1 Skároš – kúria 

 revízia AL NhNKP Rad, kostol rím. kat., č. ÚZPF 10716/1 

 revízia AL NKP Veľké Trakany, kostol rím. kat., č. ÚZPF 47/1 

 revízia AL NhNKP Banícke námestie č. 2, Gelnica, kat. č. ÚZPF 636/1 

 revízia AL NKP – Spišské Vlachy, Mariánsky stĺp – oplotenie/kópia (ÚZPF č. 1265/3) 

 revízia AL NKP – Spišské Vlachy, pomník padlých vojakov (ÚZPF č. 1630/1) 

 revízia AL NKP Silická Jablonica, kostol s opevnením, č. ÚZPF 2465/1-2  

 revízia č. ÚZPF 629/1 – Dom meštiansky, Gelnica 

 revízia č. ÚZPF 630/1 – Dom meštiansky, Gelnica 

 revízia č. ÚZPF 462/1 – Veža mestská , Rožňava - doplnenie o č. ÚZPF 462/2 Hodiny vežové 

a č. ÚZPF 462/3 Hodiny slnečné 

 návrh na posúdenie pamiatkových hodnôt Rožňava, Dom remeselnícky, Čucmianska Dlhá 47, 

Rožňava – do komisie PÚSR 

 Návrh na zápis za NKP: Rožňava, Dom remeselnícky, Čucmianska Dlhá 47, Rožňava 

 Návrh na výmaz NKP z ÚZPF: Rožňava, Kalvária, barokové kaplnky č. ÚZPF 10129/1-6 

 návrh na posúdenie pamiatkových hodnôt - Štítnik, Dom meštiansky, Ochtinská 25/18, Štítnik 

 návrh na posúdenie pamiatkových hodnôt, rozšírenie objektovej skladby – Gelnica, Dom 

meštiansky s budovou hospodárskou – č. ÚZPF/1-2, Lutherovo námestie 21/3, Gelnica 

 aktualizácia podkladu pre vyhlásenie veci za NhNKP, Veľká Tŕňa, pivnica č. 11 

 návrh na vyhlásenie za NhNKP – elektrocentrála štátnych baní v Rožňave – Nadabule 

 Návrh na rozšírenie objektovej skladby NKP – kaštieľ s areálom v Budimíre o objekt sýpky – 

spracovanie aktualizačného listu 

 Návrh na vyhlásenie NKP – kúria rodiny Kelcz v Rozhanovciach 

 Návrh na vyhlásenie za NhNKP – dom ľudový v Budimíre  

 

KPÚ Prešov 

Celkovo 19 vyhodnotených ukončených akcií obnovy vložených do on-line systému PÚ SR: 
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 Batizovce, Lavice kostolné súprava, r. k. Kostol Všetkých svätých, ÚZPF 1764/1-2, 

reštaurovanie 

 Granč-Petrovce, Oltár bočný Poslednej večere, r. k. Kostol sv. Martina biskupa, ÚZPF 4070/1-

8, reštaurovanie 

 Levoča, Maľby nástenné, Námestie Majstra Pavla 15, ÚZPF 2904/1, reštaurovanie  

 Poprad-Veľká, Maľba nástenná sv. Jána Evanjelistu, r. k. Kostol sv. Jána Evanjelistu, ÚZPF 

856/1, reštaurovanie  

 Levoča, Dom meštiansky, Vysoká 1, ÚZPF 2810/1, obnova 

 Levoča, Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla 21, ÚZPF 2910/1, obnova 

 Levoča, Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla 43, ÚZPF 2932/1, obnova 

 Levoča, Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla 50, ÚZPF 2939/1, obnova 

 Levoča, Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla 51, ÚZPF 2940/1, obnova 

 Spišské Podhradie, Dom meštiansky, Galova 7, ÚZPF 717/1, obnova 

 Spišské Podhradie, Dom meštiansky, Starý Jarok 43, ÚZPF 760/1, obnova 

 Spišské Podhradie, Dom meštiansky, Štefánikova 2, ÚZPF 11870/1, obnova 

 Vyšné Repaše, Dom ľudový, č. 15, ÚZPF 11159/1, obnova 

 Vyšné Repaše, Dom ľudový, č. 36, ÚZPF 11162/1, obnova 

 Lemešany, Kostol a cintorín príkostolný, r. k. Kostol sv. Martina, ÚZPF 12211/1, obnova 

 Prešov, Dom meštiansky, Hlavná 61, ÚZPF 3230/1, obnova 

 Prešov, Dom meštiansky, Hlavná 55 (Jarková 22), ÚZPF 3224/1, obnova 

 Snina, Kaštieľ s areálom, Dom služobníctva, ÚZPF 145/4, obnova 

 Snina, Kaštieľ s areálom, Park, ÚZPF 145/3, obnova 

 

Vypracované aktualizačné listy:  

Červený Kláštor, Nádvorie IV, PO NKP Kláštor, č. ÚZPF: 865/17 

Brutovce, Obraz oltárny (Stigmatizácia sv. Františka), č. ÚZPF: 3975/1  

Brutovce, Obraz oltárny (sv. Lucia), č. ÚZPF: 3976/1 

Kežmarok, Dom meštiansky s hospodárskou stavbou, č. ÚZPF: 2507/1-2 

Jarabina, Ikonostas a prestol, Jarabina, č. ÚZPF: 1894/1-93 s návrhom na rozšírenie  

Rokytov, Obraz hlavný (Klaňanie troch kráľov), č. ÚZPF: 439/1-17 s návrhom na rozšírenie 

objektovej skladby  

Merník, Kostol evanjelický - č. ÚZPF 4738/1 

Merník, Náhrobníky (J. Szulyovszky a J. Réviczky), č. ÚZPF 1253/1-2 

Zrušenie PO: 

Zborov, Svietniky (okres Bardejov), č. ÚZPF 581/1-2 

 

Podklady k vyhláseniu: 

1. Prešov, Dom meštiansky, Slovenská ul. č. 56 (súp. č. 3287, parc. KN-C č. 639) 

2. Zborov, Kaplnka pohrebná, Školská ul. (súp.č. 699, KN-C č. 299/1-2)  

3. Vechec, Oltár hlavný sv. Jána Nepomuckého (0/1-10) 

4. Dlhé Stráže, Kostol rím. kat. sv. Juraja, monštrancia pozlátené striebro 

5. Dlhé Stráže, Kostol rím. kat. sv. Juraja, kalich a paténa 

6. Dlhé Stráže, Kostol rím. kat. sv. Juraja, kalich pozlátené striebro 

7. Dlhé Stráže, Kostol rím. kat. sv. Juraja,  cibrórium pozlátené striebro 

8. Poprad- Stráže pod Tatrami, Kostol sv. Jána Krstiteľa, kríž nástenný Ukrižovaný Kristus 
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Podnety k vyhláseniu: 

1. Huncovce, Cintorín židovský (KN-C parc. č. 872/1)  

2. Prešov, Dom mestský, Burianova ul. č. 2 (KN-C č. 4320, 4319, k. ú. Prešov)  

3. Prešov, Dom mestský, Dilongova ul. č. 2 (KN-C č. 4604, 4605, k. ú. Prešov) 

4. Prešov, Vila mestská a oplotenie, Dilongova ul. č. 4 (KN-C č. 4619, k. ú. Prešov) 

5. Prešov, Vila mestská a oplotenie, Dilongova ul. č. 11 (KN-C č. 4578/1, k. ú. Prešov) 

6. Prešov, Vila mestská a oplotenie, Dilongova ul. č. 11 A (KN-C č. 4578/2, k. ú. Prešov)  

7. Prešov, Vila mestská a oplotenie, Dilongova ul. č. 14 (KN-C č. 4633, k. ú. Prešov)  

8. Prešov, Vila mestská a oplotenie, Vajanského ul. č. 3 (KN-C č. 4336, 4337/1)  

9. Prešov, Vila mestská, Vajanského ul. č. 9 – Burianova ul. č.  1 (KN-C č. 4321, 4322/1)  

10. Prešov, Dom mestský, Vajanského ul. č. 17 (KN-C č. 4305)  

11. Prešov, Dom mestský, Vajanského ul. č. 20 (KN-C č. 4125, 4126)  

12. Prešov, Dom mestský, Vajanského ul. č. 22 (KN-C č. 4127, 4128)  

13. Prešov, Vila mestská, Vajanského ul. č. 23 (KN-C č. 4294)  

14. Prešov, Domy mestské a oplotenie, Vajanského ul. č. 39 + 41 (KN-C č. 4169, 4168, 4167)  

15. Prešov, Vila mestská a oplotenie s bránou, Vajanského ul. č. 43 (KN-C č. 4164, 4165/1)  

16. Prešov, Vila mestská, Vajanského ul. č. 45 (KN-C č. 4163, 4162)  

17. Prešov, Vila mestská, Vajanského ul. č. 47 (KN-C č. 4160)  

18. Prešov, Vila mestská a oplotenie, Vajanského ul. č. 49 (KN-C č. 4157, 4158)  

19. Prešov, Vila mestská, Vajanského ul. č. 53-53A (KN-C č. 4153/2, 4153/1)  

20. Prešov, Dom mestský, Vajanského ul. č. 67 (KN-C č. 734/1)  

21. Prešov, Dom mestský, Vajanského ul. č. 69 (KN-C č. 733)  

22. Prešov, Dom mestský, Vajanského ul. č. 71 (KN-C č. 730)  

23. Prešov, Dom mestský, Vajanského ul. č. 71A (KN-C č. 732)  

24. Prešov, Dom mestský, Vajanského ul. č. 73 (KN-C č. 726/1)  

25. Prešov, Dom mestský, Moyzesova ul. č. 40 (KN-C č. 4187)  

26. Prešov, Dom mestský, Moyzesova ul. č. 42 (KN-C č. 4190/5)  

27. Prešov, Dom mestský, Moyzesova ul. č. 42 A (KN-C č. 4190/1)  

28. Prešov, Dom mestský, Moyzesova ul. č. 44 (KN-C č. 4191/2)  

29. Prešov, Dom mestský, Moyzesova ul. č. 44 A (KN-C č. 4191/1)  

30. Prešov, Dom mestský, Moyzesova ul. č. 46 (KN-C č. 4195, 4194)  

31. Prešov, Dom mestský, Moyzesova ul. č. 48 (KN-C č. 4196, 4197)  

32. Prešov, Dom meštiansky, Moyzesova ul. č. 49 – Dilongova ul. č. 1 (KN-C č. 4602, 4598/1)  

33. Prešov, Dom mestský, Moyzesova ul. č. 51 (KN-C č. 4606/1, 4606/2)  

34. Prešov, Kino Scala, Masarykova 2A  

35. Vechec, Oltár hlavný sv. Jána Nepomuckého  

36. Vranov nad Topľou - Čemerné, Socha na obliekanie s kĺbovým mechanizmom  

37. Poprad – Stráže pod Tatrami, Dom meštiansky, Ul. Petra Jilemnického č. 41 (KN-C č. 253)  

 

KPÚ Trenčín 

Podklady k vyhláseniu: 

 r. k. Kaplnka sv. Rochusa v Novom Meste nad Váhom  

 Veľké Uherce: Hroby a náhrobníky rod. Thonet 1-3 

 Veľké Uherce : Pomník Suzzi Thonet  

 Kľačno- Pomník pri prameni rieky Nitra a dva reliéfy 1-3 

 Dolné Srnie, zvonica evanjelická a. v. 

 Dolné Srnie, zvonica r. k. 
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 Štvrtok, zvonica, evanjelická a. v.  

Podnety na vyhlásenie: 

 Kľačno, Kaplnka Lurdskej P. Márie 

 Kľačno, Hrobka rod. Bossany 

 Uhrovec, r. k. Kostol sv. Ducha 

 Beckov, Kaplnka a socha sv. Jána Nepomuckého (aktualizovaný podnet) 

 Beckov, Súsošie sv. Trojice na stĺpe a podstavci (aktualizovaný podnet)  

 Čachtice, Božie muky, parcela č. v KN-E 7072/2 

 Podolie, Zvonica (aktualizácia podnetu) 

 

Konzultácia a doplnenie podkladov pre vyhlásenie NKP:  

- zaniknutý kláštor vo Veľkom Klíži, k. ú. Klížske Hradište, zaužívaný názov: Benediktínsky 

kláštor Panny Márie v Klíži 

- zaniknutý kostol s areálom v Bzinciach pod Javorinou, k. ú. Hrušové 

 

Revízia ÚZPF - odovzdávanie vypracovaných  aktualizačných listov podľa schváleného vecného 

a časového harmonogramu. Kontrola, evidencia a archivovanie aktualizačných listov NKP 

AL NKP Visolaje, mohylník Cesciny, č. ÚZ PF 2233/1 

AL NKP Beluša, mohylník Koščelišče, č. ÚZ PF 2212/1 

AL NKP Púchov, hradisko, č. ÚZ PF 2224/1 

AL NKP Klátova Nová Ves – Kostrín, Hradisko výšinné, č. ÚZ PF 179/1 

 

Spracovanie podkladov na vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia objektov a predmetov 

za NKP na základe podnetov z Revízie ÚZPF, prípravy Súpisu národných kultúrnych pamiatok 

Slovenskej republiky a na základe aktuálnych podnetov. 

Dolné Srnie – Zvonica evanjelická a.v., podklad na vyhlásenie 

Dolné Srnie – Zvonica rímskokatolícka, podklad na vyhlásenie 

Čachtice – Božia muka, podnet na vyhlásenie 

Podolie, m.č. Korytné – Zvonica, podnet na vyhlásenie 

Lubina – Dom pamätný, podnet na zrušenie pamiatkovej ochrany 

Pružina – Fara pamätná s areálom /1-3, podklad na vyhlásenie 

Motešice – Kúria, podnet na rozšírenie objektovej skladby, č. ÚZ PF 1258/1-3  

Nedožery-Brezany –Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa – podklad na rozšírenie, č. ÚZ PF 819/1-4 

 

KPÚ Trnava 

Podklady na vyhlásenie veci za nehnuteľné NKP: 

 Hlohovec – Šulekovo, socha Piety z Kostola sv. Štefana, kráľa (Babiková) 

 Rakovice – objekty v parku pri kaštieli, podklady na rozšírenie objektovej skladby kaštieľa - 

Pivnica, strážnica, včelín, skleník, stavba obytná, ( Babiková) 

 Hrnčiarovce nad Parnou, mohyla s krížom (Babiková, Sládok)  

 Kolárovo, Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Babiková) 

Podklady na vyhlásenie veci za hnuteľné NKP: 

Trnava, pavlínsky kostol – interiér 

Trnava, Kostol sv. Jozefa, oltár Čenstochovskej Panny Márie 

Trnava, Kostol sv. Jozefa, oltár Loretánskej Panny Márie 
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Trnava, Kostol sv. Jozefa, obraz závesný – Vízia sv. Dominika 

Trnava, Kostol sv. Jozefa, obraz závesný – Panna Mária Ružencová so sv. Jánom z Mathy 

Trnava, Kostol sv. Jozefa, obraz závesný – Klaňanie pastierov 

Trnava, Kostol sv. Jozefa, obraz závesný – Zvestovanie Panny Márie 

Trnava, Kostol sv. Jozefa, obraz závesný – Sv. Pavol, pustovník 

Súpis pamiatok: 

Spracované heslá: 

 Merašice, svätenička  

 Hlohovec – Šulekovo, zvon 

 Urbanizmus obce Šulekovo  

Fotodokumentácia NKP - vybraté objekty  

Pôdorysy NKP – výber a skeny do súpisu 

 

KPÚ Žilina 

Sumarizácia údajov k jednotlivým obnovám v rámci formulárov KPÚ Žilina a ich vloženie do on-line 

systému PÚ SR, spolu 16 ukončených akcií obnovy. 

Revízia ÚZPF SR bola v druhom polroku 2022 v Žilinskom kraji ukončená. 

 

Podnety a návrhy na vyhlásenie vecí za národné kultúrne pamiatky, resp. na zmenu alebo zrušenie 

vyhlásenia  

 Partizánska Ľupča, Perglerov mlyn, č. 150  – podnet na vyhlásenie veci za nehnuteľnú NKP 

 Vavrišovo – lokalita Bôrovie, okres Liptovský Mikuláš, vypracovanie podnetu na vyhlásenie 

pamiatkového územia – vidieckej pamiatkovej zóny, vrátane fotodokumentácie 

 Vlachy – kováčska dielňa (vyhňa) č. ÚZPF 1664/1, príprava podkladov k podnetu na zrušenie 

vyhlásenia vecí za národnú kultúrnu pamiatku z dôvodu straty pamiatkových hodnôt  

 

 

b) Výkon elektronickej komunikácie a realizácia elektronického výkonu štátnej správy 

 

Do Automatizovaných registrov hnuteľných a nehnuteľných NKP bolo zavedených 376 

krycích listov NKP a 1234 pamiatkových objektov a predmetov. 
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C. Svetové kultúrne dedičstvo a medzinárodná spolupráca 

 

Plnenie 

 zastupovanie Slovenska v medzinárodných pracovných skupinách: V4 Cultural Heritage 

Experts Working Group, Panel expertov v spojení s uznesením 44 COM 7C, týkajúcim sa 

klimatických zmien a svetového dedičstva (Panel of experts in relation to Decision 44 COM 7C 

concerning Climate Change and World Heritage) 

 Mezinárodní Sympózium pracovníků NPÚ a PÚ SR „Konverze památkových objektů, areálů 

a krajiny“ Ostrava, 18. – 20. 5. 2022 

 Príprava 11. ročníka Akadémie dedičstva krajín V4 - Letnej školy manažmentu svetového 

dedičstva krajín V4, ktorý sa bude konať v dňoch 11. – 17. 07. 2022 v Krakove, Spišskom 

Podhradí - Spišskej Kapitule a Levoči – organizačné a odborné zabezpečenie + pracovné 

stretnutie riadiaceho výboru krajín V4 - cieľom 11. ročníka Akadémie dedičstva V4 je zvážiť 

rôzne opatrenia na prehĺbenie pochopenia jedinečnej svetovej hodnoty lokality Levoča, Spišský 

hrad a pamiatky okolia, špecifického vzťahu medzi jej jednotlivými časťami, jej cieľavedomej 

interpretácie pre rôzne skupiny obyvateľstva vrátane návštevníkov, priamo na mieste sa 

zoznámiť s mnohými aspektmi hodnoty a poučiť sa z pozitívnych (ale aj negatívnych) príkladov 

doteraz realizovaných opatrení. Osobitný dôraz sa bude klásť na krízový manažment. Návrhy a 

odporúčania účastníkov Akadémie V4 budú použité ako jeden zo zdrojov pre aktualizáciu 

manažmentu plánu lokality 

 spoluorganizácia a koordinácia podujatia Európske dni archeológie 2022 na Slovensku  

(17. - 19. 06. 2022) a koordinácia aktivít organizovaných pracovníkmi (archeológmi) 

- otvorenie obnoveného Historického náučného chodníka Hradisko Zobor s komentovanou 

prechádzkou, 

- príprava online výstavy "Zaostrené na archeologické nálezy" z nálezov v správe PÚ SR - 

náhodné nálezy a nálezy z výskumnej činnosti pracovníkov PÚ SR a KPÚ, 

- spracovanie a zverejnenie dvoch 3D modelov archeologických nálezísk: Vinné-Senderov a 

Kráľovský Chlmec, 

- preklad webovej stránky Európskych dní archeológie z angličtiny (s francúzskymi 

vsuvkami) do slovenčiny. 

 Organizačné a odborné zabezpečenie odbornej exkurzie „Dřevěné kostoly a lidová 

architektura severního a východního Slovenska“ pre zamestnancov Národního památkového 

ústavu Praha (NPÚ) a jeho odborných územných pracovísk v rámci projektu odborného 

vzdelávania pracovníkov NPÚ ako nástroja pre zvýšenie efektivity starostlivosti o kultúrne 

dedičstvo Českej republiky, 15. – 17. 6. 2022. 

 

 

Ciele a merateľné ukazovatele 

 Zastupovanie SR na zasadnutiach Výboru svetového dedičstva UNESCO  1 

 Počet uzatvorených zmlúv o medzinárodnej spolupráci     1 

 Monitoring lokalít svetového dedičstva UNESCO na Slovensku monitorovanie každej 

vyhlásenej lokality a výstupné stretnutie a porada     1 

 Zastupovanie SR v medzinárodných pracovných skupinách na medzinárodných pracovných 

stretnutiach z oblasti ochrany pamiatkového fondu - počet skupín   3 

boli splnené. 
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D. Archívna a knižničná činnosť špecializovaného a verejného archívu 

 

Plnenie merných ukazovateľov kontraktu: 

Názov       Plán   Plnenie 

Počet zinventarizovaných archívnych dokumentov  1 000  6 671 

Počet zdigitalizovaných archívnych dokumentov  2 000  4 646 

Počet bádateľov      200  357 

Počet sprístupnených archívnych dokumentov   500  2 020 

Počet skatalogizovaných knižničných jednotiek   250  302 

Počet bibliografických záznamov    500  1 270 

 

1. Zabezpečenie predarchívnej starostlivosti v registratúrach Pamiatkového úradu SR 

a krajských pamiatkových úradov (školiaca, metodická a kontrolná činnosť) 

Kontrolná prehliadka činnosti registratúry, archívneho pracoviska a knižnice na KPÚ Nitra sa 

uskutočnila 21. 11. 2022. V rámci kontroly neboli konštatované žiadne chyby, ktoré by si vyžadovali 

návrh opatrení. Bolo dohodnuté pripraviť vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov vzniknutých 

do roku 2011.  

 

2. Odborné archívne činnosti (klasifikácia, systemizácia a inventarizácia archívnych 

dokumentov, editácia inventárnych záznamov a tvorba archívnych pomôcok 

v elektronickom systéme) 

Systemizácia a inventarizácia Osobného fondu Vendelín Jankovič 

Osobný fond Vendelína Jankoviča bol usporiadaný len v základnom stupni, v rámci úlohy sa 

uskutočňuje systemizácia a usporiadanie fondu podľa vecných skupín a podľa štruktúry a metodiky 

spracovávania osobných fondov. Z fondu sa vylučujú dokumenty úradného charakteru, ktoré budú 

zaradené do príslušných spisových fondov pamiatkových orgánov. Bolo spracovaných 38 archívnych 

škatúľ. Úloha pokračuje v roku 2023. 

Systemizácia a inventarizácia Osobného fondu Vladimír Úradníček 

Uskutočnila sa systemizácia a inventarizácia Osobného fondu Vladimíra Úradnička. Bolo vytvorených 

85 inventárnych jednotiek a 21 ukladacích jednotiek, ktorých opis bol spracovaný v archívnom 

informačnom systéme, vrátane registrov. Do fondu budú zaradené nové prírastky získané akvizíciou.  

Systemizácia a inventarizácia Osobného fondu Vladimír Kohút 

Systematizácia a inventarizácia Osobného fondu Vladimír Kohút pokračovala spracovaním plánov 

a výkresov uložených vo forme roliek. Bolo vytvorených 267 inventárnych jednotiek, ktorých opis bol 

spracovaný v archívnom informačnom systéme. Dokumenty boli uložené do škatúľ a založené  

do depotu. Úloha bola ukončená, fond obsahuje 869 inventárnych jednotiek a je sprístupňovaný 

verejnosti. 

Inventarizácia Zbierky negatívov 1919 – 2016 

Zbierka negatívov je uzavretá. Celkovo obsahuje 230 272 inventárnych jednotiek. Vytvorenie 

elektronickej archívnej pomôcky znamená napĺňanie databázy v archívnom informačnom systéme, 

tvorbu záznamov a registrov, úpravu naskenovaných náhľadových fotografií a ich vkladanie do AIS, 

revíziu vstupných údajov, tvorbu popisu a metadát. Bolo spracovaných 6 278 inventárnych jednotiek 

a 3 780 náhľadov naskenovaných fotografií, resp. negatívov, ktoré sú verejnosti prístupné online  

na stránke https://www.pamiatky.sk/Archiv/Badanie. Databáza Zbierky negatívov nateraz obsahuje 

51 586 záznamov. 

https://www.pamiatky.sk/Archiv/Badanie
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Systemizácia a inventarizácia Zbierky kalendárov 

Do Zbierky kalendárov boli pridané dva nové prírastky a zaevidované v archívnom informačnom 

systéme. Zároveň boli doplnené a upravené registre. 

Systemizácia a inventarizácia Zbierky plagátov 

Do Zbierky plagátov bol pridaný jeden nový prírastok a zaevidovaný v archívnom informačnom 

systéme. Zároveň boli doplnené a upravené registre. 

Prvostupňové spracovanie Zbierky negatívov Ústredia umeleckých remesiel 

V rámci spolupráce s Filozofickou fakultou UK v Bratislave absolvovali študentky odboru dejín 

umenia povinnú odbornú prax v archíve, počas ktorej sa venovali spracovávaniu a prvostupňovému 

sprístupňovaniu Zbierky negatívov Ústredia umeleckých remesiel. V roku 2022 boli ukončené práce  

na vytvorení zoznamu negatívov s popisom záberov podľa údajov na obálkach. Zoznam bol vytvorený 

v programe Excel s 10 popisnými údajmi. Celkový počet zaevidovaných negatívov je 12 784 kusov. 

Negatívy sú uložené v 36 archívnych boxoch v depote. Pri fyzickej kontrole negatívov sa ukázalo, že 

mnohé sú v zlom stave a v budúcnosti bude nutná výmena obalov a obálok, v ktorých sú uložené 

v súlade s bezpečnostnými normami, ako aj chemické ošetrenie negatívov a ich vyčistenie.  

Digitálny pamiatkový archív - budovanie cloudového úložiska Synology Archiv-Data R 

Dopĺňanie sieťovej jednotky R – z databázy Transfer do priečinka Zbierka projektov a plánov, 

vytvorenie samostatného súboru pre každú archívnu jednotku a premenovanie digitálnych jednotiek 

v rámci súboru, spracovaných celkovo 64,3 GB = 1324 súborov v 45 priečinkoch. 

 

3. Sprístupňovanie archívnych a knižničných dokumentov (poskytovanie služieb, 

vybavovanie žiadostí a objednávok) 

Archív PÚ SR poskytuje služby bádateľskej verejnosti sprístupňovaním dokumentov na 

štúdium v priestoroch bádateľke, poskytovaním informácií a konzultácií, vyhotovovaním rešerší 

z archívnej databázy, ktoré zasiela elektronickou poštou, sprístupňovaním archívnych pomôcok 

a digitálnych dokumentov online na stránke www.pamiatky.sk, zasielaním zdigitalizovaných 

dokumentov prostredníctvom elektronickej pošty. 

Archív má zavedenú elektronickú databázu bádateľov, do ktorej sa bádatelia registrujú sami 

online na stránke www.pamiatky.sk alebo pri návšteve archívu za pomoci pracovníkov bádateľne. 

Papierová forma bádateľského listu a žiadanky je následne vytlačená a podpísaná bádateľom. 

Z dôvodu evidencie a kontroly začal archív vyžadovať online registráciu aj tých bádateľov, ktorí 

archív nenavštívili osobne, ale boli im poskytnuté služby prostredníctvom elektronickej pošty 

(zaslanie rešerší, zdigitalizovaných dokumentov).  

Po spustení novej verzie web stránky pamiatky.sk funguje bádateľský portál s problémami pri 

registrácii aj pri vyhľadávaní dokumentov, preto sa zvýšila náročnosť poskytovania služieb v prípade 

vyhotovovanie archívnych rešerší a registrácii, ktorú musia vykonávať pracovníci bádateľne 

manuálne. 

Tabuľka 1 Štatistika návštevnosti archívu a poskytnutých služieb 

Počet bádateľských listov 97 

Počet bádateľských návštev 357 

Počet vyžiadaných dokumentov 2 020 

Počet elektronických žiadostí a informácií poskytnutých mailom 1 650 

Počet poskytnutých archívnych rešerší (výpisov z databázy) 290 

Počet balíkov naskenovaných dokumentov zaslaných prostredníctvom služby 

„úschovňa“ 

303 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
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Sprístupňovanie knižničných dokumentov  

Práce na úlohe zahŕňajú tieto činnosti: 

 poskytovanie knižničných a informačných služieb interným a externým používateľom, 

 zabezpečenie výpožičnej činnosti kníh a periodík – absenčných výpožičiek zamestnancom PÚ 

SR a prezenčných výpožičiek externým čitateľom v systéme DaWinci, 

 vedenie evidencie výpožičiek podľa mena čitateľa a podľa signatúry, 

 vybavovanie písomných, mailových a telefonických žiadostí, 

 vyhotovovanie bibliografických rešerší z interných a externých zdrojov, 

 príprava knižničných dokumentov na výpožičku, uloženie do depotu, 

 vyhotovovanie xeroxových a digitálnych kópií z knižničných dokumentov, 

 spracovávanie prehľadov a štatistických výkazov o činnosti knižnice, o poskytovaní služieb 

a sprístupňovaní knižničných dokumentov.  

 

Tabuľka 2 Štatistika návštevnosti knižnice a poskytovaných služieb 

Počet čitateľov      99 

Počet absenčných výpožičiek 1 226 

Počet prezenčných výpožičiek    378 

Počet výpožičiek spolu 1 604 

Počet informácií poskytnutých elektronickou poštou    625 

Počet knižničných jednotiek zaevidovaných v prírastkovom zozname    302 

Počet knižničných jednotiek skatalogizovaných v databáze    302 

Počet bibliografických rešerší / vyhľadaných záznamov 7 297 

Počet spracovaných bibliografických záznamov 1 270 

 

4. Odborné knižničné činnosti  

a. Katalogizácia knižničných jednotiek a tvorba knižničnej databázy 

Práce zahŕňajú tieto činnosti: 

 katalogizácia knižničných jednotiek v prírastkovom zozname, 

 katalogizácia knižničných jednotiek v knižnično-informačnom systéme DAWINCI, 

 priebežná oprava a aktualizácia údajov v knižničnej databáze. 

V prírastkovom zozname a knižnično-informačnom systéme DAWINCI bolo za rok 2022 

zaevidovaných 302 knižničných jednotiek (signatúry 34702 – 35003). 

b. Bibliografická a rešeršná činnosť 

 Vyhľadávanie bibliografických záznamov z primárnych prameňov – štúdium a výberom 

článkov z odborných časopisov, vedeckých a konferenčných zborníkov, monografií a iných 

publikácií dostupných v knižnici PÚ SR.  

 Vyhľadávanie bibliografických záznamov zo sekundárnych prameňov – elektronického 

katalógu SNK v Martine (retrospektívnej a súbežnej bibliografie z databáz – knihy a články 

z periodík), súpisu evidovanej publikačnej činnosti pracovníkov PÚ SR, prírastkov 

knižničných jednotiek z elektronickej databázy DAWINCI PÚ SR. Získané bibliografické 

záznamy sa spracovávajú v elektronickej forme. 

 Príprava Výberovej bibliografie k ochrane pamiatkového fondu na Slovensku za roky 2021 – 

2022: spracovaných 371 bibliografických záznamov.  

 Na podnet zamestnancov úradu boli vypracované rešerše na témy: 

o Zoznam publikácií vydaných PÚ SR za roky 1952 – 2002 (2 rešerše, 128 

bibliografických záznamov), 

http://www.pamiatky.sk/sk/page/vyberova-bibliografia-k-ochrane-pamiatkoveho-fondu-na-slovensku-za-roky-2006-2010
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o Pamätníky (44  bibliografických záznamov), 

o Pomníky (22 bibliografických záznamov), 

o Jaroslav Liptay (74 bibliografických záznamov). 

o stručná bibliografia k slovenským lokalitám (1 rešerš , 4 záznamy), 

o Svetové kultúrne dedičstvo (1 rešerš, 25 záznamov).  

 Priebežné sledovanie publikačnej činnosti a ohlasov zamestnancov PÚ SR za roky 2011 – 

2022:  

o 344 bibliografických záznamov (188 záznamov publikačnej činnosti a 136 

citácií/ohlasov). 

o Spracovanie zoznamu publikačnej činnosti zamestnancov PÚ SR za rok 2021 podľa 

Vyhlášky o centrálnom registri evidencie publikačnej a umeleckej činnosti č. 

456/2012 Z. z. (227 publikačná činnosť, 116 bibliografických záznamov, 

ohlasy/citácie 111 bibliografických záznamov).  

o Príprava podkladov na zverejňovanie publikačnej činnosti a ohlasov/citácií 

pracovníkov PÚ SR, KPÚ a pracovísk aktuálne zamestnaných v daných rokoch na 

webovej stránke PÚ SR – retrospektívne od roku 2011  – priebežne. 

o Príprava podkladov k novej Vyhláške č. 397/2020 Z. z. MŠVVaŠ o centrálnom 

registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej 

činnosti za rok 2022 (publikačná činnosť 52, citácií/ohlasov 54). 

c. Aktualizácia údajov o knižnici a knižničnom fonde na internetovej stránke 

www.pamiatky.sk 

 Zavedenie online vyhľadávania pre interných a pre externých čitateľov: 

Na webovej stránke PÚ SR knižnica sprístupnila interným čitateľom, ako aj širokej verejnosti, online 

vyhľadávací katalóg Dawinci umožňujúci vyhľadávanie publikácií z knižničného fondu PÚ SR. 

Pracovníci PÚ SR, KPÚ a pracovísk môžu po zaregistrovaní do systému pracovníčkou knižnice 

priamo pri vyhľadávaní online zadávať svoje požiadavky na výpožičky. Následne sú kontaktovaní e-

mailom, aby si prišli do knižnice vypožičať monografie a zviazané periodiká. 

 Doplnenie odkazov na elektronické zdroje – inovácia záložky Knižnica na 

www.pamiatky.sk a jej rozšírenie o voľne dostupné databázy a elektronické zdroje 

(slovenské aj zahraničné) týkajúce sa odbornej problematiky ochrany pamiatok 

a webstránok príbuzného zamerania, ako aj vyhľadávacích online knižničných katalógov. 

 Priebežná aktualizácia obsahu knižnice a online knižnice. 

 Zabezpečenie predaja publikácií PÚ SR (vybavovanie objednávok, platba na faktúru 

a osobne, poštové balíky). 

 

5. Digitalizácia archívnych dokumentov a tvorba digitálneho pamiatkového archívu na 

stránke www.pamiatky.sk 

Digitalizácia archívnych dokumentov sa realizuje dlhodobo podľa požiadaviek bádateľov 

a podľa aktuálneho plánu systematickej digitalizácie. Systematicky sa digitalizovali spisy z fondu 

Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 – 1951, pričom sa zároveň upravoval a dopĺňal inventár tohto 

fondu (Tabuľka 3, Višváderová). Pokračovalo sa v digitalizácii kariet z Katalógu fotografií – lokalita 

Banská Bystrica. Bolo naskenovaných 2 498 kariet (inventárnych jednotiek) a vytvorených 4 996 

skenov v celkovom objeme 3,15 GB. 

Digitalizácia sa realizuje na dvoch skeneroch značky EPSON Expression 1200XL, model 

J331B, ktoré boli zakúpené pre dlhodobé a efektívne plnenie tejto úlohy na začiatku roku 2021. Na 

týchto modeloch sa skenujú dokumenty do formátu A3, spisy, výkresy, fotografie a pod. Na ďalších 

dvoch skeneroch značky EPSON Perfection V850 Pro a EPSON Perfection V700 Photo sa skenujú 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
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dokumenty do formátu A4, ako aj celuloidové a sklenené negatívy a diapozitívy, pričom sa podľa 

potreby upravujú v programe Adobe Photoshop. Veľké formáty plánov do šírky 1 000 mm sa skenujú 

na veľkoformátovom skeneri Wide TEK 36C. Digitálne objekty sa ukladajú na trvalé cloudové 

úložisko Synology Archiv-Data R. Dokumenty, ktoré si vyžadujú špeciálne skenovacie prístroje, sú 

digitalizované externými dodávateľmi. 

 

Tabuľka 3 Revízia digitálnych objektov fondu Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 – 1951 

Počet inv. jednotiek Počet  súborov Počet priečinkov Počet vytvorených PDF 

14 4 691 62 62 

 

Tabuľka 4 Výsledky digitalizácie archívnych zbierok  

Názov archívnej zbierky 

Počet 

zdigitalizovaných inv. 

jednotiek 

Počet 

digitálnych 

objektov 

Veľkosť 

GB 

Zbierka negatívov  450 629 3,337 

Zbierka malých diapozitívov 76 76 0,16 

Zbierka plánov a projektov 57 1 132 6,31 

Katalóg fotografií 3 729 7 451 5,351 

Zbierka výskumných správ  29 1 465 4,61 

Zbierka reštaurátorských dokumentácií  13 487 1,74 

Zbierka základných výskumov  38 743 2,9 

Zbierka pohľadníc 63 126 0,728 

Spolu 4 455 12 109 25,136 

 

Tabuľka 5 Výsledky digitalizácie archívnych fondov  

Názov archívneho fondu 
Počet inventárnych 

jednotiek 

Počet 

digitálnych 

objektov 

Veľkosť 

GB 

Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 - 1951 113 7067 16,67 

Slovenský pamiatkový ústav 1951 - 1958 16 626 0,755 

SÚPSOP 1958 - 1981 1 5 0,04 

Fondy regionálnych stredísk a pracovísk 61 1591 2,781 

Spolu 191 9 289 20,246 

 

6. Fotografická dokumentácia a tvorba zbierky digitálnych fotografií  

Digitálna fotodokumentácia sa vyhotovovala na základe objednávok pracovníkov PÚ SR a 

KPÚ v rámci revízie a aktualizácie ÚZPF, tvorby aktualizačných listov, návrhov na vyhlásenie veci za 

kultúrne pamiatky, ako aj na základe objednávok Oblastného reštaurátorského ateliéru Bratislava 

a Chemicko-technologického oddelenia. Práce vykonával fotograf Ján Šipöcz. 

Počas 28 dní pracovných ciest bolo vyhotovených 3 511 záberov. Pre ORA Bratislava bolo 

vyhotovených 596 digitálnych fotografií, 48 priečinkov. Pre Odbor archeológie bolo vyhotovených 18 

digitálnych fotografií, 1 priečinok. 

Digitálne fotografie sa spracovávajú v Zbierke digitálnych fotografií a tematicky ukladajú  

na CD/DVD. V roku 2022 bolo spracovaných 4 298 digitálnych fotografií na 18 CD/DVD. 

 

Ďalšie fotografické práce: 
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o pre účely propagácie a prezentácie Archívu boli vytvorené ilustračné fotografie – 156 

fotografií, 

o dokumentácia odovzdávania Ceny AGM na Zvolenskom zámku – 270 fotografií, 

o dokumentácia odovzdávania Cien Pamiatok a múzeí v Skalici – 103 fotografií.  

o dokumentácia workshopu Reformy zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí 

PÚ SR na hrade Červený Kameň – 406 fotografií.  

o dokumentácia konferencie Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na 

území severovýchodného Slovenska - pamiatky histórie – 76 fotografií. 

 

Tabuľka 6 Prehľad tvorby Zbierky digitálnych fotografií v roku 2022 

 Počet DVD spolu 

Počet DVD = inventárnych jednotiek DF  73 

Počet priečinkov 255 

Počet súborov 1359 

 

7. Akvizičná činnosť  

a) Akvizičná činnosť knižnice  

Práce na úlohe zahŕňajú činnosti: 

 nákup monografií, zborníkov a časopisov, 

 objednávky odborných časopisov, zbierky zákonov a dennej tlače (likvidácia faktúr), 

 realizácia prác spojených s výmenou publikácií s domácimi a zahraničnými inštitúciami 

(komunikácia, distribúcia), 

 dopĺňanie knižničného fondu publikáciami získanými darom. 

Akvizičná činnosť knižnice sa sústredila na nákup, výmenu a získavanie darom slovenských 

a zahraničných monografií, zborníkov a časopisov z oblasti ochrany pamiatok, histórie, archeológie, 

reštaurovania a pod. Za rok 2022 získala knižnica PÚ SR 302 knižničných jednotiek (242 monografií 

a zborníkov, 60 zviazaných periodík), z toho bolo 38 nadobudnutých kúpou v sume 2 872,01 €, 79 ks 

bolo získaných darom a 185 výmenou. Z 302 knižničných jednotiek bolo 196 slovenských, 84 

českých, 22 zahraničných. 

Knižnica zabezpečuje tiež objednávky, reklamácie, likvidácie faktúr a evidenciu odborných 

časopisov, zbierky zákonov, ktoré sú prezenčne prístupné v bádateľni. Knižnica vedie skladovú 

evidenciu publikácií a periodík vydávaných Pamiatkovým úradom SR, zabezpečuje zasielanie 

povinných a autorských výtlačkov. Knižnica zároveň realizuje práce spojené s výmenou publikácií, 

komunikuje s 203 domácimi a zahraničnými partnerskými inštitúciami (160 slovenských, 25 českých, 

18 zahraničných inštitúcií). V roku 2022 zabezpečila distribúciu publikácií a periodík vydávaných 

PÚ SR z novej i staršej produkcie 84 inštitúciám, celkom 388 ks: 38 inštitúciám na Slovensku 

(172 ks), 26 inštitúciám v ČR (127 ks ) a 20 zahraničným inštitúciám (89 ks). 

Knižnica PÚ SR odoberá 65 titulov periodík, z toho 13 ks formou predplatného v sume 

2 450,65 € (11 slovenských titulov v sume 1 316,43 € a dva zahraničné v sume 1 134,22 €, ďalej 50 ks 

titulov získava výmenou (31 slovenských a 19 zahraničných). 

 

Tabuľka 7 Distribúcia rámci Slovenska 

Názov publikácie/periodika Počet kusov 

Pamiatky a múzeá 4/2021 21 

Monumentorum tutela : Ochrana pamiatok 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32 

29 
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S licenciou 007 3 

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste 

II: Zborník Gotická cesta 2/2016 

4 

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste 

III: Zborník Gotická cesta 3/2018 

4 

Dějiny evropské architektury I.                                      3 

Dějiny evropské architektury II.                                      3 

Dějiny evropské architektury III.                                      1 

Vitráže 1 

Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku z 

pohľadu najnovších poznatkov archeológie a etnografie 

2 

MOJŽIŠOVÁ, H. – REICHARDTOVÁ, J. Výberová bibliografia ochrany 

pamiatkového fondu na Slovensku za roky 2006 – 2010 

1 

Pamiatky a múzeá 1/2022 26 

Pamiatky a múzeá 2/2022 26 

Pamiatky a múzeá 3/2022 24 

Pamiatky a múzeá 4/2022 23 

Pamiatky a múzeá 1, 2/2020 2 

Pamiatky a múzeá 2, 3, 4/2021 3 

Spolu 172 

 

Tabuľka 8 Distribúcia do Českej republiky 

Názov publikácie/periodika Počet kusov 

Pamiatky a múzeá 4/2021 18 

S licenciou 007 2 

Dějiny evropské architektury I.       1 

Dějiny evropské architektury II.                                      1 

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste 

III: Zborník Gotická cesta 3/2018 

1 

Pamiatky a múzeá 1/2022 26 

Pamiatky a múzeá 2/2022 26 

Pamiatky a múzeá 3/2022 26 

Pamiatky a múzeá 4/2022 26 

Spolu 127 

 

Tabuľka 9 Distribúcia do zahraničia 

Názov publikácie/periodika Počet kusov 

Pamiatky a múzeá 4/2021 17 

Pamiatky a múzeá 1/2022 17 

Pamiatky a múzeá 2/2022 17 

Pamiatky a múzeá 3/2022 17 

Pamiatky a múzeá 4/2022 17 

Pamiatky a múzeá 4/2021 1 

Gotická cesta II 1 

Gotická cesta III 1 
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S licenciou 007  1 

Spolu 89 
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Tabuľka 10 Distribúcia na KPÚ a pracoviská 

Názov publikácie/periodika 

 

Počet kusov 

Pamiatky a múzeá 4/2021 36 

MENCL, V. Dějiny evropské architektury III 20 

Vitráže 1 

Kalvárie a krížové cesty 1 

Pamiatky a múzeá 1/2022 48 

Pamiatky a múzeá 2/2022 48 

Pamiatky a múzeá 3/2022 58 

Pamiatky a múzeá 4/2022 48 

Archaeologia historica 2022/1 8 

Archaeologia historica 2022/2 8 

Zprávy památkové péče 2022/1 1 

Zprávy památkové péče 2022/2 1 

Zprávy památkové péče 2022/3 1 

Zprávy památkové péče 2022/4 1 

Duplikáty 189 

SPOLU 469 

 

Knižnica PÚ SR odoberá 61 titulov periodík, z toho 9 ks formou predplatného v sume  

1 753,94 € (8 slovenských v sume 611,12 € a 1 zahraničné v sume 1 142,82 €) a 52 ks výmenou  

(36 slovenských a 16 zahraničných). 

 

Tabuľka 11 Výsledok akvizičnej činnosti knižnice: 

Celkový počet nových knižničných jednotiek  302 = 196 SR / 84 ČR / 22 zahraničie 

Knižničné jednotky získané kúpou / v hodnote 39 / 2 872,01 € 

Knižničné jednotky získané darom 79 

Knižničné jednotky získané výmenou s partnerskými 

inštitúciami  

185 

 

Tabuľka 12  Stav prezenčne prístupných periodík v knižnici PÚ SR: 

Celkový počet odoberaných periodík 61 

Periodiká odoberané formou predplatného spolu 9 

Slovenské periodiká odoberané formou predplatného 8 

Zahraničné periodiká odoberané formou predplatného 1 

Periodiká odoberané formou výmeny spolu 52 

Slovenské periodiká odoberané formou výmeny 36 

Zahraničné periodiká odoberané formou výmeny 16 

 

Výmena publikácií a časopisov so zahraničnými inštitúciami 

Česká republika – 26 inštitúcií: NPÚ 17 pracovísk, MU Brno, Národní archiv Praha, Archiv 

Národního muzea Praha, ÚDU AV ČR Praha, Archeologický ústav AV ČR Brno, Národní knihovna 

ČR Praha, Institut pro památky a kultúru Písek, Ústav architektonické památkové péče Brno, 

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 
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Ostatné krajiny – 18 inštitúcií:  

Nemecko: Germanisches National Museum, Zentralistitut für Kunstgeschichte, Landesamt für 

Denkmalpflege Schleswig – Holstein, LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen 

Maďarsko: MTA Művészet történeti Kutató intézet Könyvtára, Magyar Építészeti Múzeum és 

Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, Budapesti Történeti Múzeum Könyvtára, Dobó István 

Vármúzeum, Szent Adalbert Központ 

Rumunsko: UTILITAS SRL, Centru de Cercetare şi Proiectare în Domeniul Reabilitării Patrimoniului 

Construit (UTILITAS Ltd., Built Heritage Conservation Research and Design Centre)  

Chorvátsko: Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine, Hrvatski restauratorski zavod, 

Slovinsko: Ministrstvo za kulturo, INDOK Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino 

Poľsko: Miedzynarodowe Centrum Kultury, Narodowy Instytut Dziedzictwa 

Rakúsko: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Bundesdenkmalamt 

Belgicko: Institute Royal de Patrimoine Artistique Politique Scientifique Fédérale. 

 

b) Akvizičná činnosť archívu 

1. Darkyňa Margaréta Horáková odovzdala archívu pozostalosť po svojej matke Mgr. Valérii 

Horákovej, bývalej pracovníčky PÚK a výskumníčky, celkovo 8 škatúľ z rokov 1981 – 2008, 

ktoré obsahujú dokumentácie z terénnych výskumov projekty a plány, texty, rukopisy, 

fotografie (lokality: Trenčín, Bardejov, Kecerovce, Kopčany, Bardejov, Skalica a iné). 

2. Darca Martin Úradníček odovzdal archívu časť pozostalosti po svojom otcovi prof. akad. mal. 

Vladimírovi Úradníčkovi, reštaurátorovi, ktorého pozostalosť sa už v archíve nachádza. 

Získané dokumenty cca 150 ks plánov a dokumentácií bude zaradených do Osobného fondu 

Vladimíra Úradníčka. 

3. Darkyňa Ružena Vallašeková odovzdala do archívu pozostalosť po svojom manželovi PhDr. 

Adriánovi Vallašekovi, archeológovi, ktorá obsahuje rukopisy, výskumné dokumentácie, 

plány, kresby, fotografie z archeologických výskumov (Spišský hrad, Academia Istropolitana, 

Beckovský hrad a ďalšie), ako aj odbornú literatúru. Dokumenty budú zaradené do Osobného 

fondu Adrian Vallašek. 

4. Darca PhDr. Radoslav Ragač, PhD. daroval archívu dva kusy dokumentov Franz Kühmayer & 

Comp. : Článok z dejín firmy Franza Kühmayera od skromných začiatkov po jej etablovanie 

sa v rámci Rakúsko-Uhorska aj zahraničia v rokoch 1866 – 1895. Dokumenty budú zaradené 

do archívnych zbierok. 

5. Darca Alena Vega-Wilson darovala archívu časť pozostalosti svojho otca Alberta Leixnera 

pôvodne Múzeu mesta Bratislavy. Vzhľadom na to, že Osobný fond Alberta Leixnera sa 

v archíve už nachádza boli dokumenty delimitované z Múzea mesta Bratislavy do archívu. Ide 

o fotografie a negatívy uložené v drevených zásuvkových skriniach. Po spracovaní budú 

súčasťou osobného fondu Alberta Leixnera. 

 

Archív 

 Zber údajov pre hodnotenie výskumu a vývoja PÚ SR – spracovanie medziročného výkazu 

vedeckého a výskumného potenciálu Pamiatkového úradu SR pre potreby Štatistického úradu  

a MŠ SR. 

 Vyplnenie ročného výkazu KULT 10-01 o knižnici za rok 2021 pre MK SR do Slovenskej 

národnej knižnice v Martine – vyplnenie výkazu KULT 10-01 v elektronickom systéme 

štatistického zisťovania Ministerstva kultúry SR za rok 2021. 

 Spracovanie publikačnej činnosti a citácií zamestnancov PÚ SR za rok 2021 podľa vyhlášky č. 

456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej a umeleckej činnosti 
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 Spracovanie údajov za rok 2022 pre celoštátny Súborný katalóg periodík (SKP) a Adresár 

knižníc SR, ktorého správcom zo zákona je Univerzitná knižnica v Bratislave. 

 poskytnutie údajov o najvýznamnejších publikáciách PÚ SR za posledných 6 a 20 rokov do 

žiadosti o obnovenie osvedčenia o spôsobilosti PÚ SR na vykonávanie výskumu a vývoja na 

ďalších 6 rokov – 10 bibliografických záznamov, 10 najvýznamnejších citácií. 

 

Archívna a knižničná činnosť KPÚ: 

KPÚ Banská Bystrica 

Archív KPÚ Banská Bystrica, Horná Strieborná 9: 

Štatistika návštevnosti archívu a poskytnutých služieb: 

počet bádateľov:    73 

počet sprístupnených archívnych dokumentov: 312 

počet nových archívnych jednotiek:  363 

Sprístupňovanie knižničných dokumentov: 

počet sprístupnených knižničných dokumentov:  21 

počet nových knižničných jednotiek (kúpa/dar):  38 

Vedenie archívnych dokumentov A, T, R a ich následné dopĺňanie do digitálnej databázy. 

Vedenie prírastkových kníh vo fyzickej aj v digitálnej podobe.  

Digitálne zaevidovaný fond: ZBIERKA PRÍLOH – zoznam 339 príloh spracovaných v tabuľke Excel. 

Pracovisko Lučenec: 

Preberanie a vedenie archívnych dokumentov A, T, R a ich následné dopĺňanie do digitálnej 

databázy:  fond A 1 - 1228,  fond R 1 - 228,  fond T 1 – 416.  

Vedenie prírastkovej knihy v digitálnej podobe  1 – 934. 

Sprístupňovanie archívnych a knižničných dokumentov na pracovisku kolegom 

a návštevníkom  

Pracovisko Banská Štiavnica: 

Zamestnancom sprístupnené:  dokumentácie – 57 ks, spisy – 369 ks 

Bádatelia: 17, sprístupnené dokumentácie – 129 ks 

Vedenie archívnych dokumentov A, T, R a ich následné dopĺňanie do digitálnej databázy:  fond A 1 - 

1428,  fond R 1 - 385,  fond T 1 – 830. 

Vedenie prírastkovej knihy vo fyzickej aj v digitálnej podobe  1 – 481. 

Digitalizácia priebežne, uložená na serveri:  

T 744 - Architektonicko-historický výskum Dominikánskeho kláštora  

A 131 – Nám. sv. Trojice 4 – zameranie 

A 1089 – Radnica – zameranie 

Ukladanie fotografií na FOTO server priebežne zamestnancami pracoviska. 

 

KPÚ Bratislava 

V rámci archívu prebieha odovzdávanie spisovej agendy za rok 2015 a rok 2016 a jej spracovanie. 

V rámci knižničnej činnosti nakúpil niekoľko titulov, ktoré sú zaradené do knižného fondu KPÚ  

 

KPÚ Košice 

Archív bol v prvom štvrťroku prístupný externým bádateľom len s obmedzeniami (protipandemické 

opatrenia).  
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 príprava materiálov pre archív KPÚ KE, triedenie a organizácia dokumentov a spisov 

metodikov archeológov roky 2020, 2021; dopĺňanie materiálov z predchádzajúcich rokov, za 

katastrálne územia: KE – okolie v počte 136/398, Michalovce 24/96, Sobrance 19/23, Trebišov 

27/108, Gelnica 29/46, Spišská Nová Ves 58/142, Viackatastrálne územia 82/162, Nezaradené 

19/12; 

 spracovanie dokumentov v registratúrnom programe Webreg za archeologický úsek, v počte 

Pristáš 633, Horvát 494, Ďurišová 503; 

 príprava digitálnych materiálov pre archeologický úsek – skenovanie starých máp miest: 

Košice, Prešov, Prešporok, Rimavská Sobota, Ostrihom, Varaždín, Visegrád, Znojmo; pôdorysy 

a historické kresby NKP v Košiciach, počet skenov 83;  

 drobné preklady maďarských historických podkladov. 

 

KPÚ Prešov 

 Archív KPÚ Prešov (Prešov, Levoča, Poprad) tvoria: Prírastkové knihy, Katalóg fondov A, V, 

R (staré projektové, výskumné a reštaurátorské dokumentácie do r. 2002 a vybrané 

a duplicitné dokumentácie po r. 2002) a fondu Z (starý a nový metodický fond), Spisy, 

Negatívy, Diapozitívy, CD a DVD, Mapy (historické, katastrálne, topografické), Fotografie, 

Historické fotografie, Historické projekty a plány, Kalendáre, Plagáty, Evidenčné listy, 

Dokumentácia ,,Akcia polícia“ 

 Fondy: stav k 31. 12. 2022:  

- Reštaurátorský (R) -  spolu 1059 arch. jednotiek; bez prírastkov  

- Výskumný (V) - spolu – 824 arch. Jednotiek8 prírastkov  

- Projektový (A) - spolu – 3944 arch. jednotiek; 1 prírastok 

- Metodický (Z) - spolu – 1173 arch. jednotiek; 12 prírastky; 

 PC fondy a evidencia: 

- PC fond: Historické mapy - digitálna forma; 5 prírastkov 

- PC fond: Skeny negatívov - spolu 26166 arch. jednotiek; 357 prírastkov 

- PC fond: Negatívy konvertované do elektronickej podoby – spolu 4494  arch. jednotiek; 

bez prírastkov 

- Evidencia historických máp - spolu 487 archívnych jednotiek; bez prírastkov 

- Evidencia katastrálnych máp - spolu 681 arch. jednotiek; bez prírastkov  

- Evidencia topografických máp - spolu 95 arch. jednotiek; bez prírastkov 

- Evidencia CD a DVD – spolu 392 arch. jednotiek; 2 prírastky 

- Evidencia fotografií - spolu 4082 arch. jednotiek; bez prírastkov  

- Evidencia historických fotografií spolu 187 arch. jednotiek; bez prírastkov 

- Evidencia historických projektov a plánov spolu 93 arch. jednotiek; bez prírastkov 

- Evidencia diapozitívov - spolu 2897 arch. jednotiek; bez prírastkov 

- Evidencia dokumentácie „Akcia polícia“ – spolu 134 arch. jednotiek; bez prírastkov 

- Register evidenčných listov HNNKP – spolu 761 arch. jednotiek; bez prírastkov 

- Evidencia negatívov - spolu 45786 arch. jednotiek; bez prírastkov 

- Evidencia plagátov – spolu 51 arch. jednotiek; bez prírastkov 

- Evidencia fondov A, V, Z, R - spolu 6991 arch. jednotiek; 12 prírastkov; 

 bádateľom bolo sprístupnených celkovo 823 archívnych dokumentov a 130 knižničných 

dokumentov; 

 Knižničný fond tvorí 7781 knižničných jednotiek; 

 Skeny spisov (2002 – 2006): naskenovaných 7712 spisov; 31 prírastkov; 
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 Skeny negatívov:  naskenovaných 26269 negatívov a do elektronickej podoby; 

 konvertovaných 4494 negatívov; 460 prírastkov; 

 Fotografická dokumentácia sa vykonáva priebežne v rámci výkonu štátnych pamiatkových 

dohľadov, digitálne fotografie sú zaraďované lokalitno-predmetne na server KPÚ Prešov; 

 do knižničného fondu zaznamenaný prírastok 26 kníh a 15  časopisov; 

 Akvizičnou činnosťou bolo získaných 96 knižničných jednotiek. 

 

KPÚ Trenčín 

 Príprava vyraďovacieho konania spisov za rok 2009 – 2010;  

 Výpožičiek z registratúrneho strediska 2; 

 Priebežná kontrola a revízia knižnice KPÚ Trenčín; 

 3850 fotografii (priebežné dokumentovanie stavu NKP v priebehu obnovy a reštaurovania, 

pamiatkové dohľady, PHÚ); 

 14 knižných prírastkov do knižnice KPÚ Trenčín. 

 

KPÚ Trnava 

fond A: 169 archívnych jednotiek 

fond T: 36 archívnych jednotiek 

fond R: 77 archívnych jednotiek 

fond D : 107 archívnych jednotiek 

Preberanie spisovej agendy z príručných registratúr pracovníkov KPU Trnava do registratúrneho 

strediska z rokov 2019 - 2021, koordinácia prác na KPÚ Trnava, práca a koordinácia prác v archíve 

 

Počet zdigitalizovaných archívnych dokumentov  

Počet bádateľov  

15 externých bádateľov 
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E. Vedecko-výskumná činnosť a kontrola 

 

Plnenie: 

 

a) Počet reštaurovaných objektov ako zmluvný záväzok PU SR 

ORA Bratislava 

Na základe právneho auditu a podľa Usmernenia ministerky kultúry č. MK-3134/2019-110/6743 zo 

dňa 13. 5. 2019 reštaurátorský tím ORA Bratislava ďalej pokračoval v realizácii reštaurátorských prác  

výlučne podľa už uzavretých zmlúv o reštaurovaní s investormi, ktorých vznik bol datovaný pred  

11. 2. 2019. 

V dňoch 5. – 6. 4. 2022 boli po reštaurovaní inštalované diela z bočného oltára Judášov bozk 

a Kristus na Hore Olivovej  a dve olejomaľby sv. Terézia a Alojz  z Gonzágy z RKC Brhlovce. 

Taktiež bola inštalovaná i Pieta Bolestnej Panny Márie, dvojica putti a Veraikon z RKC 

v Brhlovciach. 

Zreštaurované sochy sv. Petra a sv. Pavla a dve vázy  z RKC Senohrad boli prevezené z ORA 

Bratislava a dané do depozitu v obci Senohrad dňa 24. 5. 2022 a budú na náklady investora 

inštalované na priečelie kostola po dokončení obnovy fasády. 

V dňoch 27. - 30. 6. 2022 bola realizovaná I. časť pri odstraňovaní sekundárnych zásahov na 

menze bočného oltára Panny Márie v Čičmanoch. 

Dňa 19. 5. 2022 boli odovzdané zreštaurované diela z mobiliáru RKC Sološnica: socha sv. Jána 

Kapistránskeho so zástavou, socha sv. Magdalény, socha sv. Anny, 2 sochy adorujúcich anjelov, 2 

putti, obraz Bohorodičky s rámom, socha Krista, socha Boha Otca. 

Dňa 8. 6. 2022 boli odovzdané zreštaurované diela z mobiliáru RKC Horná Mičiná: socha  

sv. Petra s atribútmi a podstavcom, socha sv. Pavla s atribútmi a podstavcom, socha sv. Ladislava, 

atribúty, socha sv. Štefana, atribúty, Menza, relikviár v mramorovej doske. 

Oltárny reliéf sv. Jána Nepomuckého  z Kaplnky sv. Jána Nepomuckého v Banskej Belej bol 

dokončený a daný do depozitu v Kostole Panny Márie Karmelskej v Banskej Belej dňa 8.11.2022. 

Pôvodný priestor sa reštauruje a montáž sa predpokladá v septembri 2023. 

Reštaurátorské práce na krstiteľnici a kazateľnici z RKC v Háji boli ukončené v decembri 2022. 

Inštalácia alebo uloženie do náhradných priestorov sa predpokladá v jarnom období 2023, po vyriešení 

problému s vysokou vlhkosťou v pôvodných priestoroch RKC Háj. 

V dňoch 24.-26.10.2022 bola realizovaná II. časť pri odstraňovaní sekundárnych zásahov na 

menze bočného oltára  Panny Márie v Čičmanoch. Dokončenie reštaurovania predmetnej menzy sa 

predpokladá v letnom období roku 2023. Reštaurátorská realizácia bude riešená externou firmou. 

V prvom polroku 2022 boli zvolané tri kontrolné dni – na akciách Sološnica, Čičmany, 

Banská Belá a Horná Mičiná, kde sa za účasti krajského metodika  zhodnotili realizované odborné 

reštaurátorské práce a  odporučili  sa optimálne procesy  so zreteľom na prinavrátenie  niekdajšej 

krásy, jedinečnosti  a vysokej hodnoty reštaurovanej pamiatke. 

V druhom polroku 2022 bolo zvolaných 10 kontrolných dní – na akciách Sološnica, Čičmany, 

Banská Belá a Horná Mičiná, Háj, Brhlovce, Rožňavské Bystré, kde sa za účasti krajského metodika  

zhodnotili realizované odborné reštaurátorské práce a  odporučili  sa optimálne procesy  so zreteľom 

na prinavrátenie  niekdajšej krásy, jedinečnosti  a vysokej hodnoty reštaurovanej pamiatke. 

Príjmy z reštaurovania: 

Celkom za prvý polrok 2022 boli vyfakturované  reštaurátorské práce  v nasledujúcom členení: 

1. RKC Háj – 969,-€ 

2. Horná Mičiná – menza – 1560,-€ 
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3. RKC Sološnica – sochárska výzdoba- 6900,-€ 

Spolu: 9429,-€ 

Celkom za druhý polrok 2022 boli vyfakturované  reštaurátorské práce  v nasledujúcom členení:  

1. ECAV Rožňavské Bystré - 1012,-€ 

2. ECAV Henckovce - 1000,-€ /ORA Levoča/ 

3. RKC Horná Mičiná – 18 032,-€ 

Spolu: 20 044,-€ 

 

Projekty na reštaurovanie štátnymi reštaurátorskými ateliérmi neboli podporené v rámci grantu MK 

SR Obnovme si svoj dom, prevažná väčšina investorov nemala dostupné finančné prostriedky na 

úhradu reštaurátorských prác. Z tohto dôvodu neboli naplnené predikované príjmy z reštaurovania. 

Reštaurované objekty: 

 20 197/018/AB – Banská Belá – reliéfny oltár Smrť sv. Jána Nepomuckého z kaplnky sv. Jána 

Nepomuckého – ÚZPF 3328/1 – IV. etapa. Realizácia ukončená,  8.11.2022 bol reliéf 

premiestnený do dočasného depozitu v RKC Banská Belá, v lete 2023 je plánovaná inštalácia 

po ukončení reštaurovania pôvodného objektu kaplnky.  

 20 196/018/AB – Háj -  Rímskokatolícky kostol – kazateľnica  s ozvučnicou – ÚZPF 2222/1-3 

a krstiteľnica ÚZPF 2223/1 – IV. etapa. Realizácia ukončená, plánované premiestnenie 

v jarnom období 2023 po vyriešení problémov s vysokou vlhkosťou v  pôvodnom prostredí 

kostola. 

 20 198/018/AB – Henckovce – Oltár a voľný  reliéf  z Evanjelického kostola a. v., ÚZPF 

3517/1 a ÚZPF 3515/1-7 – V. etapa Oltár na voľný reliéf bol na dokončenie reštaurátorských 

prác  presunutý do ORA Levoča. 

 20 179/014/B – Staškovce /Vladiča – Driečna/ - ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho      

chrámu Bazila Veľkého – VIII. etapa. Stolárske a rezbárske práce. Tmelenie a kriedovanie – 

pokračovanie. Retuš, zlátenie, striebrenie - II. časť. Dokončenie reštaurovania sa predpokladá 

v ORA Levoča. 

 20 182/015/AB – Svidník – ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho chrámu sv. Paraskievy – 

VIII. etapa. Stolárske a rezbárske práce a rekonštrukcie. Tmelenie a kriedovanie- pokračovanie. 

Dokončenie reštaurovania sa predpokladá v ORA Levoča. 

 20 181/015/AB – Buková Hôrka – Ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho chrámu      

Povýšenia sv. kríža – VII. etapa. Stolárske a rezbárske práce, tmel, krieda. Retuše, zlátenie, 

striebrenie – I. časť. Dokončenie reštaurovania sa predpokladá v ORA Levoča. 

 20 185/016/AB – Sološnica – Hlavný oltár z Rímskokatolíckeho kostola Všetkých svätých - 

VII. etapa. Rezbárske a stolárske práce  - oltárna architektúra. Tmelenie, kriedovanie, retuše, 

zlátenie, striebrenie.  

 20 186/016/AB – Rožňavské Bystré – Hlavný oltár Evanjelického kostola a. v. – VII. etapa. 

Stolárske a rezbárske práce, tmelenie a kriedovanie. Retuše, zlátenie, striebrenie – I. časť. 

 20 187/016/AB – Brhlovce – Hlavný oltár z Rímskokatolíckeho kostola Panny Márie 

Sedembolestnej a súbor závesných obrazov – VII. etapa. Stolárske a rezbárske práce. Retuš, 

zlátenie, striebrenie – pokračovanie. 

 20 189/016/AB – Horná Mičiná – Hlavný oltár Rímskokatolíckeho kostola sv. Michala  

archanjela – VII. etapa. Tmelenie a kriedovanie. Retuše, zlátenia, striebrenia. 

 20 188/016/AB – Čičmany – Rímskokatolícky kostol Nájdenia sv. kríža – oltárny celok,              

krstiteľnica, ÚZPF 65/1, 66/1 – IV. Etapa. Tmelenie a kriedovanie -  I. časť. 
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V ORA Bratislava zostalo na realizáciu pokračovania reštaurátorských prác v 2. polroku 2022 desať 

rozpracovaných akcií: 

1. Banská Belá 

2. Buková Hôrka 

3. Brhlovce 

4. Čičmany 

5. Háj 

6. Horná Mičiná 

7. Rožňavské Bystré 

8. Sološnica 

9. Staškovce 

10. Svidník 

 

Odborný dohľad v oblasti reštaurovania: 

Krajský pamiatkový úrad  v Trnave požiadal listom č. KPUTT-2022/6641-3/22050/Ger zo dňa 

17.3.2022 PÚ SR o súčinnosť pri demontáži a deponovaní kultúrnej pamiatky – Pamätná tabuľa 

Samuela Jurkoviča v Sobotišti, ÚZPF 740/1. 

 

ORA Levoča: 

Reštaurátorské práce: 

 Rímskokatolícka cirkev Spišské Vlachy: Reštaurovanie oltárnej architektúry - Bočný oltár sv. 

Michala Archanjela z Rím-kat. kostola sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy - pokračovanie prác; 

 Rímskokatolícka cirkev Okoličné: Reštaurovanie sochárskej výzdoby - Bočný oltár sv. Ondreja 

z Rím-kat. kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom - ukončenie prác;  

 Rímskokatolícka cirkev Spišský Štvrtok: Reštaurovanie oltárnej architektúry, sochárskej 

výzdoby  - Oltár bočný Zvestovania Panny Márie v Rímskokatolíckom kostole sv. Alžbety, 

Dravce - pokračovanie prác; 

 Pamiatkový úrad  SR Bratislava - Pro Monumenta Levoča: Dvere a brány pre  objekt Pro 

Monumenta Bottova, Levoča, ukončenie prác; 

 ROTARY CLUB Trebišov: Výroba nových dverí z dubového dreva do krypty Mauzólea 

v Trebišove; 

 Pravoslávna cirkev Stakčín: Reštaurovanie Ikonostasu z Pravoslávneho chrámu Narodenia 

Presvätej Bohorodičky, Stakčín (presun z ORA Bratislava); 

 Rímskokatolícka cirkev farnosť Žemberovce (Brhlovce): Reštaurovanie 2 sôch : sv. Jána  

Evanjelistu s atribútmi a  sv. Márie Magdalény s atribútmi  (presun z ORA Bratislava); 

 ECAV Henckovce: Pokračovanie v  reštaurovaní  oltára a reliéfu voľného (presun z ORA 

Bratislava). 

Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác : 

 Bočný oltár sv. Ondreja, Rímskokatolícky kostol sv. Petra z Alkantary, Okoličné. 

 

b) Vedecko-výskumné projekty v oblasti reštaurovania v spolupráci s inou inštitúciou  

CHTO 

Akcie z r. 2021 fakturované v r. 2022 

Spolu zrealizovaných a fakturovaných akcií v celkovej fakturovanej sume 2 830 €. 

 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra reštaurovania - zmluva o spolupráci č. 

KR/2/2022 medzi zmluvnými partnermi VŠ výtvarných umení s Ateliérom závesných obrazov 
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a tabuľovej maľby na Katedre reštaurovania VŠVU v Bratislave /chemicko-fyzikálny výskum 

a XRF analýza obrazov Jozefa Zanussiho (akcia č. 15/22-01, 15/22-02)/.  

 Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra reštaurovania textilu (akcia č. 64/21). 

 monitoring, vybrané lokality gemerského regiónu - obhliadky barokových mobiliárov z oblasti 

Gemera a súvisiacich lokalít (Markuška, Brdárka, Štítnik, Šivetice, Rochovce, Roštár, 

Koceľovce, Jelšava, Revúca, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota, Rákoš, Sirk, Nandraž, Vyšný 

Medzev), fotodokumentácia, meranie teploty a vlhkosti v objektoch, snímkovanie UV-

indukovanej viditeľnej fluorescencie, IR technické fotografovanie. 

 

Fakturované akcie v r. 2022 

Por. 

č. 

Číslo 

Akcie 

Lokalita Objednal 

 

Predmet 

fakturácie 

Číslo 

faktúry 

Suma  

1. 2/22 Trnava Németh soli 2022008 50,- 

2. 4/22 Bratislava Németh soli 2022041 150,- 

3. 3/22 Sereď Ateliér 11, s.r.o. maľba 2022059 200,- 

4. 

7/22, 

8/22, 

13/22 

Hronovce 

Dunajská 

Lužná 

Levice 

STAVRES s.r.o. soli 2022060 650,- 

5. 9/22 Bratislava Németh soli 2022061 150,- 

6. 10/22 Rusovce Németh soli 2022062 100,- 

7. 6/22 Spišská Belá Reštaurátor kalvária 2022063 400,- 

8. 12/22 Nižný Hrušov 
Schomburg Slovensko 

s.r.o. 
soli 2022065 240,- 

9. 14/22 Bratislava Németh soli 2022066 50,- 

10. 16/22 Nové Sady Pamarch, s.r.o. soli, výkvet 2022091 100,- 

11. 20/22 Žilina Németh soli 2022092 50,- 

12. 21/22 Trnava Németh soli 2022093 50,- 

13. 

17/22, 

18/22, 

23/22 

 

Prešov 

Spišský 

Štvrtok 

Trnava 

Marta Pichová, s.r.o. soli, výkvety 2022094 250,- 

14. 24/22 
Horné 

Lefantovce 
BAUMIT, spol. s r.o. soli 2022096 150,- 

15. 11/22 
Stará 

Ľubovňa 
Reštaurátor maľba 2022097 100,- 

16. 27/22 Poprad Reštaurátor drevo 2022098 120,- 

17. 25/22 
Hronský 

Beňadik 
restART SK, s.r.o. omietky 2022099 180,- 

18. 28/22 Žilina Németh soli 2022111 50,- 

19. 31/22 Kočovce Németh soli 2022112 100,- 

20. 
19/22, 

29/22, 

32/22 

Svätý Jur 

Oravský 

Podzámok 

Nitra 

STAVRES s.r.o. soli 2022113 500,- 

21. 1/22-01  súkromná zbierka maľba rozprac.  

1/22-02  súkromná zbierka maľba rozprac.  
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Spolu zrealizovaných a fakturovaných  akcií v celkovej fakturovanej sume 3 640 €. 

Nefakturované akcie z r. 2022 

 

 

 

c) 

Poč

et 

vyk

ona

nýc

h odborných dohľadov v oblasti reštaurovania  

KPÚ Trnava 

Počet vykonaných odborných dohľadov v oblasti reštaurovania - 17 

- Mierovo, socha Immaculaty z Kostola Všetkých Svätých  

- Sereď, obraz Panny Márie Bolestnej z Kostola sv. Jána Krstiteľa 

- Chtelnica, kríž so štyrmi plastikami (Kalvária) pri Kostole Najsvätejšej Trojice  

- Šaštín-Stráže, socha Immaculaty  

- Červeník, hlavný oltár z Kostola Obetovania Panny Márie  

- Dojč, obraz hlavného oltára z Kostola Všetkých Svätých  

- Piešťany, balustráda pred Hotelom Slovan  

- Štvrtok na Ostrove, organ z Kostola sv. Jakuba  

- Trnava, dvere Kostola Najsvätejšej Trojice  

- Veselé, náhrobník pri Kostole sv. Bartolomeja 

- Skalica, organ V. Možného v jezuitskom kostole  

- Báč, kostol sv. Antona Paduánskeho, reštaurovanie vstupných dverí  

- Dolné Orešany, reštaurovanie severnej fasády kostola Nanebovzatia Panny Márie  

- Hlohovec, reštaurovanie súsošia Panny Márie na stĺpe  

22. 5/22  súkromná zbierka maľba rozprac.  

23. 

15/22-

01 

14.2.3.     

15/22-

02 

14.2.3.     

24. 22/22 14.2.3.     

25. 26/22  súkromná zbierka nápis rozprac.  

26. 30/22  súkromná zbierka maľba rozprac.  

27. 33/22 Čičmany Reštaurátor maľba rozprac.  

28. 34/22 Vysoká pri 

Morave 

Schomburg Slovensko 

s.r.o. 

soli, vlhkosť, 

nasiakavosť 
rozprac. 

 

29. 35/22 
Nitrianske 

Rudno 
Reštaurátor Krstiteľnica rozprac. 

 

30. 36/22 Dolomity STAVRES s.r.o. Soli rozprac.  

31. 40/21 Slani Reštaurátor Omietky rozprac.  

32. 46/21 Bratislava SNG  rozprac.  

33. 63/21 Markušovce Reštaurátor 
omietky, 

nástenné maľby 

rozprac.  

34. 46/18 14.2.3.   rozprac.  

Číslo 

Akcie 

Lokalita Objednal 

 

Predmet fakturácie Číslo 

faktúry 

Suma  

15/22-01 

15/22-02 
 VŠVÚ maľba - - 

22/22  KPÚ Žilina Soli - - 

46/18  ORA BA Kazateľnica   
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- Skalica, reštaurovania bočného oltára sv. Anny z pavlínskeho kostola  

- Sokolovce, reštaurovanie kamenného súsošia Kalvárie  

- Báč, Kalvária  

 

d) Súčinnosť KPÚ a ORA pri novej metodike  

Nové metodiky na PÚ SR vznikajú v rámci projektu Plán obnovy a odolnosti. ORA Bratislava 

spolupracuje s ich vybranými autormi formou konzultácií a poskytovania ekonomických 

dokumentácií. V tejto veci nekomunikuje ORA Bratislava priamo so žiadnym KPÚ. 

 

e) Výskum a hodnotenie pamiatok vo vybranej lokalite 

- Handlová – základný výskum územia v spolupráci KPU, NPU, vlastník objektov, miestny 

banícky spolok a Slovenské banské múzeum.  

- Gemer - činnosť bola realizovaná v 1. polroku 2022. 

 

f) Archeologický výskum - preventívna archeológia vo vybraných lokalitách 

Odbor archeológie PÚ SR 

 Gbely, poloha Kojatín – archeologický výskum narušeného archeologického náleziska pre 

vedecké a dokumentačné účely (v spolupráci s AÚ AV ČR Brno a Katedrou archeológie UK 

Bratislava); 

 Holíč, poloha Hrúdy – povrchový prieskum archeologického náleziska (Bisták,  Kmeťová a 

KPÚ Trnava: Grznár, Sládok); 

 Štitáre, hradisko Žibrica - povrchový prieskum antropogénnych reliktov v okolí hradiska v k. ú. 

Mechenice a k. ú. Štitáre (Bisták, Kmeťová); 

 Kovarce, hradisko Veľký Tribeč - geofyzikálny prieskum a povrchový prieskum hradiska a 

antropogénnych reliktov v jeho okolí (Bisták, Felcan, Kmeťová); 

 Kovarce, extravilán - prieskum antropogénnych reliktov (Bisták, Kmeťová, s pomocou KPÚ 

Trnava: Grznár, Sládok); 

 k. ú. Nitrianska Blatnica a k. ú. Hubina - povrchový prieskum antropogénnych reliktov v okolí 

hradiska Marhát (Kmeťová); 

 Most pri Bratislave - obhliadka stavu antropogémneho mohylovitého útvaru na západnom okraji 

obce, ohrozeného výstavbou (Kmeťová); 

 Topoľčany, novozistená opevnená osada  - povrchový prieskum a prieskum s detektorom kovov 

(P. Bisták, P. Kmeťová, F. Jaššo) 

 Bratislava – Pečniansky les – prieskum pozostatkov drevozemných fortifikácií zo 17.-20. 

storočia, geofyzikálny prieskum – koordinácia činností pracovnej skupiny (P. Grznár, M. 

Felcan, M. Neumann), výstup v podobe postera na konferencii AH 2022. Ďalším výstupom 

bude podnet na vyhlásenie veci za NKP (rozpracované, do KPPF bude predložené v 1. kvartáli 

2023) 

 Uhrovské Podhradie – hrad Uhrovec – koordinácia sekundárneho spracovania nálezov, 

metodická a odborná výpomoc (F. Jaššo) - nálezy kachlíc z archeologického výskumu PÚSR 

v r. 2012 a 2013 spracúva v rámci svojho interného doktorandského štúdia na FIFUK – katedra 

dejín výtvarného umenia Mgr. J. Garaiová.  
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KPÚ Trnava 

 Prehľadávanie haldy vyťaženej zeme z jaskyne sv. Leonarda v Doľanoch obsahujúcej nálezy 

zo stredoveku a novoveku na základe poverenia KPÚ Bratislava (Sládok) 

 Skúmanie náhodne objavenej archeologickej sídliskovej situácie zo staršieho praveku na stavbe 

haly v Senci Červenom majeri na základe poverenia KPÚ Bratislava s Malokarpatským 

múzeom v Pezinku (Sládok) 

 Prieskum trasy a sledovanie terénnych úprav na stavbe Cyklochodníka Pezinok – Pernek v 

Slnečnom údolí na základe poverenia KPÚ Bratislava (Sládok) 

 Skúmanie sídliskového objektu z doby železnej až stredoveku zisteného obhliadkovou 

činnosťou v Trnave na Kopánke so Západoslovenským múzeom v Trnave (Sládok) 

 Terénna prospekcia protinapoleonských opevnení Pečnianskeho ostrova v Bratislave – Petržalke 

(Grznár) 

 Vypracovanie správy o náhodnom archeologickom náleze Brestovany, okr. Trnava areál 

kaštieľa – materská škola, parc. reg. "C" č. 74/1, 29 s. (Sládok) 

 Účasť na zberovom výskume aglomerácie z neskorej bronzovej doby a staršej železnej doby 

v Kovarciach, okres Topoľčany, pre podklad na jej vyhlásenie za pamiatkovú zónu; 

 Prieskum Malých Karpát v južne časti katastra Svätého Jura zameraný na vyhľadávanie 

a overovanie banských diel; 

 Skúmanie náhodne nájdeného hrobu zo staršej doby bronzovej v Brestovanoch; 

 Doskúmavanie náhodne nájdeného objektu z prelomu mladšej a neskorej kamennej doby v 

Suchej nad Parnou. 

 

KPÚ Banská Bystrica 

 Fyzické overenie predpokladaných archeologických nálezísk na základe LiDARu – 30 lokalít 

(M. Miňo – M. Fratričová – Z. Rusko – G. Brezňanová); 

 Terénny prieskum terénnych krajinných reliktov v PZ Kremnica – banské diela  a jeho 

spracovanie v GIS (M. Miňo – M. Fratričová – Z. Rusko); 

 Vytvorenie platformy pre overovanie predpokladaných archeologických nálezísk na základe 

LiDARu  a technického riešenia pre zdieľanie údajov aj pre potreby naplnenia databázy 

PAMISu  v spolupráci s A. Rášovou a J. Zacharom (M. Miňo); 

 Povrchový prieskum v lokalitách potenciálne ohrozených výstavbou – zistených 9 

neevidovaných archeologických nálezísk (M. Miňo); 

 Georadarový prieskum neznámych častí zaniknutého kláštora v Slovenskej Ľupči (J. Tirpák – 

M. Fratričová – M. Miňo); 

 Detektorový prieskum archeologických nálezísk, k. ú. Fiľakovské Kováče, Buzitka  - (G. 

Brezňanová); 

 Spracovanie Návrh metodiky unifikovaného kartografického zobrazenia archeologických 

objektov a reliktov (M. Miňo); 

 Spracovanie typologického katalógu LiDARových anomálií indikujúcich archeologické 

náleziská (M. Miňo); 

 

KPÚ Bratislava 

Súčasťou monitoringu lokalít svetového dedičstva UNESCO na Slovensku je monitoring lokality 

„Hranice Rímskej  ríše – Dunajský Limes“. V rámci plnenia podmienok rozhodnutia KPÚ BA pre 

rekonštrukciu múzea Gerulata v Rusovciach sa naďalej realizuje archeologický výskum  

na mieste budúcich stavebných objektov.  
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KPÚ Košice 

 pokračovanie pamiatkového archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely, 

Obec: Zemplín, Poloha: Hradisko, Termín: marec – júl 2022; prioritný projekt PÚ SR 

(Pristáš); 

 archeologický prieskum lokality Ihrík v Hrabušiciach; 

 odb. a legislatívne podklady pre hroby NKP a pamätihodnosti (Csordák, Prídavok, a. i.) – 

Verejný cintorín, Košice - pre rodiny a pre SMZ Košice; 02-05/2021; 

 odb. a legislatívne podklady pre vojnový hrob NKP: Vyšný Klatov (k projektu pre obec 

Vyšný Klatov; 02/2022; 

 prieskum a vyhodnotenie odb., metodických a legislatívnych podkladov k téme: pamätné 

tabule – pamätníky a pravidlá ich osadzovania vo verejnom priestore miest, pre metodické 

účely KPÚ Košice; 01 - 05/2022; 

 Depot bronzových predmetov z Obišoviec. Správa o náhodnom archeologickom náleze. 

6/2022 

 Bronzový hrot z Bidoviec. Správa o náhodnom archeologickom náleze. 5/2022 

 Železná vojenská helma z Bidoviec. Správa o náhodnom archeologickom náleze. 5/2022 

 Ďurišová/Miroššayová: Správa o náhodnom archeologickom náleze. Hrhov, okr. Rožňava, 

Dolný vrch, nález sekery; 11/2022 

 Ďurišová. Správa o náhodnom archeologickom náleze. Silica, okr. Rožňava, jaskyňa Gazinka, 

nález črepov a zvieracích kostí; 11/2022 

 Ďurišová. Správa o náhodnom archeologickom náleze. Silica, okr. Rožňava, jaskyňa Malá 

Gazina, nález črepov; 11/2022 

 

KPÚ Žilina 

 archeologické prieskumy nových lokalít na základe novozverejnených LIDARových snímok na 

lokalitách Súľov – Brada, Veličná – Šibenica, Rajec – Hôrka, Turčiansky Ďur a Sklabiňa – 

Starý Háj, Sklabinský Podzámok – predsunuté opevnenie hradu Sklabiňa 

 spracované výskumných dokumentácií archeologických výskumov, resp. prieskumov: Trstená – 

Panasonic, Liptovská Štiavnica – Skalná brána, Ružomberok – Biely Potok – optické pripojenie, 

Dolný Kalník – Farské, Sedliacka Dubová – Háj (v spoluautorstve s B. Lofajovou Danielovou), 

Ružomberok – Poliklinika, Varín – Zátepličie, Trstená – poloha Klozov/Pastovníky a Trstená – 

Osada.  

 

Prevádzka Depozitára archeologických nálezov v Trnave: 

Správa archeologických nálezov:  

- Kontrola a evidencia nálezov - 100 krabíc 

- Evidencia hmotnosti nálezov - cca 250 krabíc 

- Umývanie nálezov - cca 10 krabíc  

- Kontrola nálezov pred odovzdaním - 43 krabíc   

- Fotodokumentácia nálezov - cca 300 ks  

- Úprava prírastkových katalógov - cca 80 výskumov 

- Reorganizácia krabíc s nálezmi – cca 500 krabíc  

- Konzervácia nálezov – 40 ks 

Správa depozitára: 

- Dovybavenie depozitára drobnými pracovnými potrebami na jeho prevádzku a konzerváciu 

nálezov  
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- Montáž a reorganizácia regálov 

- Starostlivosť o okolie depozitára (zeleň). 

Iná vedecká činnosť 

KPÚ Košice 

 korektúry a finalizácia textových, grafických a obr. podkladov pre infotabuľu k artefaktom 

historickej koľajovej dopravy v Košiciach (trakčný stĺp) – dopln. spracovanie (foto) pre účely 

Správy mestskej zelene – Košice (mesto Košice); 04/2022; 

 dodatky a korektúry k nominácii a hodnotiacim správam o stave prvku, zapísaného do 

Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska: Tradičné ručné 

zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku - pre Centrum tradičnej ľudovej kultúry, 

05/2022; 

 Zvonolejársky rod Lechererovcov (18./19.stor., Prešov) – biografie, databázy, tvorba: odborné 

konzultácie, podklady, fotodokumentácie, informácie: korektúry pripravovaného knižného 

rukopisu (do tlače 2022), pre žijúcu členku rodu (p. Martina Klimčík – Moss, USA); 01-

06/2022; 

 projekt odliatia zvona a realizácie zvoničky pre Detská železnica o. z. (areál Čermeľ) – odb. 

podklady, konzultácie pre o. z. Detská železnica, Košice; 01 – 06/2022 (Gembický); 

 podklady, informácie a foto pre nomináciu stredovekého zvona majstra Konráda z Hrabušíc na 

zaradenie do súťaže: VÚB Nadácia – „Poklady Slovenska“, 2022; 05-06/2022; 

 odborné konzultácie a podklady k tradičnému ručnému zvoneniu a k zvonom pre obec a pre 

zvonárov v obci Hrašovík (okr. Košice – okolie), pre zvonárov v lokalite Stropkov; 01 – 

03/2022; 

 odborné konzultácie a podklady k ikonografii zvonolejárov a zvonolejárskych dielní 

(stredovek – 19. storočie), pre J. Vorobeľ - zvonolejár; 06/2022; 

 odborné konzultácie a podklady k zvonom a zvonolejárom oblasti Malohontu (pre projekt 

Gotická cesta, o. z. – D. Raška); 04/2022; 

 odborná podpora projektu a udelenie kópie certifikátu o zápise tradičného ručného zvonenia 

a zvonárov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného dedičstva SR, pre zvonárov a cirk. 

obec Pezinok (M. Sedlák); 04/2022; 

 odborná podpora a pís. vyjadrenie pre  projekt archívneho výskumu zvonov zaniknutých obcí 

VD Domaša (pre M. Lakatoš – Vranov nad Topľou); 01-02/2022; 

 odborné podklady a  konzultácie k historickým zvonom a k pamiatkovým témam v rámci 

celoslovenskej spolupráce pre iné KPÚ a PÚ SR; a pre externé inštitúcie a odborníkov, 

diplomové a doktorandské práce a pod.; január – jún 2022; 

 databázy k umeleckým dielam vo verejnom priestore v Košiciach (VSG Košice, mesto 

Košice, homeoffice) – doplnky k databáze košických sôch, aktivity, čiastkové podklady, 

konzultácie; aj pre externých bádateľov a inštitúcie, v rámci odb. spoluprác; 01-06/2022;  

 odborná spolupráca, podklady a konzultácie k akciám, prezentáciám a publikáciám sprievodcu 

M. Kolcuna (napr. Košice / verejný priestor – história a objekty, umelecké diela, autori a ich 

život a tvorba v Košiciach, výročia a osobnosti mesta a. i.); január – jún 2022; 

 odb. korektúry a re-identifikácie vybraných podkladov /artefaktov z pozostalosti reštaurátorky 

Márie Spoločníkovej (Košice), VSG Košice – predaukčná výstava; 04/2022; 

 vybrané podklady a konzultácie k pripravovanej knihe o huštákoch (predmestiach) Košíc (pre: 

P. Neuwirth, Košice); 02 – 03/2022; 

 spracovanie návrhu na posúdenie pamiatkových hodnôt Rožňava, Dom remeselnícky, 

Čučmianska Dlhá 47, Rožňava – do komisie PÚ SR. 
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 8 dopravy v Košiciach (trakčný stĺp) – dopln. spracovanie (foto) pre účely Správy mestskej 

zelene – Košice (mesto Košice); 04/2022 

 Gembický, J.: databázy k umeleckým dielam vo verejnom priestore v Košiciach (VSG Košice, 

mesto Košice, homeoffice) – doplnky k databáze košických sôch, aktivity, čiastkové 

podklady, konzultácie; aj pre externých bádateľov a inštitúcie, v rámci odb.spoluprác; 01-

12/2022 

 Gembický, J.: pokračujúca dokumentácia, identifikácia a príprava artefaktov a objektov 

depozitára mesta Košice pre navrátenie do lokality Jasov – akcia „Barokové vázy z Jasova“; 

spolupráca Mgr. Havasi (v rámci činnosti členstva Komisie pamätihodnosti mesta Košice), 

v spolupráci s Mgr. M. Pristašom, Mesto Košice, Rád premonštrátov – Opátstvo Jasov; 07 – 

12/2022 

 Gembický, J. – (Jarkovský, J.): doplňujúci prieskum a kompletná fotodokumentácia, obr./odb. 

podklady k téme: Dóm sv. Alžbety, Košice – vitráže:  spracovanie, fotodokumentácia, prílohy 

- pre účely KPÚ Košice, interný rukopis (evidencia vitráží, r. 2000, archív KPÚ Košice, 61 

str.); 12/2022 

 Gembický, J.: odb. a legislatívne podklady a konzultácie pre pamätihodnosti pre obec 

Moldava nad Bodvou (Dr. J. Kovácsová); 07/2022 

 Gembický, J.: odb. podklady a konzultácie  k téme pamätníky a pomníky SNP v Košickom 

kraji (pre. P. Vrbová); 08/2022 

 Gembický, J.: archívny prieskum a prehľad podkladov z pozostalosti M. Spoločníkovej 

v ŠOBA Košice (k téme: Lendak – reštaurovanie plastík), pre Mgr. B. Matákovú; 07/2022 

 Gembický, J.: odb. spolupráca, konzultácie a podklady + oral history pre projekt výskumu 

hist.pamäte (spoločenské zmeny v novembri 1989, v kontexte propagácie a prezentácie 

v grafickej tvorbe v Československu), pre: Emma Ciazynski (história / dejiny umenia), 

Sciences Po - Ecole du Louvre, Paríž (Franc.); 07 – 08/2022  

 Gembický, J.: identifikácia a primárna iniciatíva -  súčinnosť pri záchrane / resp. návrate hist. 

zvona (z r. 1925, R. Perner) zo Slovenska do pôvodnej lokality Andělská Hora (Česká 

republika) – koordinácia cez NPÚ Praha (Dr. Vácha), a s obcou; 08/2022 

 spracovanie grafického mapového podkladu (Trojschéma urbanistického vývoja mesta 

Košice: barokové / secesné Košice / povojnový vývoj, cca 40 x 100 cm); júl 2022 

 

KPÚ Prešov: 

 pre účely výstavy Krajského múzea v Prešove na tému: „Vodné mlyny v Prešove“, archívny 

(fotodokumentačný) výskum; 

 NKP Červený Kláštor – ukončenie spracovania dokumentácie: SUCHÝ, Ľubor – SABOL, 

Dominik – LIŠKA, Anton. Architektonicko-historický výskum národnej kultúrnej pamiatky 

Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore, pamiatkový objekt Konvent, č. ÚZPF 865/1. Prešov : 

KPÚ Prešov, 02/2022, 266 s. (+ výkresová dokumentácia); 

 LIŠKA, Anton. Archívny výskum stavebno-historického vývoja rímskokatolíckeho kostola sv. 

Margity Antiochijskej v Plavči. Prešov : KPÚ Prešov, 01/2022, 46 s.; 

 LIŠKA, Anton. Archívny výskum stavebno-historického vývoja rímskokatolíckeho kostola 

Obetovania Pána v Plavči. Prešov : KPÚ Prešov, 01/2022, 41 s. 
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F. Edičná a propagačná činnosť 

 

Plnenie 

 

1. Vydanie dvoch čísel časopisu pamiatky a múzeá 

 

2. Príprava publikácie Juraj SPIRITZA: Pôvodcovia zvonov na Slovensku  

Práce na publikácii boli ukončené, dokončili sa registre, realizovali sa dve autorské korektúry, 

jazyková korektúra, úvodný text, návrh obálky a vyžiadanie povolenia na použitie grafiky na 

obálku, konečná grafická úprava celej publikácie, vyžiadanie ISBN, vytvorenie PDF dokumentu 

ako podkladu pre tlač, definovanie technickej špecifikácie pre tlač, verejné obstarávanie tlačiarne, 

vytvorenie objednávky. Tlač bola presunutá na rok 2023. 

 

3. Príprava publikácie Pramene Archívu PÚ SR II. Otmar Gergelyi: Organy na Slovensku   

Po digitalizácii a transkripcii dokumentu zo Zbierky výskumných správ inv. č. T 868/I-III Otmar 

Gergelyi: Organy na Slovensku, ktoré sa uskutočnili v predchádzajúcom roku, boli v roku 2022 

ukončené práce na tvorbe kritického aparátu k pôvodnému textu vo forme poznámok. Poznámky 

reflektujú najnovšie poznatky o organoch preskúmaných O. Gergelyim. Za týmto účelom boli 

vypracované: 

- bibliografická rešerš z dostupných knižničných zdrojov týkajúca sa organov v jednotlivých 

lokalitách zaznamenaných O. Gergelyim, 

- doplnenie informácií o organoch získaných z najnovšej literatúry, ktoré O. Gergelyi nepoznal, 

- archívna rešerš z dokumentov o organoch a ich pamiatkovej ochrane, 

- výpisy z databázy ÚZPF, 

- komparácia a analýza dostupných zdrojov a ich formulovanie v rámci kritického aparátu. 

- Práce na publikácii budú pokračovať v roku 2023. 

 

4. Príprava zborníka Pálfyovci v Smoleniciach  

Zborník Pálffyovci v Smoleniciach je výstupom z rovnomennej konferencie, ktorá sa uskutočnila 

29. júna 2021 pri príležitosti 100. výročia úmrtia grófa Jozefa Pálffyho st. a organizoval ju PÚ SR 

v spolupráci s o. z. Červenokamenské panstvo. V rámci prípravy boli zhromažďované texty od 

autorov, uskutočnilo sa recenzentské konanie (recenzenti Mgr. Tomáš Janura, PhD., Mgr. Peter 

Buday, PhD.), bola pripravená dohoda pre jazykovú redaktorku. Príprava na tlač pokračuje v roku 

2023. 

 

5. Príprava zborníka Pamiatková zóna Slovensko  

Zborník Pamiatková zóna Slovensko je výstupom z rovnomennej konferencie, ktorá sa konala 15. 

júna 2022 v Liptovskom Mikuláši a organizovalo ju Slovenské múzeum ochrany prírody 

a jaskyniarstva v spolupráci s PÚ SR. Na konferencii za PÚ SR vystúpili Peter Bisták, Tomáš 

Kowalski, Martina Orosová. V rámci príprav zborníka boli zaslané pokyny autorom, 

zhromažďované texty a pripravený podklad pre zmluvu o spolupráci PÚ SR a SMOPAJ 

o spoločnom vydaní zborníka. Zborník bude vydaný v roku 2023. 

 

6. Príprava publikácií „Národné kultúrne pamiatky na Slovensku“ - okresy Trenčín 

a Hlohovec 

V roku 2021 autorské kolektívy pokračovali na príprave ďalších dielov súpisu - okresy Trenčín, 

Hlohovec. Miera rozpracovanie jednotlivých dielov je rôzna. Súpis NKP okr.  Hlohovec je vo 
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vysokej miere rozpracovanosti, podstatná časť textov hesiel a kapitol je spracovaných. 

Pokračovali sme v spracovaní textov hesiel jednotlivých pamiatok, textov stavebného 

vývoja,  urbanizmu a histórie obcí  a okresu (Hlohovec) ako aj realizácie aktuálnej 

fotodokumentácii vybraných objektov,  výberu obrazovej prílohy a prípravy grafických podkladov 

(prekreslenie a grafické zjednotenie pôdorysov vybraných objektov. 

 

7. Zborník Archaeologia historica č. 47/2022 z 52. medzinárodnej konferencie archeológie 

stredoveku:   

Zborník ARCHAEOLOGIA HISTORICA č. 47/2002/č.1-2 vyšiel pod odborným dohľadom 

Ústavu archeologie a muzeologie Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity Brno, v spolupráci 

s Pamiatkovým úradom SR, Archeologickým ústavom AV ČR Brno a Archeologickým ústavom 

SAV Nitra.  Zborník je zložený z 32 príspevkov, ktoré odzneli na 52. medzinárodnej konferencii 

archeológie stredoveku Archaeologia historica. Konferencia sa pre pokračujúcu epidémiu 

koronavírusu uskutočnila v termíne 20.-23. septembra 2021 formou online. Organizátormi 

podujatia boli Pamiatkový úrad SR, Katedra archeológie a Katedra muzeológie UKF v Nitre a 

Národní památkový ústav. Nosnou témou konferencie bolo „ČLOVEK A JEHO ŽIVOTNÝ 

PRIESTOR. Zborník vyšiel s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR (8 000,- eur). 

 

8. Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny z územia severovýchodného 

Slovenska – pamiatky histórie 

Publikácia je príspevkom k výskumu doposiaľ opomínanej a málo prebádanej téme vojenských 

dejín Slovenska a špecifickej skupiny pamiatok histórie – lazaretných a vojnových cintorínov z 

prvej svetovej vojny. Jej primárnymi adresátmi sú pracovníci vedeckých inštitúcií a vysokých 

škôl, ktorí sa profesne zaoberajú výskumom vojenských dejín Slovenska, odborní zamestnanci 

Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov, ktorí sa venujú dokumentácii, 

monitoringu a pamiatkovej starostlivosti a ochrane tohto typu národných kultúrnych pamiatok a 

vecí pamiatkovej hodnoty, a tiež mestá a obce severovýchodného Slovenska, ktoré spravujú 

frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny, situované v ich katastroch. 

Publikácia však môže poslúžiť ako zdroj informácií aj pre širokú odbornú i laickú verejnosť, 

zaujímajúcu sa o regionálnu alebo vojenskú históriu, ďalej pre archeológov, venujúcich sa tejto 

téme, výskumníkov v oblasti pamiatkovej starostlivosti a ochrany, či ako študijný materiál pre 

potreby stredných alebo vysokých škôl humanitného i technického zamerania. Vzhľadom na 

rozsiahlosť skúmanej problematiky si publikácia nenárokuje pozíciu komplexného zhodnotenia 

všetkých faktorov vplývajúcich na vznik, vývoj, výstavbu a údržbu predmetného typu pamiatok 

histórie. V budúcnosti je potrebné danú tému ďalej rozvíjať a venovať sa podrobne predovšetkým 

jej parciálnym oblastiam (podrobný výskum jednotlivých lokalít – archívny, archeologický, 

dendrologický a pod.). Význam publikácie z hľadiska prínosu pre slovenskú historiografickú 

spisbu spočíva predovšetkým v tom, že ako prvá prináša ucelený pohľad na problematiku 

frontových a lazaretných vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny, zakladaných na lokalitách 

severovýchodného Slovenska, a tiež v tom, že ako prvá – na základe podrobnej historickej analýzy 

prameňov a terénneho výskumu – definuje jasné a ucelené pravidlá pre metodiku obnovy týchto 

pietnych miest. 

Publikácia vyšla s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v celkovom náklade 500 ks. Pre 

záujemcov je publikácia dostupná aj v digitálnej verzii (PDF). 

 

9. MENCL, Václav. Dějiny evropské architektury III., Praha : Národní památkový ústav; 

Pamiatkový úrad SR, 2022, 302 s., ISBN 978-80-88339-04-5 (celok), ISBN 978-80-88339-10-6 
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(3. diel) – PÚ SR – 300 ks. Publikácii, viac na: http://www.pamiatky.sk/sk/page/publikacie-

pamiatkoveho-uradu-sr-neperiodicke; 

10. Správa Riadenie a ochrana kultúrneho dedičstva v krajinách V4 (Cultural Heritage 

Management and Protection in V4 Countries, Report), International Cultural Centre, Krakow, 

Poland, 2021, 110 s., ISBN 978-83-66419-39-1 - Správa bola pripravená Medzinárodným 

centrom kultúry v Krakove v spolupráci s partnermi  Pracovnej skupiny expertov kultúrneho 

dedičstva krajín V4 (V4 Cultural Heritage Experts´Working Group) ako sú: Ministerstvo kultúry 

Českej republiky, Úrad predsedu vlády Maďarska (The Office of the Prime Minister of Hungary) 

a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. 

 

 

V dňoch 29.– 30. 04. 2022sa uskutočnilo v areáli Zvolenského zámku vo Zvolene Slávnostné 

podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídel spojenom 

s odovzdávaním Cien Alžbety Güntherovej-Mayerovej a slávnostným pripomenutím si 20. výročia 

vzniku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, 

 

 

Propagácia na sociálnych sieťach (štatistika webového sídla PÚ SR a KPÚ) 

aktuality oznamy podujatia - pozvánky verejné vyhlášky 

PÚSR 17 25 10 (2 externé) 54 

KPÚ KE 14 1 0 

KPÚ TT 8 (6 archeo) 1 46 

KPÚ BA 6 10 

KPÚ PO 5 2 1 7 

KPÚ BB 5 (5 archeo) 1 

KPÚ TN 2 24 

KPÚ ZA 1 22 

KPÚ NR 1 83 

Nový web - štatistika 1.8.2022 - 31.12.2022 

60 279 návštev webu 

10 507 jedinečných návštevníkov 

4281 stiahnutí príloh 

najnavštevovanejšie stránky:  

1. register NKP a PO 

2. telefónny zoznam KPÚ 

3. kontakty KPÚ 

4. Žiadosti (formuláre) 

Celkovo je na novom webe zverejnených: 

190 statických stránok + 105 zásad ochrany PR a PZ + 70 publikácií 

777 ďalších článkov (podujatia, aktuality, oznamy a iný obsah) 

vstupy cez kontaktné formuláre: 

PÚ SR – 8 

KPÚ BA – 21 

KPÚ BB – 13 

KPÚ KE – 8 

KPÚ TT – 7 

http://www.pamiatky.sk/sk/page/publikacie-pamiatkoveho-uradu-sr-neperiodicke
http://www.pamiatky.sk/sk/page/publikacie-pamiatkoveho-uradu-sr-neperiodicke
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KPÚ PO, ZA a TN - 6, 

KPÚ NR - 3 

Facebook za rok 2022 - sledovateľov celkovo: 4 104 

139 príspevkov a zdieľaní 

dosah: 193 783 (+11.6% oproti roku 2021) 

počet návštev FB stránky: 47 011 (+117.9% oproti roku 2021) 

nových lajkov stránky: 767 (+45.8% oproti roku 2021) 

Na sociálnej sieti Facebook bola 6. 6. 2022 založená stránka Pamiatkový archív – Monument Archive 

za účelom propagácie archívu a jeho služieb, ako aj na operatívne informovanie verejnosti 

o otváracích hodinách a iných dôležitých údajoch. Do konca roka 2022 bolo vytvorených 22 

príspevkov, publikovaných 46 fotografií. Organický dosah stránky sa postupne zvyšuje.  

 

Publikačná a prednášková činnosť, výstavy 

PÚ SR: 

 GAHÉR, Daniel - GAHÉROVÁ, Helena. V znamení hviezdy : Grófi zo Svätého Jura a Pezinka. 

Pezinok : Mestské múzeum v Pezinku, 2021, 351 s.;  

 OROSOVÁ, Martina. The journey of the Monument Archive of Slovakia to the user-friendly 

archive, Radenci, 11.5.2022; 

 OROSOVÁ, Martina. Úspechy a prehry medzivojnovej ochrany pamiatok na Slovensku, 

Liptovský Mikuláš, 15.6.2022; 

 KRIŽNAR, Anabelle – ŽELINSKÁ, Jana: Materials and techniques of selected mural paintings 

on the „Gothic Road“ around 1400 (Slovakia). In Heritage (ed.), roč. 4, 2021, č. 4, s. 4105-4125. 

https://doi.org/10.3390/heritage4040226; 

 BARTOŠÍKOVÁ, T. Konverzie technických pamiatok na Slovensku. IN Konverze památkových 

objektů, areálů a krajiny. Mezinárodní Sympózium pracovníků NPÚ a PÚSR. 18. – 20.5.2022, 

Ostrava; 

 KOWALSKI, T.: Vladimír Wagner (1900 - 1955): osobnosť v kontexte ochrany pamiatok, IN 

medzinárodná vedecká konferencia Pamiatková zóna Slovensko, Slovenské múzeum ochrany 

prírody a jaskyniarstva (hl. usporiadateľ), 15.06.2022, Liptovský Mikuláš; 

 PINČÍKOVÁ, Ľ., TUHÁRSKA, A.: “Much is expected of those to whom much has been given“ 

(„Veľa sa očakáva od tých, ktorým bolo veľa dané“) dňa 10.6.2022, IN  konferencia „50. výročie 

Dohovoru svetového dedičstva UNESCO“ – podujatie bolo organizované Medzinárodným 

centrom kultúry v Krakove a podporené Ministerstvom kultúry a národného dedičstva Poľska, 

Krakow, 8. – 11.6.2022; 

 PINČÍKOVÁ, Ľ.: diskusia v okrúhlom stole „Round table discussion based on the report on 

Cultural Heritage Management and Protection in V4 countries published by the ICC under the 

auspices of V4 Cultural Heritage Experts’ Working Group“ („Diskusia za okrúhlym stolom, na 

základe Správy o manažmente a ochrane kultúrneho dedičstva v krajinách V4, ktorú vydal MCK 

pod záštitou Pracovnej skupiny expertov kultúrneho dedičstva krajín V4“) 11.6.2022 – podujatie 

bolo organizované Medzinárodným centrom kultúry v Krakove a podporené Ministerstvom 

kultúry a národného dedičstva Poľska, Krakow, 8. – 11.6.2022;   

 Zborník z konferencie „K dejinám mlynov výskum a mapovanie“  – (bibliografické údaje nie sú 

ešte jasné) zber článkov zo seminára 10 ks, editorské úpravy, prípravy zmlúv (grafika, jazyková 

korektúra, preklad), komunikácia so zúčastnenými, predpokladaný termín dokončenia jeseň 2022; 

https://doi.org/10.3390/heritage4040226
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 Spolupráca na tvorbe rozhlasového seriálu RTVS „Dedičstvo mlynov“ – výber lokalít, 

sprostredkovanie kontaktov, nahrávanie pre reláciu o vodných mlynoch pre Radio International 

RTVS https://skrsi.rtvs.sk/projekty uvádzané priebežne v roku 2022; 

 Výstava „Železiarne – srdce priemyslu“, 13.10.2022 – 13.2.2023, Košice – organizuje PUSR + 

STM + Český spolok, rokovanie so Slovenským technickým múzeom o výstave k železiarňam, 

koordinácia s kurátorom a grafikom, výber fotografií, tvorba podrobného rozpočtu, výber ľudí na 

zabezpečenie úloh, zabezpečenie zmlúv; 

 Konferencia „Železiarne – srdce priemyslu“,  23. – 25.11.2022, Košice – organizuje PUSR + 

STM, oslovovanie prednášajúcich, tvorba programu, tvorba pozvánky; 

 spolupráca s FF MU Brno na príprave zborníka Archaeologia Historica 47 z konferencie AH 

uskutočnenej v r. 2021; 

 prednáška pre verejnosť: M. Hladík, K. Hladíková, P. Kmeťová: Kultúrna krajina na Záhorí v 

prvom tisícročí po Kr. Germáni, Slovania a čo nám tu po nich zostalo. Múzeum  Michala 

Tillnera Malacky, Pálffyovský kaštieľ, 7.6.2022; 

 Hladíková, K./Makarová, E.: Final Bronze Age Hoard with a Cup of Jenišovice Type from 

Bzince pod Javorinou. Študijné zvesti AÚ SAV 69, 1, 2022, 31 strán; 

 Jaššo, Filip – Horanský, Peter: „Nález miniatúrnych renesančných slonovinových vreckových 

diptychových slnečných hodiniek s kompasom v tvare knihy pri archeologickom výskume hradu 

Uhrovec.“ In: Pod stromom života, zborník k jubileu doc. Michala Slivku, Bratislava 2022, s. 

129-148;  

 KMEŤOVÁ, Petra. Načo sú nám archeologické výskumy pod stavbami? [online]. Denník N - 

blog, 14.03.2022 [cit. 13.07.2022]. Dostupné na https://dennikn.sk/blog/2766842/naco-su-nam-

archeologicke-vyskumy-pod-stavbami/; 

 KMEŤOVÁ, Petra. Európske dni archeológie 2022 na Slovensku opäť 

pozývajú k návšteve archeologických lokalít, múzeí či online priestoru [online]. Pamiatkový úrad 

Slovenskej republiky, 14.06.2022 [cit. 13.07.2022]. Dostupné na 

http://www.pamiatky.sk/sk/page/europske-dni-archeologie-2022-na-slovensku; 

 KMEŤOVÁ, Petra. Nové online prezentácie pamiatkarov: výstava "Zaostrené na archeologické 

nálezy" a nové 3D modely nálezísk [online]. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 22.06.2022 

[cit. 13.07.2022]. Dostupné na http://www.pamiatky.sk/sk/page/online-prezentacie-pamiatkarov-

archeologicke-nalezy-naleziska; 

 Leitmanová,  Katarína – Gálová,  Linda – Lieskovský,  Tibor – Bisták,  Peter – Zachar, Ján: 

Projekt leteckého laserového skenovania Slovenskej republiky a jeho využitie v manažmente 

ochrany archeologického dedičstva. Geodetický a kartografický obzor, roč. 68/110, č. 3, 2022, 

53-68. ISSN 1805-7446; 

 príprava a aktualizácia textov k archeologickej časti webstránky PÚ SR (Kmeťová, Bisták). 

 DANIŠOVÁ, Nikola: Od predarchívnej starostlivosti k odborným archívnym činnostiam. 

Prednáška na podujatí 30 rokov Pamiatkového archívu, Bratislava, 9. 6. 2022. 

 DANIŠOVÁ, Nikola: Socialistická pamiatková starostlivosť o národno-historické pamiatky. 

Prednáška na konferencii Bardkontakt 2022, Bardejov, 22. – 23. 8. 2022.  

 GAHÉR, Daniel. Digitalizácia Pamiatkového archívu. Prednáška na podujatí 30 rokov 

Pamiatkového archívu, Bratislava, 9. 6. 2022. 

 GAHÉR, Daniel. Šľachtické rody na Záhorí v stredoveku. Prednáška na medzinárodnej 

konferencii Zámky na Moravskom poli. Strážne hrady v pohraničí - Lovecké zámky - Kultúrny 

turizmus, Marchegg, Rakúsko, 15. – 16. 9. 2022. 

 GAHÉR, Daniel. Grófi zo Svätého Jura a Pezinka a Záhorie. Prednáška na podujatí Mestského 

múzea v Malackách, 13. 9. 2022. 

https://dennikn.sk/blog/2766842/naco-su-nam-archeologicke-vyskumy-pod-stavbami/
https://dennikn.sk/blog/2766842/naco-su-nam-archeologicke-vyskumy-pod-stavbami/
http://www.pamiatky.sk/sk/page/europske-dni-archeologie-2022-na-slovensku
http://www.pamiatky.sk/sk/page/online-prezentacie-pamiatkarov-archeologicke-nalezy-naleziska
http://www.pamiatky.sk/sk/page/online-prezentacie-pamiatkarov-archeologicke-nalezy-naleziska
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 JURČOVÁ, Mária. Záchrana pamiatok pri výstavbe vodného diela Liptovská Mara. Prednáška na 

konferencii Bardkontakt 2022, Bardejov, 22. – 23. 8. 2022.  

 OROSOVÁ, Martina. The journey of the Monument Archive of Slovakia to the user-friendly 

archive. Prednáška na medzinárodnej konferencii Technical and field related problems of 

traditional and electronic archiving, Radenci, Slovinsko, 11. 5. 2022.  

 OROSOVÁ, Martina. Úspechy a prehry medzivojnovej ochrany pamiatok na Slovensku. 

Prednáška na konferencii Pamiatková zóna Slovensko, Liptovský Mikuláš, 15. 6. 2022.  

 OROSOVÁ, Martina. Disasters in the archives or „only“ neglect of duties? Prednáška na 

putovnej konferencii Maďarskej archívnej spoločnosti, Székesfehérvár, Maďarsko, 12. 7. 2022. 

 OROSOVÁ, Martina: Od údržby k obnove. Podmienky a prostredie socialistickej pamiatkovej 

starostlivosti. Prednáška na kolokviu Karol Chudomelka a jeho prínos pre pamiatkovú 

starostlivosť, Bratislava, 22. 11. 2022. 

 OROSOVÁ, Martina. Úvodný príhovor. Bratislava, 9. 12. 2022, seminár 100-ročnica Dariny 

Lehotskej. 

 OROSOVÁ, Martina: prednáškový kurz na Univerzite Mateja Bela Kultúrne dedičstvo a 

pamiatková ochrana pre študentov odboru História a odboru Stredoeurópske štúdiá, zimný 

semester 2021/2022.  

 OROSOVÁ, Martina: účasť v štátnicovej komisii pre archívnictvo na Katedre archívnictva a 

pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 24. 6. 

2021. 

 KIRINOVIČOVÁ, Naďa: Prehľad kultúrnych pamiatok -  historických dopravných stavieb v 

Bratislavskom kraji. In: Historické dopravné stavby na území Bratislavskej župy. Konferencia 

BSK, 21. 9. 2022, Bratislava.   

 KIRINOVIČOVÁ, Naďa: Stavebné dedičstvo železiarní v pamiatkovom fonde. In: Železiarne – 

srdce priemyslu. Medzinárodná odborná konferencia PÚSR a STM Košice, 23. 11. – 25. 11. 

2022, Košice. 

 DANIŠOVÁ, Nikola. „Habent sua fata organa“ (Organy majú svoje osudy). In Zborník 

Spoločnosti slovenských archivárov 2019 – 2020. Bratislava : Spoločnosť slovenských 

archivárov, 2022, s. 265-272. ISBN 978-80-971356-8-3 

 DANIŠOVÁ, Nikola. Socialistická pamiatková starostlivosť o národno-historické pamiatky. In 

Bardkontakt 2022 : Zborník prednášok z konferencie Ochrana pamiatok na Slovensku v mozaike 

udalostí, procesov a osobností, Bardejov, 22. – 23. august 2022. Bardejov : Mesto Bardejov, 

2022, s. 25-36. ISBN 978-80-570-4271-6 

 GAHÉR, Daniel –  GAHÉROVÁ, Helena. Grófi zo Svätého Jura a Pezinka a Záhorie. In  

Malacky a okolie 15 (História), 2022 (v tlači) 

 JURČOVÁ, Mária. Záchrana pamiatok pri výstavbe vodného diela Liptovská Mara. In 

Bardkontakt 2022 : Zborník prednášok z konferencie Ochrana pamiatok na Slovensku v mozaike 

udalostí, procesov a osobností, Bardejov, 22. – 23. august 2022. Bardejov : Mesto Bardejov, 

2022, s. 144-154. ISBN 978-80-570-4271-6 

 OROSOVÁ, Martina. Current State of Archival Education in the Slovak Republic. In Scrinium : 

Zeitschrift des Verbandes Österreichischer Archivarinnen und Archivare, 76, 2022, s. 85-91. 

ISBN 978-3-7025-1062-6 

 OROSOVÁ, Martina. The Journey of the Monument Archives to the User Friendly Archives. 

Slovaški spomeniški arhiv na poti do uporabnikom prijaznega arhiva. In Moderna arhivistika 

2022, 5 (2), s. 337-345. Dostupné online: https://doi.org/10.54356/MA/2022/SESX3717 

http://www.pokarh-mb.si/storage/app/media/Radenci%202022/MA%202%202022/5_2_10_Orosova_2022.pdf
http://www.pokarh-mb.si/storage/app/media/Radenci%202022/MA%202%202022/5_2_10_Orosova_2022.pdf
https://doi.org/10.54356/MA/2022/SESX3717
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 OROSOVÁ, Martina. Od údržby k obnove. Podmienky a prostredie socialistickej pamiatkovej 

starostlivosti. In Zborník z kolokvia Karol Chudomelka a jeho prínos pre pamiatkovú starostlivosť 

(v tlači). 

 OROSOVÁ, Martina. Editoriál : Preklenutie priepasti. In Fórum archivárov, roč. 31, 2022, č. 2, 

s. 4-5. 

 OROSOVÁ, Martina. Kultúrne dedičstvo v ohrození. In Fórum archivárov, roč. 31, 2022, č. 2, s. 

75-79. 

 OROSOVÁ, Martina – MARETTA Robert Gregor. 9. výročná konferencia Medzinárodnej rady 

archívov v Ríme 2022. In Fórum archivárov, roč. 31, 2022, č. 3, s. 7-11. 

 OROSOVÁ, Martina. Príhovor : XXIII. archívne dni v Slovenskej republike. Príhovor : Archivár 

a múzejník PhDr. Otmar Gergelyi (1919 – 1995). Príhovor : Storočnica Zory Viestovej (1920 – 

2002). In Zborník Spoločnosti slovenských archivárov 2019 – 2020. Bratislava : Spoločnosť 

slovenských archivárov, 2022, s. 13-16, 179-180, 311-312. ISBN 978-80-971356-8-3 

 OROSOVÁ, Martina. Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední 

Evropy  ve druhé polovině 20. století (rkp.). Recenzentský posudok zborníka z konferencie 

 

Prednášky 

 Prednáška „Archeologické dedičstvo našich lesov“ (P. Bisták) na medzinárodnej konferencii 

Pamiatková zóna Slovensko, Liptovský Mikuláš, 15.6.2022. 

 Prednáška „Využitie lidarových dát s vysokým rozlíšením pri ochrane archeologického 

dedičstva na Slovensku“ (P. Bisták – T. Lieskovský) v rámci Letnej školy archeológie 

Zemplín 2022, Zemplín, 23.-26.8.2022. 

 Prednáška „High hopes: On settlement strategies in Tribeč Mountains, W Slovakia“ (v 

spoluautorstve P. Bisták – P. Kmeťová – M. Felcan – T. Lieskovský – P. Romsauer), 4. 

medzinárodná konferencia Early Iron Age in Central Europe, 6. – 9. 70. 2022, Nitra.  

 Prednáška „Running up that hill: sídliskové stratégie v pohorí Tribeč v období popolnicových 

polí a v dobe halštatskej“ (v spoluautorstve P. Bisták – P. Kmeťová – M. Felcan – T. 

Lieskovský – P. Romsauer) XVI. medzinárodná konferencia Doba popelnicových polí a doba 

halštatská, 3. – 6. 10. 2022, Boskovice, Česká republika. 

 Prednáška „Hallstatt period hoards from Slovakia: the evidence of supra-regional contacts“  

(E. Makarová), Medzinárodná konferencia Elite Mobility & Funerary Practises in Early Iron 

Age Europe, 20. – 21. 10. 2022, Saint-Germain-en-Laye, Francúzsko. 

 Prednáška „Pamiatková ochrana kultúrnej krajiny na Slovensku“ (v spoluautorstve P. Grznár, 

P. Bisták a P. Kmeťová) na workshope Historical Landscape in the Middle Course of the 

Morava River / Historická krajina na strednom Pomoraví, Mikulčice-Trapíkov, Česká 

republika, 10. – 11. 11. 2022. 

 Prednáška „Hrady z 13. a 14. storočia na východ od rieky Moravy“ (P. Bednár - F. Jaššo) na 

medzinárodnej konferencii Zámky na Moravskom poli – 15.-16. 9. 2022, Marchegg 

(Rakúsko),  

 Poster „Pozostatky zemných opevnení v západnej časti bratislavského predmostia – prieskum 

za účelom navrhnutia pamiatkovej ochrany“ (Pozostatky zemných opevnení v západnej časti 

bratislavského predmostia – prieskum za účelom navrhnutia pamiatkovej ochrany), 

Medzinárodná konferencia archeológie stredoveku 19.-23.9. 2022 v Kukse (ČR), príspevok F. 

Jaššo – P.- Grznár – M. Neumann – M. Felcan: Pozostatky zemných opevnení v západnej časti 

bratislavského predmostia – prieskum za účelom navrhnutia pamiatkovej ochrany (poster) 
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 Poster „Depot bronzových predmetov z Málinca, polohy Zámok“ (v spoluautorstve E. 

Makarová – G. Brezňanová - Z. Rusko),  XVI. medzinárodná konferencia Doba 

popelnicových polí a doba halštatská, 3. – 6. 10. 2022, Boskovice, Česká republika. 

 Prednáška pre verejnosť: M. Hladík, K. Hladíková, P. Kmeťová: Kultúrna krajina na Záhorí v 

prvom tisícročí po Kr. Germáni, Slovania a čo nám tu po nich zostalo. Múzeum  Michala 

Tillnera Malacky, Pálffyovský kaštieľ, 7. 6. 2022 

 Správa Facebooku, Instagramu a webovej stránky Landscape History  

https://www.landscapehistory.eu/ (E. Makarová) 

 Rozhovor o hrade Pajštún pre RTVS – Rádio Slovensko (F. Jaššo), cyklus Bola raz jedna 

povesť, 357. časť (9. 10. 2022, red. L. Kerata – R. Vlasková – P. Hájek)  

 Rozhovor pre HN televíziu o novele stavebného zákona (P. Bisták), publikované 6.3.2022, 

https://slovensko.hnonline.sk/23082769-archeolog-z-pamiatkoveho-uradu-ak-novela-

stavebneho-zakona-prejde-moze-pri-pamiatke-vyrast-fabrika 

 Rozhovor pre TV JOJ o archeologickom výskume germánskeho pohrebiska na Záhorí (P. 

Bisták), odvysielaný 16.10.2022, https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/103746-noviny-tv-

joj 

 Poster „Depot bronzových predmetov z Málinca, polohy Zámok“ (v spoluautorstve E. 

Makarová – G. Brezňanová - Z. Rusko),  XVI. medzinárodná konferencia Doba 

popelnicových polí a doba halštatská, 3. – 6. 10. 2022, Boskovice, Česká republika. 

 Prednáška pre verejnosť: M. Hladík, K. Hladíková, P. Kmeťová: Kultúrna krajina na Záhorí v 

prvom tisícročí po Kr. Germáni, Slovania a čo nám tu po nich zostalo. Múzeum  Michala 

Tillnera Malacky, Pálffyovský kaštieľ, 7. 6. 2022 

 BARTOŠÍKOVÁ, Tereza. Vodné mlyny v Zbierke listín k vodnej knihe bývalej Abovsko-

turianskej župy. Štátny archív Košice. In Bartošíková, Tereza (ed) K dejinám mlynov výskum 

a mapovanie. (Predpokladaný termín zverejnenia január 2023).  

 BARTOŠÍKOVÁ, Tereza. Vývoj bratislavského prístavu a jeho kultúrne pamiatky. In 

Historické dopravné stavby na území Bratislavskej župy. (údaje doplníme po publikovaní) 

 BARTOŠÍKOVÁ, Tereza Spolupráca na tvorbe rozhlasového seriálu RTVS „Dedičstvo 

mlynov“ – výber lokalít, sprostredkovanie kontaktov, nahrávanie pre reláciu o vodných 

mlynoch pre Radio Internacional RTVS https://skrsi.rtvs.sk/projekty,  uvádzané priebežne 

v roku 2022. 

 KALINOVÁ, Michaela: Správa z V. ročníka medzinárodnej konferencie Gotická cesta – 

križovatka kultúry a dedičstva 2022. Text a foto publikované na webstránke PÚ SR. Online: 

https://www.pamiatky.sk/page/sprava-z-konferencie-goticka-cesta-2022/, zverejnené 

6.9.2022. 

 KALINOVÁ, Michaela. Projekt TRANSROMANIKA, kalendár 2023 a adventný kalendár 

2022, texty a fotografické podklady. Spolupráca s MK SR.  

 KAPIŠINSKÁ, Veronika - DOBROVOLNÝ, Igor. Obrazový katalóg „100 rokov obytných 

domov Tatra banky“. Združenie Brána Turca, 2022. ISBN 978-80-974327-2-0 

 ŠČEPÁNOVÁ, Soňa. Odpovede  na otázky „Denníka N“ ohľadom Domu odborov – 

Istropolis, zo dňa 10.01.2022 

 ŠČEPÁNOVÁ, Soňa. Aktuálne mapovanie sochárskych diel na území mesta Bratislavy. 

Recenzia publikácie „Sochárske diela na území Bratislavy 1945-2022“. Publikované na 

https://www.facebook.com/pamiatkovyurad.  

 BARTOŠÍKOVÁ, T. Konverzie technických pamiatok na Slovensku. Prednáška In Konverze 

památkových objektů, areálů a krajiny. Mezinárodní Sympózium pracovníků NPÚ a PÚSR. 

18. – 20. 5. 2022 Ostrava. 

https://www.landscapehistory.eu/
https://slovensko.hnonline.sk/23082769-archeolog-z-pamiatkoveho-uradu-ak-novela-stavebneho-zakona-prejde-moze-pri-pamiatke-vyrast-fabrika
https://slovensko.hnonline.sk/23082769-archeolog-z-pamiatkoveho-uradu-ak-novela-stavebneho-zakona-prejde-moze-pri-pamiatke-vyrast-fabrika
https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/103746-noviny-tv-joj
https://videoportal.joj.sk/noviny/epizoda/103746-noviny-tv-joj
https://skrsi.rtvs.sk/projekty
https://www.pamiatky.sk/page/sprava-z-konferencie-goticka-cesta-2022/
https://www.facebook.com/pamiatkovyurad
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 BARTOŠÍKOVÁ, T. Vývoj bratislavského prístavu a jeho kultúrne pamiatky. Prednáška In 

Historické dopravné stavby na území Bratislavskej župy. 21. 9. 2022 Bratislava 

 KOWALSKI, Tomáš. Conference report on: Max Dvořák and the ‘Denkmalpflege’. In 

Journal of Art Historiography, no. 26, June 2022 (online), 12 s.; ISSN 2042-4752; 

https://arthistoriography.files.wordpress.com/2022/05/kowalski-report.pdf 

 SZERDOVÁ, Ľubica. Kaštiele a kúrie ako súčasť pamiatkového fondu SR. Prednáška In. 

„Oživovanie kaštieľov“. Medzinárodná konferencia, organizovaná MK SR, 29. 30. 9. 2022.  

 

Podujatia  

Konferencia „Železiarne – srdce priemyslu“ 23. 11. – 25. 11. 2022, Košice. Organizovaná 

v spolupráci PÚ SR, Slovenského technického múzea – organizácia, spolupráca Bartošíková.  

 

Výstava fotografií „Železiarne – srdce priemyslu“, 13. 10. 2022 – 13. 2. 2023, Košice. 

Organizovaná v spolupráci PÚ SR, Slovenského technického múzea, Českého spolku – organizácia, 

spolupráca Bartošíková.  

Výstava a verená diskusia „100 rokov obytných domov Tatra banky“. 28. septembra 2022.  

Spolupráca  so 

Výstava k 70. výročiu založenia Pamiatkového ústavu v Bratislave (1951)  

Pokračovalo sa v napĺňaní obsahu výstavy: 

 Spracovanie článku Vodná nádrž Liptovská Mara (Jurčová). 

 Spracovanie článkov Okresné pamiatkové správy a Národno-historické pamiatky, pomníky 

a pamätníky (Danišová). 

 Osobnosti (Orosová). 

30 rokov Pamiatkového archívu 

Podujatie zorganizované pracovníkmi archívu pri príležitosti 30. výročia založenia Pamiatkového 

archívu sa konalo vo veľkej zasadačke PÚ SR dňa 9. 6. 2022. Zároveň bolo súčasťou celosvetových 

akcií organizovaných v rámci Medzinárodného dňa archívov. Jednotliví zamestnanci prezentovali 

archív a jeho činnosť v samostatných prednáškach:  

Orosová, Martina: Dejiny archívu a jeho osobnosti 

Šipöcz, Ján: Virtuálna prehliadka archívneho depotu 

Danišová, Nikola: Od predarchívnej starostlivosti k odborným archívnym činnostiam 

Porubská, Bronislava: Archívne zbierky a ich využitie 

Gahér, Daniel: Digitalizácia v Pamiatkovom archíve 

Višváderová, Lenka: Digitalizácia fondu Pamiatkové orgány na Slovensku 

Chrvala, Marian: Bádateľské služby Pamiatkového archívu 

Reichardtová, Juliana – Jesenská, Katarína: Špecializovaná knižnica pamiatkarov   

Podujatie ukázalo nielen špecializáciu Pamiatkového archívu, ale aj jeho výnimočnosť v rámci 

slovenského archívnictva. Tá spočíva najmä v spôsobe sprístupňovania archívnych dokumentov 

v archívnom informačnom systéme a poskytovaní služieb prostredníctvom internetu. Archív 

Pamiatkového úradu SR je jediným archívom na Slovensku, ktorý má na webovom sídle 

www.pamiatky.sk prístupné všetky archívne pomôcky a poskytuje užívateľom rôzne online služby 

 

KPÚ Banská Bystrica 

1. Konferencia k obnove Mestského parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici – 1.4.2022 - 

účasť s príspevkom (Flórová, Ľuptáková); 

https://arthistoriography.files.wordpress.com/2022/05/kowalski-report.pdf
http://www.pamiatky.sk/
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2. Najnovšie výsledky záchranných archeologických výskumov v okrese Banská Bystrica, Blog 

Denník N (Fratričová, Miňo); 

3. Nález sekery v koryte Hrona, www.pamiatky.sk (Fratričová); 

4. Najnovšie výsledky záchranných archeologických výskumov v okrese Banská Bystrica, Blog 

Dennik N (Fratričová, Miňo); 

5. Cesta I/66 je zrejme najdlhšie používanou cestnou komunikáciou v Banskobystrickom kraji, 

www.pamiatky.sk (Miňo) 

6. Sympózium PÚ SR a NPÚ „Konverzia pamiatkových objektov, areálov a krajiny“ – príspevok 

„Premeny synagógy v Lučenci“ (S. Pavlová, L. Huňavý); 

7. Referát „Čo hovorí odpad o vzniku banskobystrickej radnice?“ Kuks, 19.-23.09.2022, 

Konferencia Archaeologia Historica, (Miňo, Martin - Brezňanová, Gabriela - Latková, Michaela - 

Šimunková, Katarína – Choma, Mojmír – Jarolímek, Ivan
 
– Šibík, Jozef

 
 – Šibíková, Mária

 
 - 

Styková, Barbora – Světlík, Ivo – Megisová, Natália – Petrová, Markéta); 

8. Referát „Metals and Society, The Influence of New Materials on Settlement Structure in Marginal 

Zones” Budapest, 31.08.-03.09.2022, 28
th
 European Association of Archaeologists Annual 

Meeting (Martin Miňo – Monika Fratričová – Tomáš Zachar); 

9. Referát “Hradisko Železník v Sirku v kontexte počiatkov železiarstva na strednom Slovensku“ 

23.-25.11.2022 Košice, Železiarne srdce priemyslu (Martin Miňo – Jozef Petrík – Monika 

Fratričová); 

10. Prednáška “Devičie: Prechádzka po náleze historickej cesty s rozprávaním o dejinách dopravy” 

Devičie, 17.06.2022 Devičie (M. Miňo); 

11. Podklady pre online výstavu „ZAOSTRENÉ NA ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY“ (M. Miňo); 

12. Pomôže náhodný nález v stredoslovenských horách archeológom pochopiť posmrtné predstavy 

pravekých horalov?  www.pamiatky.sk, (M. Miňo); 

13. Storočné sucho prispelo k objavu v koryte rieky Hron, www.pamiatky.sk, (M. Miňo) 

14. Táborisko a obliehanie hradu v roku 1461, In:  ed. Loydl, A.: Hrad Čabraď, klenot Krupinskej 

planiny, Železná Breznica 2022, s. 37-41. (M. Miňo); 

15. odborná konzultácia a nahrávanie, RTVS, Rozhlasová relácia „Bola raz jedna povesť“ z dňa 

11.12.2022 (G. Brezňanová); 

16. Referát „Energetická hospodárnosť budov a pamiatková ochrana“, 24.8.2022 Banská Bystrica, 

Ako čerpať z plánu obnovy (M. Flórová); 

KPÚ Bratislava 

- HRDINA, Miroslav: Architekt a legionár Juro Tvarožek. In: CHORVÁT, Peter – POSCH, 

Martin a kol.: Československé légie – Slováci – Slovensko. Bratislava : Vojenský historický 

ústav a Historický ústav SAV, 2022, s. 173-186. 

- spracovanie aktualít v oblasti pamiatkovej ochrany v rámci bratislavského kraja na sociálne 

siete a web Pamiatkového úradu SR. 

- Príspevky v médiách:  

RTVS, Správy RTVS, 8. 7. 2022, príspevok k rekonštrukcii budovy Rozhlasu v Bratislave 

Markíza, Televízne noviny, 26. 8. 2022, príspevok k 50. výročiu Mosta SNP v Bratislave 

dennik Sme a noviny The Slovak Spectator – Kochova záhrada 

Z regióny.sk – Dom odborov – Istropolis 

Nadácia Zastavme korupciu, relácia Cez čiaru - verejné obstaranie reštaurátorskej obnovy      

Bratislavského hradu 

V rámci odborno-metodického dňa PÚ SR a NPÚ Praha sa v Ostrave uskutočnilo  dňa 18.- 20.5.2022 

Sympózium PÚ SR a NPÚ „Konverze památkových objektů, reálů a krajiny“. Za KPÚ BA sa 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
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zúčastnili Ing. arch. Mackovič, Mgr. Falbová, Mgr. Augustín a Mgr. Bistáková  s prezentáciou  

referátu „Konverzia industriálnej architektúry v Bratislave“ 

V rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva sa vo Zvolene dňa 29.-30.4. uskutočnilo udeľovania cien 

Alžbety Güntherovej-Mayerovej. Za KPÚ BA sa zúčastnili Ing. arch. Mackovič, Mgr. Falbová 

a PhDr. Prášek. 

Príspevky 

 Konferencia „Oživujeme kaštiele“, dňa 29. a 30.09.2022, Ministerstvo kultúry SR, aktívna účasť 

s príspevkom – „Kaštiele Bratislavského kraja – prehľad pamiatkových výskumov a obnovy v 

horizonte posledných dvoch decénií“ (príspevok Mgr.Ferusová, zúčastnení zamestnanci KPÚ 

BA) 

 Štefánik a légie – pohľad histórie a súčasnosti, organizátor Spoločnosť Milana Rastislava 

Štefánika, miesto a dátum konania Banská Bystrica, 1. 6. – 2. 6. 2022, príspevok „Architekt a 

legionár Juro Tvarožek“ (príspevok Mgr.Hrdina) 

 Ako čerpať z Plánu obnovy. Rozvoj cyklodopravy a obnova verejných historických a pamiatkovo 

chránených budov, organizátor Ministerstvo  dopravy a výstavba Slovenskej republiky, miesto 

a dátum konania Bratislava, 25. 8. 2022, príspevok „Príklady dobrej praxe – z perspektívy 

pamiatkovej ochrany (základné pojmy, administratíva, realizácie)“ (príspevok Mgr.Hrdina) 

 Historické dopravné stavby na území Bratislavskej župy. Konferencia organizovaná pri 

príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2022 – 13. ročník, organizátor Bratislavský 

samosprávny kraj, miesto a dátum konania Bratislava, 21. 9. 2022, príspevok „Most SNP v 

Bratislave ako významná pamiatka neskorého modernizmu“ (príspevok Mgr.Hrdina) 

 Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Katedra dejín a teórie umenia, kurz: Umenie 19. 

storočia (vedúca: Mgr. Martina Vyskupová, PhD.), prednáška na tému: Architektúra 19. storočia. 

Nemecko, Rakúsko a Česko, 28. 11. 2022 

 

KPÚ Košice 

 A new hoard of iron artefacts from Hrabušice, Spišská Nová Ves District – southern contacts of 

Spiš Region in the late Hallstatt / early La Tène period (projekt VEGA 2/0139/21 – v tlači 

(Kozubová, Repka, Hudák, Hudáková, Hložek, Horvát); 

 Editorská činnosť: editorka textu pre publikáciu: Semančík, Maroš: : V objatí živlov. 

Architektúra Vysokých Tatier 1871 – 1918, vydavateľ: OZ Belianky, ISBN 978-80-570-2644-0, 

(Labudová); 

 Účinkovanie v dokumentárnom filme Českí architekti v Košiciach, produkcia RTVS, vysielané 

v pondelok 30. 5. 2022, Labudová  

odkaz: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17921/330845#23; 

 Konferencia 12 dekád Baníckeho múzea v Rožňave v dňoch 7. – 8.6.2022 v Rožňave: aktívna 

účasť, príspevok Banícke múzeum a jeho nehnuteľné národné kultúrne pamiatky - Markova 

manufaktúra na spracovanie kože, (Bischof); 

 Banícke múzeum a jeho nehnuteľné národné kultúrne pamiatky - Markova manufaktúra na 

spracovanie kože. In: 12 dekád Baníckeho múzea v Rožňave. Zborník z konferencie konanej 

v dňoch 7. – 8.6. 2022 pri príležitosti 120. výročia založenia Baníckeho múzea v Rožňave. Zost. 

Jaroslava Neubauer, Martin Hajduk. Rožňava : Banícke múzeum v Rožňave, 2022, s. 51-61. 

ISBN 978-80-973133-2-6. (Bischof); 

 Ladislav Bartholomaeides a jeho Memorabilia provinciae Csetnek. In: Cestou necestou... (Non 

solum terrarum descriptio indagatioque... krajina – priestor – kultúra). Ed. Marcela Domaenová. 

Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove (recenzovaný zborník, príspevok odovzdaný, 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17921/330845#23
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momentálne prebiehajú tlačové úpravy, publikovaný bude v 2. polroku 2022, rozsah 17 NS). 

(Bischof); 

 23.– 28.6.2022, Noszvaj, Maďarsko – účasť na 52. ročníku letnej univerzity pamiatkovej 

starostlivosti Andrása Romána v Noszvaji - Sikfőkúte, hlavná téma: Rekonštrucie rekonštrukcií, 

Príspevok: Burgher's house of István Gyöngyösi in Csetnek (Štítnik), (Bischof); 

 23.– 28.6.2022, Noszvaj, Maďarsko – účasť na 52. ročníku letnej univerzity pamiatkovej 

starostlivosti Andrása Romána v Noszvaji - Sikfőkúte, hlavná téma: Rekonštrucie rekonštrukcií, 

Príspevok: Obnova rožňavskej Kalvárie, (Gdovinová Tomášová); 

 23.2.2022 odborné stretnutie architektov, urbanistov a odbornej verejnosti s hlavným 

architektom mesta a Útvarom hlavného architekta, konané v priestoroch budovy Alfa 

v Kasárňach / Kulturparku – aktívna účasť (Hrabinská); 

 odborný výklad pre členov Dejepisného spolku v Košiciach po NKP v Gelnickom okrese 

4.6.2022 v spolupráci s Mgr. Richardom Papáčom,(Hrabinská); 

 apríl 2022: spracovanie prihlasovacieho formulára a podkladov pre nomináciu Obnovy kaštieľa 

v Borši na cenu časopisu Pamiatky a múzeá, (Hriň); 

 spolupráca na príprave a realizácii expozície Dolná brána v Košiciach. Pre: Magistrát Mesta 

Košice, (Ďurišová); 

 recenzia článku: R. Rusnák: Línie a objekty fortifikácie na Poštovej ulici v Košiciach. Pre: 

Archaeologia historica 47/2022, (Ďurišová); 

 Posledný mohykán...(Historický trakčný stožiar a jeho príbeh). In: www.pamiatky.sk; 

facebook PÚ SR (zverejnené: 01/2022) (Gembický, Tatranský); 

 Ako fénix z popola...(Požiar hradu Krásna Hôrka – 10. výročie).  In: www.pamiatky.sk; 

facebook PÚ SR (zverejnené: 03/2022) (Gembický); 

 Slnečné kúpele...(Kúpele v Štóse – zabudnutý klenot blízko-ďalekého Východu). In: 

www.pamiatky.sk; facebook PÚ SR (zverejnené: 03/2022) (Gembický, Sobota,); 

 Kvitnúci raj...(Svätenie jari v štóskom parku). In: www.pamiatky.sk; facebook PÚ SR 

(zverejnené: 04/2022) (Gembický, Sobota); 

 Žijúca legenda...(Kampanológ Juraj Spiritza a jeho celoživotné ocenenie). In: 

www.pamiatky.sk; facebook PÚ SR (zverejnené: 05/2022) (Gembický); 

 Košická abeceda...(ABC Košice – mapová abeceda urbanistického vývoja). In: 

www.pamiatky.sk; facebook PÚ SR (zverejnené: 05/2022) (Gembický, Kiráľ); 

 Juraj Halász (1949-2022), historik, mešťan a lokálpatriot Košíc. In: www.pamiatky.sk; 

facebook PÚ SR (zverejnené: 05/2022) (Gembický); 

 Putovanie do Vatikánu a Jeruzalema (Metodický deň pamiatkarov v Spišskej Kapitule). In: 

www.pamiatky.sk; facebook PÚ SR (zverejnené: 06/2022) (Gembický); 

 Picasso, plech...a pamiatkari (Workshop klampiarstva na Spiši). In: www.pamiatky.sk; 

facebook PÚ SR (zverejnené: 06/2022) (Gembický); 

 Albumy Košicko-bohumínskej železnice v zbierke Slovenského národného múzea – 

Historického múzea a v zbierkach iných múzeí, knižníc a archívov v rámci Slovenska a 

Európy. In: Zborník SNM – História, Bratislava 2021/2022, rukopis, 20 str. (v tlači) – 

autokorektúry, nové doplnenia, anotácia, resumé; 01/2022 (Gembický, Luprichová, Lalíková); 

 Atlas sôch: Mestské ikony. Košice 2022, ISBN 978-80-970451-9-7 (výskum, texty, korektúry 

- kniha v tlači); 01 – 06/2022 (Gembický, Hudák, Juhás); 

 Znovuobjavený Béla Petrik (1888- 1972). Farár – fotograf z obce Rad a jeho životná pamäť na 

skle po rokoch... In: Fotonoviny 60/2022, Bratislava (texty – podklady; rukopis v tlači); 

05/2022 (Gembický, Jakubčáková); 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
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 O zvonoch. In: Lehotský, Ľ.: Talentovaný Jakub mení beztvarý kov na krásne zvony, Košický 

večer, 25.03.2022, str. 9 (Gembický); 

 lektorovanie a odb. korektúry pre kapitolu knihy: Galierik, T.: Filmové miesta 2 (kapitola: 

Košice; rukopis - do tlače); 06/2022 (Gembický); 

 Výročné ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej pre osobnosť za celoživotné dielo: návrh a 

nominácia (kampanológ a archivár PhDr. Juraj Spiritza); 01-02/2022 (Gembický); 

 rozhlasový seriál pravidelných odborno-populárnych relácií o zvonoch, zvonároch a 

zvonolejároch – v rámci relácie „Lumenáda“ (voľné pokračovanie projektu „Naše zvony a ich 

zvonári – Príbehy zvonolejárov“: scenáre, nahrávanie, autorstvo (redaktor: M.Ďurčo), Rádio 

Lumen; január – jún 2022, 25 odvysielaných častí - relácií (premiéra) + reprízy (Gembický); 

 rôzne kratšie čiastkové nahrávané príspevky a správy pre Rádio Lumen, Slovenský Rozhlas, 

Rádio Regina – Slovenský Rozhlas 2, Rádio Košice (redaktori: M. Ďurčo a.i.); január – jún 

2022 (Gembický); 

 odborná nahrávaná relácia pre Slovenský Rozhlas – Rádio Devín (redaktor: J. Palaščák, 

relácia „ Ľudia – fakty – udalosti“): Jakobyho mozaiky v Košiciach – záchrana, obnova; - 

podklady, výroba a nahrávanie, 06/2022 (Gembický, Čepiššáková, Liška); 

 Mária Potemrová – Božia herečka. (filmový dokument – scenár, podklady, dramaturgia, 20 

min.); 01 - 05/2022 (Gembický, Čikovský); 

 odborná nahrávaná relácia pre Rádio Lumen („Rozhovor týždňa“, redaktor: M. Ďurčo, 

o podujatí Ceny A.G. Mayerovej, PÚ SR  – o kampanológovi J. Spiritzovi a archeológovi M. 

Slivkovi); 05/2022 (Gembický); 

 odborné podklady a informácie pre článok: Feketeová, M.: Technická pamiatka stojí medzi 

tujami. In: (internetové noviny): navychode.sk (28.4.2022) (Gembický); 

 odborná spolupráca, podklady a konzultácie pre článok: Gecziová, K.: Zomrel významý 

historik. Najstaršiemu cintorínu v Košiciach venoval roky, In: Korzár, 29.5.2022  (Gembický); 

 odborná spolupráca, podklady a konzultácie pre článok: Marcinová, D.: Súdruhovia roky stoja 

v depozite. In: Košický večer - Korzár, 27.5,2022, str. 2-3 (Gembický). 

 Kozubová, A. – Repka, D. – Hudák, M. – Hudáková, M. – Hložek, M. – Horvát, M.: A new 

hoard of iron artefacts from Hrabušice, Spišská Nová Ves District – southern contacts of Spiš 

Region in the late Hallstatt / early La Tène period (projekt VEGA 2/0139/21 – v tlači 

 Ďurišová, M. / Miroššayová, E.: Nový nález železnej sekery s ramienkami zo Slovenského 

krasu. AVANS 2022, v tlači. 

 Pristáš, M.: Príspevok k najstarším dejinám obce Dargov. In. Historica Carpatica 51-52/2022 

 Letná škola archeológie na hrade Zemplín, medzinárodná účasť, obec Zemplín, 22.-26.8.2022. 

Propagácia projektu v printových a audiovizuálnych mediach. 

 Obnova župného hraničného kameňa a náučný chodník po starej ceste cez dargovský 

priesmyk. Odborná metodická pomoc, texty, dozor. Júl – september 2022. Propagácia projektu 

v printových a audiovizuálnych mediach (Korzár, TASR, RTVS, net). 

 Prednáška „Archeologický výskum hradu Zemplín“, regionálne múzeum Kráľovský Chlmec, 

1.12.2022 

 Mokriš, R.: Prednáška Energetická efektívnosť obnovy historických budov, Konferencia:  Ako 

čerpať z Plánu obnovy, dňa 23.8.2022 v Košiciach v Hoteli Yasmin (Tyršovo nábrežie 

1675/1). Záznam prednášky na You Tube: 

https://www.youtube.com/watch?v=uO1MBuNOOmU 

 Mokriš, R.: Fotovoltické systémy z hľadiska záujmov ochrany pamiatkového fondu. Návrh 

metodického usmernenia PÚ SR k posudzovaniu zámerov umiestňovania fotovoltických a 

iných solárnych systémov na kultúrnych pamiatkach, v pamiatkovo chránených územiach, v 
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ochranných pásmach kultúrnych pamiatok a pamiatkovo chránených území a na 

archeologických náleziskách. 

 Príprava seminára a  prednáška Krajského pamiatkového úradu Košice, Útvaru hlavného 

architekta mesta Košice a stavebného úradu Pracovisko 1, MČ Košice - Staré Mesto k 

Zmenám a doplnkom č. 19/2021 Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, 

konaného dňa 03.11.2022 na Magistráte mesta Košice.  

 

Mgr. Labudová, PhD.: 

 Editorská činnosť: editorka textu pre publikáciu: Semančík, Maroš: : V objatí živlov. 

Architektúra Vysokých Tatier 1871 – 1918, vydavateľ: OZ Belianky, ISBN 978-80-570-2644-

0 

 Účinkovanie v dokumentárnom filme Českí architekti v Košiciach, produkcia RTVS, 

vysielané v pondelok 30.05.2022, odkaz: 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17921/330845#23 

 Účasť s príspevkom na medzinárodnom vedeckom kolokviu: Umenie a umelci v meste okolo 

roku 1800, 3. – 4. november 2022, Katedra dejín umenia FIF UK v Bratislave, prezentácia 

príspevku: Kaštieľ v Šaci a jeho donátor Andrej Semsey (spolu s Tomášom Janurom). 

 Prednášky na Fakulte umení v Košiciach, zimný semester šk. roku 2022/2023: prednáškový 

cyklus Dejiny úžitkového umenia, prednáškový cyklus Dejiny dizajnu,  prednáškový cyklus 

Dejiny výtvarného umenia 19. storočia (cca 40 prednášok). 

 Menovanie za člena galerijnej rady Múzea Vojtecha Löfflera v Košiciach a účasť na 

zasadnutiach galerijnej rady a hodnoteniach výstavných projektov, kurátorská činnosť pre 

múzeum.    

Mgr. Bischof, PhD.: 

 Konferencia 12 dekád Baníckeho múzea v Rožňave v dňoch 7. – 8. júna 2022 v Rožňave: 

aktívna účasť, príspevok Banícke múzeum a jeho nehnuteľné národné kultúrne pamiatky - 

Markova manufaktúra na spracovanie kože 

 BISCHOF, Lenka. Banícke múzeum a jeho nehnuteľné národné kultúrne pamiatky - Markova 

manufaktúra na spracovanie kože. In: 12 dekád Baníckeho múzea v Rožňave. Zborník 

z konferencie konanej v dňoch 7. – 8. júna 2022 pri príležitosti 120. výročia založenia 

Baníckeho múzea v Rožňave. Zost. Jaroslava Neubauer, Martin Hajduk. Rožňava : Banícke 

múzeum v Rožňave, 2022, s. 51-61. ISBN 978-80-973133-2-6.  

 BISCHOF, Lenka. Ladislav Bartholomaeides a jeho Memorabilia provinciae Csetnek. In: 

Cestou necestou... (Non solum terrarum descriptio indagatioque... krajina – priestor – 

kultúra). Ed. Marcela Domaenová. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove (recenzovaný 

zborník, príspevok odovzdaný, momentálne prebiehajú tlačové úpravy, publikovaný bude v 2. 

polroku 2022, rozsah 17 NS).  

 23.06. – 28.06.2022, Noszvaj, Maďarsko – účasť na 52. ročníku letnej univerzity pamiatkovej 

starostlivosti Andrása Romána v Noszvaji - Sikfőkúte, hlavná téma: Rekonštrucie 

rekonštrukcií, Príspevok: Burgher's house of István Gyöngyösi in Csetnek (Štítnik) 

 BISCHOF, Lenka. Pamiatkové objekty v správe Baníckeho múzea v Rožňave 

a Krásnohorskom Podhradí. In: Kameň mudrcov alebo soľ nad zlato... (prírodné vedy – veda a 

technika v knižnej kultúre a dejinách). Ed. Marcela Domenová. Prešov: Štátna vedecká 

knižnica v Prešove (recenzovaný zborník, príspevok odovzdaný do konca 01/2023, 

publikovaný bude v 2. polroku 2023, rozsah 24 NS).  

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/17921/330845#23
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 Recenzentský posudok na vedecký nekonferenčný recenzovaný zborník: Spoločnosť a dejiny 

V. (kultúra – osobnosti – školstvo). Ed. doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD. Prešov: 

Prešovská univerzita v Prešove, 2022. 132 s. ISBN 978-80-555-3036-9.  

Ing. Gdovinová Tomášová:  

 23.06. – 28.06.2022, Noszvaj, Maďarsko – účasť na 52. ročníku letnej univerzity pamiatkovej 

starostlivosti Andrása Romána v Noszvaji - Sikfőkúte, hlavná téma: Rekonštrucie 

rekonštrukcií, Príspevok: Obnova rožňavskej Kalvárie 

Ing. arch. Hrabinská: 

 23.02.2022 odborné stretnutie architektov, urbanistov a odbornej verejnosti s hlavným 

architektom mesta a Útvarom hlavného architekta, konané v priestoroch budovy Alfa 

v Kasárňach / Kultúrparku – aktívna účasť 

 odborný výklad pre členov Dejepisného spolku v Košiciach po NKP v Gelnickom okrese 

04.06.2022 v spolupráci s Mgr. Richardom Papáčom 

 15.12.2022 prednáška pre fakultu architektúry STU Košice, O pamiatkovom zákone 

a legislatívnych predpisoch pre 3. ročník, denné štúdium. 

Ing. arch. Hriň: 

 apríl 2022: spracovanie prihlasovacieho formulára a podkladov pre nomináciu Obnovy 

kaštieľa v Borši na cenu časopisu Pamiatky a múzeá 

PhDr. Ďurišová: 

 spolupráca na príprave a realizácii expozície Dolná brána v Košiciach. Pre: Magistrát Mesta 

Košice. 

 recenzia článku: R. Rusnák: Línie a objekty fortifikácie na Poštovej ulici v Košiciach. Pre: 

Archaeologia historica 47/2022 

Mgr. Gembický: 

 Gembický, J. – Tatranský, I.: Posledný mohykán...(Historický trakčný stožiar a jeho príbeh). 

In: www.pamiatky.sk; facebook PÚ SR (zverejnené: 01/2022) 

 Gembický, J.: Ako fénix z popola...(Požiar hradu Krásna Hôrka – 10. výročie).  In: 

www.pamiatky.sk; facebook PÚ SR (zverejnené: 03/2022) 

 Gembický, J. – Sobota, V.: Slnečné kúpele...(Kúpele v Štóse – zabudnutý klenot blízko-

ďalekého Východu). In: www.pamiatky.sk; facebook PÚ SR (zverejnené: 03/2022) 

 Gembický, J. – Sobota, V.: Kvitnúci raj...(Svätenie jari v štóskom parku). In: 

www.pamiatky.sk; facebook PÚ SR (zverejnené: 04/2022) 

 Gembický, J.: Žijúca legenda...(Kampanológ Juraj Spiritza a jeho celoživotné ocenenie). In: 

www.pamiatky.sk; facebook PÚ SR (zverejnené: 05/2022) 

 Gembický, J. – Kiráľ, R.: Košická abeceda...(ABC Košice – mapová abeceda urbanistického 

vývoja). In: www.pamiatky.sk; facebook PÚ SR (zverejnené: 05/2022) 

 Gembický, J.: Juraj Halász (1949-2022), historik, mešťan a lokálpatriot Košíc. In: 

www.pamiatky.sk; facebook PÚ SR (zverejnené: 05/2022) 

 Gembický, J.: Putovanie do Vatikánu a Jeruzalema (Metodický deň pamiatkarov v Spišskej 

Kapitule). In: www.pamiatky.sk; facebook PÚ SR (zverejnené: 06/2022) 

 Gembický, J.: Picasso, plech...a pamiatkari (Workshop klampiarstva na Spiši). In: 

www.pamiatky.sk; facebook PÚ SR (zverejnené: 06/2022) 

 Gembický, J. – Luprichová, Z. – Lalíková, N.: Albumy Košicko-bohumínskej železnice 

v zbierke Slovenského národného múzea – Historického múzea a v zbierkach iných múzeí, 

knižníc a archívov v rámci Slovenska a Európy. In: Zborník SNM – História, Bratislava 2021 / 

2022, rukopis, 20 str. (v tlači) – autokorektúry, nové doplnenia, anotácia, resumé; 01/2022 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
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 Gembický, J. – Hudák, M. – Juhás, M.: Atlas sôch: Mestské ikony. Košice 2022, ISBN 978-

80-970451-9-7 (výskum, texty, korektúry - kniha v tlači); 01 – 06/2022 

 Gembický, J.: O zvonoch. In: Lehotský, Ľ.: Talentovaný Jakub mení beztvarý kov na krásne 

zvony, Košický večer, 25.03.2022, str. 9 

 Gembický, J.: Dolná brána ožila !. In: www.pamiatky.sk; facebook PÚ SR (zverejnené: 

07/2022) 

 Gembický, J. – Szeghy, G.: Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Košickom kraji. In: 

www.pamiatky.sk; facebook PÚ SR (zverejnené: 08/2022) 

 Gembický, J.: Zasa zvony ! Naše zvony a ich zvonári – Audioprojekt nádeje (a) návratov k 

tradičnému. In: www.pamiatky.sk; facebook PÚ SR (zverejnené: 09/2022) 

 Gembický, J. (red.) – Šimčík, P.: Poklad jednookého farára z Obišoviec...Knižná novinka. In: 

www.pamiatky.sk; facebook PÚ SR (zverejnené: 12/2022) 

 Gembický, J. – Rádio Košice: Zvon odjakživa spájal ľudí a tento rok nebude výnimkou. 

(online článok), 25.12. 2022. In: https://www.kosiceonline.sk/zvon-odjakziva-spajal-ludi-a-

tento-rok-nebude-vynimkou 

 Gábera, D. - (Gembický, J. – Hudák, M. – Juhás, M.): Košice majú ďalší atlas umenia. In: 

Denník N, 29.09.2022, str. 10 - 11. 

 Gábera, D. - (Gembický, J. – Hudák, M. – Juhás, M.): Svoju flanérsku vášeň prenášajú do 

kníh: Košice majú ďalší atlas umenia. In: (internetová verzia Denníka N/ Korzár, 27.09.2022 – 

https://dennikn.sk/3023260/svoju-flanersku-vasen-prenasaju-do-knih-kosice-maju-dalsi-atlas-

umenia-vo-verejnom-priestore/ 

 Holubčíkova, J. - (Gembický, J.): Tradícia ručného zvonenia. Zvonom elektrika škodí, hovorí 

pamiatkar. In: Konzervatívny Denník Postoj, 16.09.2022 - 

https://svetkrestanstva.postoj.sk/114397/zvonom-elektrika-skodi-hovori-pamiatkar 

 Zweig, J. - (Gembický, J. – Čepiššáková, A. – Liška, D.): Stratený poklad. Posprejovanú, 

premaľovanú a zateplenú mozaiku pomáhali čistiť aj školáci. In: Život, č. 31, 04.08.2022, str. 

38 - 40   

 Gembický, J. – Jakubčáková, L.: Znovuobjavený Béla Petrik (1888- 1972). Farár – fotograf 

z obce Rad a jeho životná pamäť na skle po rokoch... In: Fotonoviny 60/2022, Bratislava, str. 

17, ISSN 1337 - 6454   

 Gembický, J.: Naše zvony a ich zvonári – Audioprojekt nádeje (a) návratov k tradičnému. In: 

Pamiatky a múzeá, 3, 2022, str. 65 - 66; 09/2022, ISSN 1335-4353 

 Gembický, J.: Mária Potemrová... Božia herečka (Niekoľko skoro filmových oživených 

spomienok košického pamiatkara a herca). In: Dvojica v súkoliach vedy: Michal Potemra 

a Mária Potemrová. ŠVK (Štátna vedecká knižnica) - Košice 2022, str. 149 – 151, ISBN 978-

80-85328-74-5 

 Gembický, J. – Hudák, M. – Juhás, M.: Atlas umenia verejných budov mesta Košice. 

(Východné pobrežie / Vienala), Košice 2022, ISBN 978-80-970451-9-7   

 Gembický, J.: finálne lektúry a korektúry obrazovej časti publikácie v tlači: Spiritza, J.: Zvony 

a zvonolejárstvo na Slovensku. PÚ SR Bratislava 2022, 426 str. (bez ISBN); 12/2022 

 Gembický, J.: finálne lektúry a korektúry / recenzia vybraných kapitol publikácie: Moss – 

Klimčíková, M.: Horváth de Kupisynck a spríbuznené rody. Rokus - Prešov 2022, 535 str., 

bez ISBN (kap. o zvonolejároch Lechererovcoch); 07 – 11/2022 

 Gembický, J.: odb. podklady, konzultácie a korektúry pre publikáciu: Galierik, T.: Filmové 

miesta – 2.diel, Krupina / Bratislava 2022, ISBN 978-80-8136-147-0 (kapitola: Košice, str. 20 

– 25); 07/2022 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
https://www.kosiceonline.sk/zvon-odjakziva-spajal-ludi-a-tento-rok-nebude-vynimkou
https://www.kosiceonline.sk/zvon-odjakziva-spajal-ludi-a-tento-rok-nebude-vynimkou
https://dennikn.sk/3023260/svoju-flanersku-vasen-prenasaju-do-knih-kosice-maju-dalsi-atlas-umenia-vo-verejnom-priestore/
https://dennikn.sk/3023260/svoju-flanersku-vasen-prenasaju-do-knih-kosice-maju-dalsi-atlas-umenia-vo-verejnom-priestore/
https://svetkrestanstva.postoj.sk/114397/zvonom-elektrika-skodi-hovori-pamiatkar
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 Gembický, J.: Výročné ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej pre osobnosť za celoživotné 

dielo: návrh a nominácia (kampanológ a archivár PhDr. Juraj Spiritza); 01-02/2022  

 Gembický, J.: rôzne kratšie čiastkové nahrávané príspevky a správy pre Rádio Lumen, 

Slovenský Rozhlas, Rádio Regina – Slovenský Rozhlas 2, Rádio Košice (redaktori: M. Ďurčo 

a.i.); január – jún 2022 

 Gembický, J. – Čepiššáková, A. – Liška, D.: odborná nahrávaná relácia pre Slovenský 

Rozhlas – Rádio Devín (redaktor: J. Palaščák, relácia „ Ľudia – fakty – udalosti“): Jakobyho 

mozaiky v Košiciach – záchrana, obnova; - podklady, výroba a nahrávanie, 06/2022 

 Gembický, J. – Čikovský, V.: Mária Potemrová – Božia herečka. (filmový dokument – scenár, 

podklady, dramaturgia, 20 min.); 01 - 05/2022 

 Gembický, J.: odborná nahrávaná relácia pre Rádio Lumen („Rozhovor týždňa“, redaktor: M. 

Ďurčo, o podujatí Ceny A.G. Mayerovej, PÚ SR  – o kampanológovi J. Spiritzovi 

a archeológovi M. Slivkovi); 05/2022 

 Gembický, J.: odborné podklady a informácie pre článok: Feketeová, M.: Technická pamiatka 

stojí medzi tujami. In: (internetové noviny): navychode.sk (28.04.2022) 

 Gembický, J.: odborná spolupráca, podklady a konzultácie pre článok: Gecziová, K.: Zomrel 

významý historik. Najstaršiemu cintorínu v Košiciach venoval roky, In: Korzár, 29.05.2022  

 Gembický, J.: odborná spolupráca, podklady a konzultácie pre článok: Marcinová, D.: 

Súdruhovia roky stoja v depozite. In: Košický večer - Korzár, 27.05,2022, str. 2-3 

 Gembický, J.: rozhlasový seriál pravidelných odborno-populárnych relácií o zvonoch, 

zvonároch a zvonolejároch – v rámci relácie „Lumenáda“ (voľné pokračovanie projektu 

„Naše zvony a ich zvonári – Príbehy zvonolejárov“: scenáre, nahrávanie, autorstvo (redaktor: 

M.Ďurčo), Rádio Lumen; január – december 2022, 52 odvysielaných častí - relácií 

(premiéra) + reprízy a textové príspevky pre FB Rádia Lumen k relácii 

 Gembický, J. (v.z.) – Ďurčo, M. (v.z.) a Rádio Lumen: Výročné ceny Pamiatky a múzeá za 

rok 2021: prezentácia, medializácia – slávnostné oceňovanie (nominácia) v kategórii: audio-

video (rozhlasový cyklus Naše zvony a ich zvonári – Rádio Lumen) + účinkovanie – 

videoprezentácia o nominovanom prvku (kamera: P.Pekarčík); Skalica + médiá, 09/2022 

 Gembický, J.: odborné nahrávané príspevky (3) pre Rádio Košice (redaktor: R. Makó, 

o zvonoch a zvonení v kontexte Vianoc a nového roka); 12/2022 

 Gembický, J.: spolupráca a účinkovanie v reportáži z podujatia DEKD 2022 – „Všetko 

najlepšie pán Mathé“, pre Rádio Regina - Východ (redaktor: D. Reginová); 06.10. 2022 

 Gembický, J.: odborné podklady, a nahrávaný odb.príspevok (televízna reportáž) o kryptách 

Dómu sv. Alžbety v Košiciach, TV Markíza (redaktor: J. Demeter) – hlavné správy; 

17.08.2022 

 Gembický, J.: odb. relácia na tému „Podzemie Dómu sv. Alžbety“ (Rádio Lumen, relácia 

Rozhovor týždňa, red.: M. Ďurčo, 24.08.2022 

 (Gembický, J. – Čepiššáková, A. – Liška, D.) – J. Palačšák: rozhlasový fíčer „Ako zatepliť 

umenie“, Rádio Devín (redaktor - autor: J. Palaščák), 17.07.2022 

 Gembický, J.: odborná spolupráca, podklady a konzultácie k akciám, prezentáciám 

a publikáciám sprievodcu M. Kolcuna (napr. Košice / verejný priestor – história a objekty, 

umelecké diela, autori a ich život a tvorba v Košiciach, výročia a osobnosti mesta a.i.); január 

– december 2022 

 Gembický, J.: odb. spolupráca – podklady pre výstavu „Dvojica v súkoliach vedy: Michal 

Potemra a Mária Potemrová“, Košice, ŠVK Košice – https://www.svkk.sk/prebiehajuce.html; 

01 – 05/2022  
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 Gembický, J.: Mária Potemrová – Božia herečka (video-spomienka), príspevok na vedeckej 

konferencii „Dvojica v súkoliach vedy: Michal Potemra a Mária Potemrová“, 17.05.2022 

Košice, ŠVK Košice  

 Gembický, J. – účasť online: Eugen Bárkány a prvé židovské múzeum na Slovensku. 

(Židovský kultúrny inštitút Bratislava a partneri), odborná online konferencia, 05.04 2022 – 

účasť (online) 

 Gembický, J.: spolupráca na prezentácii príspevku Němcová, J.: Ochrana pamiatkového fondu 

v Slovenskej republike, jej vývoj a súčasný právny stav. In: Bardkontakt 2022, Bardejov; 

22.08.2022 

 Gembický, J.: spolupráca – podklady pre výstavu „N89 – Cesta k slobode“ (SNM – Historcké 

múzeum, Bratislava), od 2019: predĺženie a pokračovanie spolupráce; 2022  

 

Dni eur. kult. dedičstva 2022 – Mgr. Gembický: 

 Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2022: 100-ročné hrašovícke lipy (slávnosť, prezentácie, 

ručné zvonenie); 24.9.2022 Obec Hrašovík, KPÚ Košice - odb. garant a partner (organizácia, 

podklady, medializácia, co-produkcia, spolu-účasť: Mgr. J. Gembický, Ing. V. Sobota) 

 Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2022: Príbehy evanjelického cintorína v Košiciach (Živá 

záhrada pamäte / Deti Otta Wiganda) – prezentácie, zážitkové vyučovanie, brigáda; 28.9.2022, 

Košice – Ev. av. gymnázium a partneri (ŠVK Košice, telKE); KPÚ Košice - odb. garant 

a partner (organizácia, podklady, medializácia, co -produkcia, spolu-účasť: Mgr. J. Gembický, 

Ing. V. Sobota) 

 Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2022: Katka a jej železniční zvonári (Zvon i zvonička 

košickej detskej železnice) – školenie mladých ručných zvonárov + prezentácia ručného 

zvonenia, slávnostné otvorenie (Detská železnica Košice o.z. a partneri), 18.9.2022 Košice; 

KPÚ Košice - odb. garant a partner (organizácia, medializácia, spolu-účasť: Mgr. J. 

Gembický) 

 Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2022: Všetko najlepšie pán Mathé (100 rokov): kultúrne 

dedičstvo na sídlisku Luník 8, Košice a dielko sochára J. Mathého – prezentácie, workshopy 

pre deti a komunity (SZŠ Felix, Petzvalova – Košice, VSG Košice), 27.9.2022 Košice; KPÚ 

Košice - odb. garant a partner (organizácia, medializácia, spolu-účasť: Mgr. J. Gembický) 

 

KPÚ Trenčín: 

17. 70 rokov ochrany pamiatok na Slovensku 1951 – 2020 – príprava kapitoly KPÚ Trenčín 

a odovzdanie textu s fotodokumentáciou zostavovateľke 

 

KPÚ Nitra 

 Zrealizovaná výstava v priestoroch KPÚ pracoviska v Topoľčanoch na tému „Reštaurovanie  

NKP – Socha Piety“ s cieľom propagácie výsledkov úspešnej spolupráce KPÚ, vlastníka 

a reštaurátora (Jurišová); 

 Účasť na digitálnej výstave „Zaostrené na archeologické nálezy“ (Paterka); 

 Spolupráca na projekte „Virtuálne Topoľčany“, propagujúcom pamiatky mesta Topoľčany, 

(Jurišová); 

 Aktívna účasť na konferencii „(Ne)známe ženy v známom prostredí“ organizovanej Katedrou 

histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s príspevkom „Osud žien 

na základe výpovede masových hrobov kultúry s lineárnou keramikou“, (Mandák Niklová); 
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 Prednáška „Rozhliadnite sa, mládenče. A môžete začať.“ (O prvej veľkej realizácii sochára 

Tibora Bartfaya v Partizánskom) v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre, 19.5.2022, 

(Pročka); 

 On-line prednáška na tému „Urbanistický dizajn“ publikovaná na stránke Tribečskej knižnice 

v Topoľčanoch, (Gažiová); 

 „Archívny a reštaurátorský výskum mauzólea rodiny Stummer v Horných Obdokovciach 

odhalil nové zistenia i to, kto sa podieľal na jeho výstavbe“, 02/2022, (Gažiová); 

 Vyjadrenia pre médiá: 

- Topoľčany, socha Piety v kaplnke na cintoríne, rozhovor pre Rádio Topoľčany, 31.3.2022, 

(Jurišová); 

- Močenok, reštaurovanie nástrojovej časti organa, vyjadrenie pre TV Močenok, 7.4.2022, 

(Danieličová); 

- Bardoňovo, obnova  NKP kaštieľ, vyjadrenie pre RTVS, 04/2022, (Holičková); 

- Tajná, obnova NKP kaštieľ, vyjadrenie pre RTVS, 04/2022, (Holičková); 

- Nitra, obnova NKP Vila K, vyjadrenie pre TV Nitrička, 24.6.2022, (Kramárová). 
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Publikačná činnosť zamestnancov úradu: 

- Novák, J. – Pročka, R. E. Bartfay medzi nami. Príbeh troch chrenovských sôch. Druhý zväzok 

edície Nitrianske kultúrne dedičstvo. Nitra: Nitrianske kultúrne dedičstvo, 2022, s. 302, ISBN 

978-80-974453-0-0; 

- Mandák Niklová, M. „Genderový“ odraz žien v hrobových celkoch LnK z juhozápadného 

Slovenska“, príspevok odovzdaný do tlače Študijných zvestí AÚ SAV 10/2022. 

- Spolupráca na zostavovaní publikácie: 

- Mandák Niklová, M. Spolupráca na zostavovaní vedecko-populárnej publikácie „Klíma v 

dejinách“ (vydaná 11/2022), zostavenie dvoch vedecko-populárnych článkov („Ako klíma 

ovplyvnila neolitickú revolúciu?“ a „Pasca na neolitikov? Prečo sa šírenie poľnohospodárstva 

zastavilo na 47 rovnobežke ...“), a to na základe výzvy na publikovanie od vydavateľstva 

Premedia (prostredníctvom AÚ SAV). 

- Aktívna účasť na konferencii, prednášky: 

- Jurkovič, P. „Chateaux po našom – premárnená príležitosť“, prednáška na medzinárodnej 

konferencii „Oživovanie kaštieľov“ usporiadanej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v 

rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, 

Bratislava, 29. 09. 2022; 

- Gažiová, E. - Jurišová, A. „Opatrenia provizórneho charakteru – cesta k zabezpečeniu stavu 

kaštieľov vs. cesta k postupnému zániku kaštieľov“, prednáška na medzinárodnej konferencii 

„Oživovanie kaštieľov“ usporiadanej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v rámci Dní 

európskeho kultúrneho dedičstva, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava, 29. 09. 

2022; 

- Holičková, Z. „Obnova kaštieľov – pozitíva i úskalia v procese pamiatkovej obnovy z praxe“, 

prednáška na medzinárodnej konferencii „Oživovanie kaštieľov“ usporiadanej Ministerstvom 

kultúry Slovenskej republiky v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, Ministerstvo kultúry 

Slovenskej republiky, Bratislava, 29. 09. 2022; 

- Tóth, I. „Problematika ochrany a obnovy kaštieľov v okrese Komárno“, prednáška na 

medzinárodnej konferencii „Oživovanie kaštieľov“ usporiadanej Ministerstvom kultúry 

Slovenskej republiky v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, Ministerstvo kultúry 

Slovenskej republiky, Bratislava, 29. 09. 2022; 

- Paterka, P. „Dejiny archeologického výskumu rímskeho tábora Iža-Leányvár“, prednáška na 

medzinárodnej konferencii „Dějiny archeologie v českých zemích a na Slovensku“, Univerzita 

Palackého v Olomouci, Olomouc, 13.–15. 10. 2022; 

- Benczová, A. „Sv. Ladislav – život svätca a tradícia uctievania doložená v pamiatkach“, 

prednáška v súvislosti si podujatím „Nitra, milá Nitra“ v rámci Pribinových a Cyrilo-metodských 

slávností, Nitra, 04. 07. 2022; 

- Pročka, R. E. Nová architektúra v Dolnom meste v druhej polovici 19. a prvých dekádach 20. 

storočia. Poznámky k stavu poznania a hodnotám, Ponitrianske múzeum, Nitra, 22. 09. 2022. 

- Komentované prehliadky: 

- Nitra, Veľprepoštský palác, komentovaná prehliadka zameraná na rekonštrukciu 

architektonického riešenia exteriéru v súvislosti s podujatím „Nitra, milá Nitra“ v rámci 

Pribinových a Cyrilo-metodských slávností, 04. 07. 2022, Viršík, R.; 

- Nitra, Kostol Navštívenia Panny Márie a kláštor vincentiek, komentovaná prehliadka venovaná 

vzniku, hodnotám a premenám sakrálneho komplexu v súvislosti s podujatím „Nitra, milá Nitra“ 

v rámci Pribinových a Cyrilo-metodských slávností, 04. 07. 2022, Pročka, R. E. 

- Vyjadrenia pre médiá: 

- Nitra, Kmeťkova 11, vila, záujem zistiť príčiny deštrukcie stavby, vyjadrenie uverejnené v článku 

týždenníka MY Nitrianske noviny zo 04. 07. 2022, Jurkovič, P.; 
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- Nitra, Kmeťkova 11, vila, záujem zistiť príčiny deštrukcie stavby, vyjadrenie uverejnené v článku 

denníka SME z 11. 07. 2022, Jurkovič, P.; 

- Nitra, Kmeťkova 11, vila, stav po zrútení časti vily a pripravované odstraňovanie sutín, 

vyjadrenie            pre RTVS, 12. 07. 2022, Viršík, R.; 

- Nitra, Kmeťkova 11, vila, genéza od zrútenia vily           do súčasnosti a pripravované 

odstraňovanie sutín, vyjadrenie pre TV Nitrička, 13. 07. 2022, Viršík, R.; 

- Nitra, dodatok k VZN a možnosť zvyšovania miestnych daní za neudržiavané nehnuteľnosti, 

vyjadrenie pre TV Markíza, 13. 07. 2022, Viršík, R.; 

- K problematike stavu kaštieľov, vyjadrenie pre RTVS, 07/2022, Jurkovič, P.; 

- K novele zákona o dani z nehnuteľností, umožňujúcej zvýšiť sadzby na schátrané nehnuteľnosti, 

vyjadrenie pre RTVS, 09/2022, Jurkovič, P.; 

- K novele zákona o dani z nehnuteľností, umožňujúcej zvýšiť sadzby na schátrané nehnuteľnosti, 

vyjadrenie pre TV Markíza, 09/2022, Jurkovič, P.; 

- Nitra, úprava nehnuteľnosti v PZ – rekonštrukcia Kina  

- Palace, rozhovor pre Rádio Regina Západ, odvysielané 16. 09. 2022, Pročka, R. E.; 

- Nitra, Veľprepoštský palác, príprava rekonštrukcie          a význam stavby, vyjadrenie pre TV 

Markíza, 23. 09. 2022, Viršík, R.; 

- Nitra, úprava nehnuteľnosti v PZ – rekonštrukcia Kina  

- Palace, rozhovor pre Ranné správy RTVS, odvysielané 13. 10. 2022, Pročka, R. E.; 

- Nitra, úprava nehnuteľnosti v PZ – rekonštrukcia Kina Palace, rozhovor pre Rádio Regina Západ, 

odvysielané 27. 10. 2022, Pročka, R. E.; 

- Topoľčany, chránená stromová aleja na cintoríne – NKP – vtáctvo poškodzujúce trusom plochu 

cintorína a pomníky, vyjadrenie pre TV Markíza, 10/2022, Jurkovič, P.; 

- Nitra, vojenský lazaretný cintorín z I. svetovej vojny, vyjadrenie (odpoveď na otázky) uverejnené 

v článku týždenníka MY Nitrianske noviny z 11. 11. 2022, Pročka, R. E.; 

- Nitra, Veľprepoštský palác, vyjadrenie k spôsobu zisťovania a overovania rozmerov 

rekonštruovaného objektu a k nerealizovaným architektonickým návrhom budovy z rokov 1778 a 

1779 uverejnené v článku týždenníka MY Nitrianske noviny 

- z 21. 11. 2022, Viršík, R.; 

- Velčice, reštaurovanie súsošia Krista na Olivovej hore, rozhovor pre Rádio Regina Západ, 

odvysielané 16. 12. 2022, Pročka, R. E.; 

- Velčice, reštaurovanie súsošia Krista na Olivovej hore, rozhovor pre Správy RTVS, odvysielané 

28. 12. 2022, Pročka, R. E.           

 

Účasť na aktivitách: 

Topoľčany, Židovský cintorín, 09. 09. 2022 - účasť na pietnej spomienke „Nezabudnutí susedia“, 

konanej pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia; Gažiová, E., Jurišová, A. 

 

KPÚ Prešov 

 LIŠKA, Anton – BORZA, Peter. Pastierky list prešovského biskupa Gregora Tarkoviča z júla 

1831. In Kultúrne dejiny, 2022, roč. 13, č. 1, s. 62-83. ISSN 1338-2209. 

 LIŠKA, Anton. Dostavba a konečná úprava vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na 

území severovýchodného Slovenska v medzivojnovom období. In Vojenská história, 2022, 

roč. 26, č. 2. s. 76-106. ISSN 1335-3314. 

 LIŠKA, Anton. Archívny výskum stavebno-historického vývoja Rímskokatolíckeho kostola 

Obetovania Pána v Plavnici. In Notitiae historiae ecclesiasticae, 2022, roč. 11, č. 1, s. 8-24. 

ISSN 2730-0153. 
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 HARČAR, Peter – HUDÁK, Matúš – HUDÁKOVÁ, Mária – ULIČNÝ, Marián. Jaskyňa 

Aksamitka v Haligovciach. In: Pod stromom života. Zborník k 70. narodeninám Michala 

Slivku, Bratislava 2022, 285-297. 

 ONUFRÁKOVÁ, Jana; SETTEYOVÁ, Lenka. Usmernenie správcov gréckokatolíckych 

farností v Prešovskom kraji pri ochrane pamiatkového fondu. Prednáška v rámci projektu 

„Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva.“ Prešov, 15.6.2022. 

 ONUFRÁKOVÁ, Jana. Spolupráca – podklady pre článok o stavbe Soľnobanská 6 v PZ 

Soľná Baňa, Magazín Spravbytkomfort 2022. 

 ONUFRÁKOVÁ, Jana. Konzultácie bakalárskych prác so študentmi Prešovskej univerzity. 

 LIŠKA, Anton. Všeobecný úvod do problematiky ochrany kultúrnej dedičstva SR. Prednáška 

pre študentov odboru Európske štúdiá GTF PU v Prešove. Prešov, 4.5.2022.  

 LIŠKA, Anton. Ľudová architektúra okresu Svidník – Bodružal, Ladomirová, Skanzen 

Svidník. Exkurzia spojená s odborným výkladom, zameraným na problematiku ochrany 

ľudovej architektúry, realizovaná pre študentov odboru Európske štúdiá GTF PU v Prešove. 

Svidník, Bodružal, Ladomirová, 10.6.2022. 

 LIŠKA, Anton. Sakrálna architektúra Rusínov na východnom Slovensku. Mediálny výstup 

v relácii RTVS „SK Dejiny“. Prešov, 25.6.2022. 

 HUDÁKOVÁ, Slávka. 150 výročie narodenia Kornela Divalda (1872 - 1931), historika 

umenia, pamiatkara, fotografa, múzejníka. Spracovaný autorský príspevok na webovú stránku 

KPÚ Prešov na sociálnej sieti Facebook. 

 PAVLÍKOVÁ, Adriana. Víkend otvorených parkov a záhrad v kaštieli Petrovany – dopad 

klimatickej zmeny na parky a záhrady – komentovaná prehliadka a odborné sprevádzanie 

v parku, Mediálny výstup v správach RTVS, Petrovany, 5.6.2022 

 LIŠKA, Anton. Archívny výskum stavebno-historického vývoja rímskokatolíckeho kostola sv. 

Margity Antiochijskej v Plavči. In Dejiny – internetový časopis IHI FF PU v Prešove, 2022, 

roč. 17, č. 1, s. 86 – 106. ISSN 1337-0707. 

 ЛІШКА Антон. Процес оголошення військових кладовищ часів Першої світової війни з 

території Північно-Східної Словаччини національними культурними пам’ятками. Ян 

ШАЛКІТЕНЕ, Ірина (ред.). Українсько-словацькі військові підрозділи австро-угорської 

армії у Великій війні: на шляху до незалежності. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2022, с. 

78-92. ISBN 978-966-668-571-4. 

 LIŠKA, Anton. Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny z územia 

severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie. Bratislava : Pamiatkový úrad SR, 2022. 239 

s. ISBN 978-80-89175-92-6. 

 LIŠKA, Anton – BORZA, Peter. Žiadosť obyvateľov obce Vyšná Šuňava o povolenie 

posvätiť novopostavený kostol farárom z Lučivnej v čase trvania cholerovej epidémie v roku 

1831. In Studia Historica Nitriensia, 2022, roč. 26, č. 2, s. 422-434. ISSN 1338-7219. 

 KUČEROVÁ, Marta – HUDÁKOVÁ, Mária – ULIČNÝ, Marián – JANURA, Tomáš – 

HLOŽEK, M. Výskum stredovekých objektov vo Švábovciach (okres Poprad). Archaeologia 

historica 47-2, 2022, 595-623. 

 LIŠKA, Anton. Vojnové cintoríny a muzeálne expozície z prvej svetovej vojny vo Veľkrope a 

Medzilaborciach. Exkurzia spojená s odborným výkladom, zameraným na problematiku 

vojnových cintorínov, realizovaná pre študentov odboru Európske štúdiá GTF PU v Prešove. 

Veľkrop – Medzilaborce, 11. 11. 2022. 

 LIŠKA, Anton. Primárne a sekundárne pramene, využiteľné pri výskume mortality počas 

cholerovej epidémie v roku 1831 v (hornom) Uhorsku. Prednáška na workshope „Epidémie v 

dlhom 19. storočí“. Ružomberok, 21. 11. 2022. 
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 LIŠKA, Anton. Drevené chrámy východného byzantského obradu ako súčasť kultúrneho 

dedičstva SR.  Prednáška pre študentov odboru Európske štúdiá GTF PU v Prešove. Prešov, 

25. 11. 2022. 

 LIŠKA, Anton. Metodické princípy obnovy frontových a lazaretných vojnových cintorínov 

z prvej svetovej vojny z územia severovýchodného Slovenska. Prednáška na konferencii 

„Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny z územia severovýchodného 

Slovenska – pamiatky histórie“. Bratislava, 29. 11. 2022. 

 LIŠKA, Anton. Cholerová epidémia z roku 1831 v hornouhorských stoliciach v 

percepcii celoštátnych úradných štatistík (nakazení, liečení, vyliečení, zomrelí). Prednáška na 

konferencii „Epidémie v dejinách Uhorska“. Prešov, 7. 12. 2022. 

 BUJNOVÁ, Iveta. Ľudová architektúra. Beseda pre verejnosť organizovaná Podtatranským 

osvetovým strediskom Poprad. Poprad, 8. 12. 2022. 

 BUDAJ, Marek – ŠIMČÍK, Peter. Poklad jednookého farára z Obišoviec. Bratislava - Košice 

: SNM – Historické múzeum - Triglav Archeologická spoločnosť, 2022. Autorkou kapitoly 

„Dejiny Obišoviec od praveku po koniec 17. storočia“: Eva Šimčíková. 

 ONUFRÁKOVÁ, Jana. Vstup v živom vysielaní RTVS na tému ochrana pamiatkového fondu. 

Košice, 19. 09. 2022. 

KPÚ Trenčín 

 22. – 24.4.2022 - JAKUB HAŠKO - 400. VÝROČIE NARODENIA 1622-1695: Program 

sprievodných akcií pri príležitosti 400. výročia narodenia novomestského prepošta Jakuba 

Haška, organizátor Mesto Nové Mesto nad Váhom a Rímskokatolícka farnosť Nové Mesto 

nad Váhom, aktívna účasť dňa  23.04.2022 M. Kucmanová, KPÚ Trenčín : lektorované 

prehliadky po areáli novomestskej prepozitúry - odborný výklad o histórii a výzdobe Kostola 

a Prepoštskej kaplnky sv. Jozefa Pestúna; 

 23.6.2022, Terénny metodický deň „Výsledky obnovy stredovekého Kostola sv. Kozmu a sv. 

Damiána v Kšinnej, Výskum, obnova a reštaurovanie 2008 – 2022“  - oboznámenie sa 

s výsledkami pamiatkových výskumov, procesom obnovy a reštaurovania pamiatky in situ. 

 Reštaurovanie prepoštského kostola v Novom Meste nad Váhom, I. etapa 2023 – 2024, 

Kolokvium pri príležitosti začatia projektu, M. Kucmanová, prednáška: Výtvarná výzdoba 

svätyne prepoštského kostola, 14.10.2022  

 Kostol sv. Kataríny v Handlovej, komentovaná prehliadka, J. Oswaldová, dňa 23. 9. 2022 pre 

verejnosť, dňa 26.9. 2022 pre žiakov 5. ročníka ZŠ 

 Dom A. Jedlovského, prednáška a prehliadka kamenného hospodárskeho nemeckého domu, J. 

Oswaldová, 3. 9. 2022 

 Kostol sv. Martina s areálom v Bojniciach, prednáška spojená s obhliadkou NKP, L. 

Reháková, Bojnice, 7. 10. 2022, cieľová skupina: žiaci . 6. ročníka ZŠ Kanianka 

 škola tradičných stavebných remesiel dňa 26.10.2022: Vzlínajúca vlhkosť a soli v historických 

objektoch – súvislosti a opatrenia, pasívna účasť M. Kucmanová, D. Nipčová, M. Ružôňová, 

Ľ. Špániková 

 Bronzový poklad z hradiska na Považí, pasívna účasť 27.10.2022 na prednáške J. Maleca, 

Trenčianske múzeum 

 Frontové a lazaretné cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – 

pamiatky histórie, vedecká konferencia a výstava, dňa 29.11.2022 v Bratislave, účasť: M. 

Dvončová, Ľ. Špániková, M. Kucmanová, E. Gazdíková 
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 Konferencia Oživovanie kaštieľov, prednáška „Aktuálny stav kaštieľov, kúrií Trenčianskeho 

kraja, príklady pozitívnej a negatívnej obnovy“, 29.9.2022 sprac. L. Pastierová, M. Ružôňová, 

E. Gazdíková 

 Konferencia Múzeá a galérie bez bariér IV, prednáška:“ Princípy bezbariérových úprav na 

príkladoch pamiatkovo chránených objektov Trenčianskeho kraja“, dňa 9. 11. 2022, L. 

Pastierová 

 Konferencia Ďalšie vzdelávanie v ochrane kultúrneho dedičstva, Svätý Jur, dňa 28. 6. 2022, 

účasť: E. Gazdíková, L. Pastierová, Ľ. Špániková 

 „Tréning“: Pro heritage: Energy Expert for Cultural Heritage, Svätý Jur, v dňoch 27. 29. 7. 

2022, účasť: E. Gazdíková, L. Pastierová, J. Múdry 

 Seminár, Škola tradičných remesiel: „Vzlínajúca vlhkosť a soli v historických objektoch – 

súvislosti a opatrenia, Svätý Jur, 26. 10. – 30. 10. 2022, účasť: M. Ružôňová, M. Kucmanová, 

D. Nipčová, Ľ. Špániková 

 Online seminár STOP, Okna III – atypický přístup k výměne oken, 10. 11. 2022 

 Trenčianske Mitice, Monografia obce, Igor Zmeták a kolektív 2022, ISBN 978-80-570-4077-

4, Kapitola Mária Vdovičíková-Kucmanová: „Kultúrne pamiatky obce“  

 

KPÚ Trnava 

 Dva príspevky do online výstavy „Zaostrené na archeologické nálezy“ – Ojedinelý nález 

sekery v Piešťanoch ojedinelý nález kosáku v Hubine (Sládok, Grznár). 

Publikačná činnosť 

 ŠABÍKOVÁ, Eva. Habánsky mlyn v Sobotišti, Pamiatky a múzeá, SNM a PÚSR, Bratislava,  

4/2022, s.20-25, ISSN 1335-4353 

 ZELINA, Marek. Znovuzrodenie letohrádku v Senici. In:  Pamiatky a múzeá, 1/2022, , s. 36-

39  

 SLÁDOK, Matúš: Depot baníckych želiezok zo Svätého Jura a neznáme svätojurské rudné 

baníctvo, časopis Historika, číslo 1/2022, miesto vydania Pezinok, vydavatelia Malokarpatské 

múzeum v Pezinku a Mestské múzeum Pezinok, s. 5-8, ISBN 978-80-973415-2-7 

 GRZNÁR, Peter: „Trnavské hradby – tehlová pevnosť na križovatke ciest“. In: Historická 

revue/2022 

 HORVÁTH, Martin, GRZNÁR, Peter. Nález nápisov z 18. stor. na hradobnom múre v Trnave 

a dejiny každodennosti. In: Novinky z radnice XXXIII, č.6. ISSN 1339-8989 

 Články na stránke pamiatky.sk/Aktuality  

 Geričová: Obnova  sakristie kostola Nanebovzatia Panny Márie v Smolenickej Novej Vsi  

 Grznár: V Trnave objavili časť barbakanu Dolnej brány 

 Grznár: Archeologický výskum Holíčskej šibenice prekvapil i neobvyklými nálezmi. 

 Sládok: Váh vydal ďalší hodnotný archeologický nález (spolu s Martinom Bačom z Katedry 

archeológie FF UK v Bratislave) 

 Sládok, Grznár: Vyhlásenie zaniknutého kostola s areálom v Prietrži za národnú kultúrnu 

pamiatku 

 Sládok: Nález sekery zo staršej bronzovej doby v okrese Skalica 

 Sládok: Ojedinelé nálezy bronzových predmetov v okrese Piešťany 

 Všetky príspevky zverejnila TASR a od nej ho prevzali médiá, napr.: 

 https://www.teraz.sk/import/v-koryte-vahu-sa-nasiel-kratky-mec-z/602026-

clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.

%253BsImport 
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 https://mytrnava.sme.sk/c/22814486/v-koryte-vahu-pri-hlohovci-bol-najdeny-mec.html 

 https://cujte.sk/spolocnost/historia/vah-vydal-dalsi-hodnotny-archeologicky-nalez/ 

 https://www.cas.sk/clanok/2626975/vah-vydal-dalsi-hodnotny-nalez-pamiatkari-upozornuju-

na-jednu-vec/ 

 https://seredsity.sk/hlohovcan-objavil-vo-vahu-zaujimavy-archeologicky-nalez-kratky-mec-sa-

datuje-az-do-strednej-bronzovej-doby/ 

 https://www.teraz.sk/kultura/zaniknuty-kostol-s-arealom-v-prietrzi/623768-clanok.html 

 https://myzahorie.sme.sk/c/22875582/zaniknuty-kostol-s-arealom-v-prietrzi-je-narodnou-

kulturnou-pamiatkou.html 

 https://www.nazahori.sk/2022/03/29/zaniknuty-kostol-s-arealom-v-prietrzi-je-narodnou-

kulturnou-pamiatkou/ 

 https://zahori.sk/65904/v-okrese-skalica-objavili-archeologovia-sekeru-zo-starsej-bronzovej-

doby/ 

 https://myzahorie.sme.sk/c/22942017/v-okrese-skalica-objavili-sekeru-zo-starsej-bronzovej-

doby.html 

 https://cujte.sk/spolocnost/ojedinele-nalezy-bronzovych-predmetov-v-okrese-piestany/ 

Prednášková činnosť 

 Organizovanie seminára Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja,  organizátor KPÚ Trnava spolu 

s mestom Trnava, 15.12.2022,  radnica Trnava, účasť všetkých zamestnancov  

 Petrovič, Rastislav: Smutné výročie – 60 rokov od zbúrania barokovej kaplnky v Galante, 

Vlastivedné múzeum v Galante, 24.09.2022 

 Šabíková, Eva: Habánsky mlyn v Sobotišti po obnove, na seminári Pamiatky Trnavy a 

Trnavského kraja, konanom na Trnavskej radnici v Trnave, dňa 15.12.2022 

 Žažová, Henrieta, Babiková, Ingrid, Kucman, Tomáš: Trnavská kalvária a jej predchodkyne, 

na seminári Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja, konanom na Trnavskej radnici v Trnave, 

dňa 15.12.2022 

 Geričová, Žofia:  „O pamiatkach a ich obnove“, Noc múzeí a galérií – prednáška v Múzeu 

v Seredi, 14.5.2022 

 Sládok, Matúš: Depot baníckych želiezok zo Svätého Jura a neznáme svätojurské rudné 

baníctvo na konferencia Banská história Malých Karpát pri príležitosti oslavy 20. výročia 

vzniku Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku, 16. 09. 2022 

 Sládok, Matúš: Školenie príslušníkov colných úradov Finančnej správy SR na tému Kultúrne 

dedičstvo a hranice 18.10.2022 v Banskej Bystrici 

 Grznár, Peter: Pamiatková ochrana kultúrnej krajiny na Slovensku,  workshop s názovom 

"Historical Landscape in the Middle Course of the Morava River/Historická krajina na 

strednom Pomoraví",  10. - 11. 11. 2022, výskumná základňa Mikulčice-Trapíkov 

(Archeologický ústav AV ČR Brno). 

 Zelina, Marek: Oživovanie kaštieľov, Odborná konferencia MK SR, 29. – 30. septembra 2022 

v Bratislave, Praktické výzvy pri obnove kaštieľov na príkladoch z Trnavského kraja 

 Zelina, Marek: Výzvy pamiatkovej obnovy šľachtických sídel na príklade kaštieľa v Dolnej 

Krupej. Odborná konferencia „Vplyv šľachtických rodov na formovanie kultúrneho 

dedičstva“ Odbornej muzikologickej asociácie a SNM, 15. – 16. novembra 2022 

v Smoleniciach.  

 Sprievodcovská činnosť/komentované prednášky s obhliadkou  

 Sládok, Grznár: Osvetová prednáška s prezentáciou nálezov pri náleze hrobu zo staršej 

bronzovej doby v Brestovanoch pre Základnú školu s materskou školou 10. 6. 2022. 

https://mytrnava.sme.sk/c/22814486/v-koryte-vahu-pri-hlohovci-bol-najdeny-mec.html
https://cujte.sk/spolocnost/historia/vah-vydal-dalsi-hodnotny-archeologicky-nalez/
https://www.cas.sk/clanok/2626975/vah-vydal-dalsi-hodnotny-nalez-pamiatkari-upozornuju-na-jednu-vec/
https://www.cas.sk/clanok/2626975/vah-vydal-dalsi-hodnotny-nalez-pamiatkari-upozornuju-na-jednu-vec/
https://seredsity.sk/hlohovcan-objavil-vo-vahu-zaujimavy-archeologicky-nalez-kratky-mec-sa-datuje-az-do-strednej-bronzovej-doby/
https://seredsity.sk/hlohovcan-objavil-vo-vahu-zaujimavy-archeologicky-nalez-kratky-mec-sa-datuje-az-do-strednej-bronzovej-doby/
https://www.teraz.sk/kultura/zaniknuty-kostol-s-arealom-v-prietrzi/623768-clanok.html
https://myzahorie.sme.sk/c/22875582/zaniknuty-kostol-s-arealom-v-prietrzi-je-narodnou-kulturnou-pamiatkou.html
https://myzahorie.sme.sk/c/22875582/zaniknuty-kostol-s-arealom-v-prietrzi-je-narodnou-kulturnou-pamiatkou.html
https://www.nazahori.sk/2022/03/29/zaniknuty-kostol-s-arealom-v-prietrzi-je-narodnou-kulturnou-pamiatkou/
https://www.nazahori.sk/2022/03/29/zaniknuty-kostol-s-arealom-v-prietrzi-je-narodnou-kulturnou-pamiatkou/
https://zahori.sk/65904/v-okrese-skalica-objavili-archeologovia-sekeru-zo-starsej-bronzovej-doby/
https://zahori.sk/65904/v-okrese-skalica-objavili-archeologovia-sekeru-zo-starsej-bronzovej-doby/
https://myzahorie.sme.sk/c/22942017/v-okrese-skalica-objavili-sekeru-zo-starsej-bronzovej-doby.html
https://myzahorie.sme.sk/c/22942017/v-okrese-skalica-objavili-sekeru-zo-starsej-bronzovej-doby.html
https://cujte.sk/spolocnost/ojedinele-nalezy-bronzovych-predmetov-v-okrese-piestany/
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 Sládok: Osvetová prednáška s prezentáciou Archeologický nález v jaskyni na podujatí 

Speleomíting 2022, konanom v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva 

v Liptovskom Mikuláši, 7. 5. 2022. 

 Grznár: Osvetová prednáška v spolupráci s exkurziou realizovaná v spolupráci s Filipom 

Jaššom na hrade Devín. 

 Zelina: Komentovaná prehliadka kaštieľa v Dolnej Krupej pre účastníkov konferencie Vplyv 

šľachtických rodov na formovanie kultúrneho dedičstva,  Odbornej muzikologickej asociácie 

a SNM, 15. – 16. novembra 2022 v Smoleniciach.  

 Grznár: účasť na 53. medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku „Archaeologia 

historica 2022 / Archeologie hygieny“ dňa 19. až 23. 9.2022, odprezentovanie posteru 

kolektívu autorov s názvom: „Pozostatky zemných opevnení v západnej časti bratislavského 

predmostia – prieskum za účelom navrhnutia pamiatkovej ochrany“ 

Rozhovory a vyjadrenia pre médiá 

 RTVS – konzultácia reportáže o obnove kostola v Malženiciach ( Geričová) 

 TASR – vyjadrenie k návrhu zmeny stavebného zákona, Dáša Ondrušková 26.1.2022, 

(Kvetanová) 

 TA3 – reportáž k návrhu zmeny stavebného zákona, 30.1.2022, (Kvetanová)  

 Boj o územie, kde malo vzniknúť logistické centrum neskončil, investor sa odvolal. Archeológ 

vysvetlil, čím je unikátne, MyZáhorie, redaktorka Kristína Peštová, 8.4.2022. (Grznár) 

 Zbožné jamy v Malých Karpatoch sú dokonalou pascou, denník Pravda, 20.4.2022, redaktorka 

Žaneta Mikulíkova  (Grznár) 

 Trnava: Pri Ružovom parku odhalili vykopávky ďalšiu časť barbakanu, TASR, redaktorka 

Dáša Ondrušková, 27.3.2022 (Grznár) 

 Archeológom v Trnave sa podaril unikátny objav, možno bude súčasťou budúceho 

parku.22.3.2022, RTVS. (Grznár) 

 S archeológmi sme boli na utajenom výskume na Záhorí, stopy po Rimanoch chcú nájsť skôr 

ako vykrádači, Denník N, reportáž, redaktorka Jana Močková, 31.5.2022. (Grznár) 

 Skúmajú barokový kanalizačný systém. Práce na Katarínke napredujú. MyTrnava, redaktorka: 

Alžbeta Nahálková, 14.4.2022. (Grznár) 

 Pri obnove Ružového parku objavili archeológovia časť bývalého opevnenia Trnavy – 

barbakanu. Mestská televízia, 17.4.2022. (Grznár) 

 Brestovany: Pri odkrývaní hrobu z doby bronzovej asistovali archeológom škôlkari, 

TASR,redaktorka: Dáša Ondrušková, 13.06.2022. (Grznár, Sládok) 

 Nový parčík pri synagóge, Mestská televízia, 7.7.2022 (Grznár) 

 Archeológovia majú dôvod na radosť. Objavili unikát, ktorý nemá na Slovensku obdobu. 

Televízia markíza, Redaktor: Roman Ruttkay, 15.11.2022 (Grznár) 

 V Holíči sa uskutočnilo prvé známe archeologické skúmanie murovanej šibenice, 26.11.2022, 

TASR. (Grznár) 

 https://mytrnava.sme.sk/c/22902777/pamiatky-pri-hlohovskom-zamku-obnovuju-na-rad-

pride-aj-koniaren.html- Zelina, odpovede pre článok 

 Informácie o klenbe kostola v Bohdanovciach pre portál www.apsida.sk , Zelina 

 Hosť v archeologicko-historickom podcaste Pár praslenov na tému Archeologická kriminalita, 

13. 4. 2022. Sládok 

 Hosť v diskusii o torzálnej architektúre na tému: O architektúre osobne (s): Petrom Grznárom 

a Kamilom Nováčikom. 28.11.2022, Malý Berlín, Trnava. 

https://mytrnava.sme.sk/c/22902777/pamiatky-pri-hlohovskom-zamku-obnovuju-na-rad-pride-aj-koniaren.html-
https://mytrnava.sme.sk/c/22902777/pamiatky-pri-hlohovskom-zamku-obnovuju-na-rad-pride-aj-koniaren.html-
http://www.apsida.sk/
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 Hosť v podcaste Historickej revue - dejiny Sme na tému Trnavského mestského opevnenia. 

Podcast dejiny Sme, 17.7.2022 (Grznár) 

 Tvorba reportáže z NKP hradisko Molpír. Redaktor: Petr Slinták – Arteas, určenie: Propagácia 

projektu Cyrilometodskej cesty. 19.1.2022. Grznár 

 

KPÚ Žilina 

 REŤKOVSKÁ, Adriana. Kostol sv. Ladislava v Necpaloch – dejiny stavby a reštaurovania 

stredovekých nástenných malieb. In. Monument revue, č. 2, 2021, v tlači. 

 KOPTÁK, Tomáš. Michalovi Slivkovi k sedemdesiatke. In BAČA Martin. Pod stromom 

života. K životnému jubileu doc. Michala Slivku. Studia Archaeologica et Medievalia Tomus 

XIII. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2022, s. 449 – 

450. ISBN 978-80-223-5388-5. 

 DUDÁŠ, Miloš. Krajský pamiatkový úrad Žilina a dvadsať rokov jeho existencie a činnosti 

(2002 – 2021). Rukopis zaslaný na PÚ SR. 

 OPOROSKOVÁ, Stanislava. Architektúra a stavebne techniky na území severného Slovenska. 

Dizertačná práca, 278 s. Zverejnené na Academia.edu. 

 ĎURIAN, K. – PIECKOVÁ, J. Obnova a reštaurovanie interiéru Kostola sv. Michala 

archanjela v Slovanoch. In. Pamiatky a Múzeá, č. 3, 2022, v tlači; 

 FURMAN, Martin. A noric-pannonian belt clasp from the Pod Rohačkou settlement, Ploštín, 

Liptovský Mikuláš district. In. Z. Robak / M. Ruttkay (eds.) Slovenská Archeológia – 

supplementum 2. A Tribute Anthology to Karol Pieta. Nitra 2021, s. 193-195. DOI: 

https://doi.org/10.31577/slovarch.2021.suppl.2.17; 

 prednášky „Kultúrne dedičstvo“ a „Úvod do dejín“ na Fakulte humanitných vied Žilinskej 

univerzity, letný semester akademického roka 2021/2022 (Dudáš); 

 účasť na besede v rámci popoludňajšieho vysielania RTVS stanice Regina venovanej  novému 

zákonu o výstavbe a jeho možných dôsledkoch na budúcnosť pamiatkovej ochrany na 

Slovensku a činnosť pamiatkarov, Banská Bystrica, 15.2.2022 (Dudáš); 

 prednáška „Súčasný pamiatkový zákon verzus pripravovaný stavebný zákon“ pre Katedru 

archeológie na FF UK v Bratislave (online), 14.2.2022, pre Katedru Klasickej archeológie na 

FF TU v Trnave, 16.3.2022 a pre Katedru muzeológie na FF UKF v Nitre, 23.3.2022 

(Kopták); 

 hosť a účinkujúci na verejnej diskusii na tému „Zaniká ochrana pamiatok na Slovensku?“, 

Liptovský Mikuláš, 23.3.2022 (Dudáš); 

 odborná prednáška a powerpointová prezentácia „Drevené kostoly na Slovensku a Ukrajine – 

spoločné kultúrne dedičstvo Karpát a Európy“ v rámci cyklu prednášok a verejných diskusií 

„Pamiatkové hovory“ k ochrane a prezentácii pamiatkového fondu Slovenska, Artfórum 

Žilina, 24.3.2022 (Dudáš); 

 prednáška o nových archeologických objavoch v Žilinskom kraji pre neziskovú organizáciu 

SOROPTIMIST v Žiline, 9.5.2022 (Furman); 

 účasť na besede v rámci popoludňajšieho vysielania RTVS stanice Regina a diskusnej relácie 

STV 24 hodín venovanej obnove pamiatok a obnove zámku Kunerad, Banská Bystrica, 

10.6.2022 (Majtan); 

 odborná prednáška a powerpointová prezentácia „Chceme a potrebujeme pamiatkovú 

starostlivosť?“ v rámci cyklu prednášok a verejných diskusií „Pamiatkové hovory“ k ochrane 

a prezentácii pamiatkového fondu Slovenska, Artfórum Žilina, 30.6.2022 (Dudáš); 

https://doi.org/10.31577/slovarch.2021.suppl.2.17
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 účasť a slávnostný príhovor na vernisáži novej knihy I. Zuskinovej Liptov – Dom a život 

v ňom v priestoroch Liptovského múzea v Ružomberku, 21.4.2022 (Dudáš, Magová, 

Pleváková); 

 príhovor k Medzinárodnému dňu pamiatok a historických sídiel a účasť na odovzdávaní Ceny 

Alžbety Guntherovej-Mayerovej za roky 2020 a 2022 a na besede k 20. výročiu vzniku 

Pamiatkového úradu SR a na komentovanej prehliadke Zvolenského zámku a jeho expozície, 

Zvolen, 29.-30.4.2022 (Dudáš); 

 príhovor – laudácio k ocenenému M. Slivkovi v rámci odovzdávania Ceny Alžbety 

Guntherovej-Mayerovej za roky 2020 a 2022 a účasť na besede k 20. výročiu vzniku 

Pamiatkového úradu SR a na komentovanej prehliadke Zvolenského zámku a jeho expozície, 

Zvolen, 29.-30.4.2022 (Kopták); 

 účasť na odovzdávaní Ceny Alžbety Guntherovej-Mayerovej za roky 2020 a 2022 a účasť na 

besede k 20. výročiu vzniku Pamiatkového úradu SR a na komentovanej prehliadke 

Zvolenského zámku a jeho expozície, Zvolen, 29.-30.4.2022 (Šichtová, Lehutová); 

 účasť na liturgickej slávnosti konsekrácie kostola sv. Petra z Ankantary v Liptovskom 

Mikuláši-Okoličnom a prezentácii pamiatky po jej komplexnej pamiatkovej obnove. M. 

Dudáš - príhovor k obnove za pamiatkovú inštitúciu, Liptovský Mikuláš-Okoličné, 26.6.2022 

(Piecková, Furman, Ďurian, Dudáš). 

 DUDÁŠ, Miloš. Pamiatková starostlivosť. In. DETSKÝ, M. (ed.) Mestské inžinierstvo, 2. diel. 

Žilina: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, 2022, ISBN 978-80-554-1924-4 

 DUDÁŠ, Miloš (ed) et al. 20 rokov s pamiatkami. Spolok Septentrio pre Krajský pamiatkový 

úrad Žilina, 2022, ISBN 978-80-974463-0-7 (autorský kolektív: Dudáš, M. – Ďurian, K. – 

Furman, M. – Kopták, T. – Lehutová, M. – Magová, M. – Majtan, V. – Marček, M. – 

Oporosková, S. – Piecková, J. Reťkovská, A. – Šichtová, M.) 

 DUDÁŠ, Miloš – ROJKA, Ľuboš. Príbeh troch kráľov. Historická, filozofická a teologická 

štúdia. Trnava: Dobrá kniha, 2022, ISBN 978-80-89832-28-6 

 LOFAJOVÁ DANIELOVÁ, Barbora – FURMAN, Martin. Novoobjavené hradisko z doby 

železnej na Orave v Sedliackej Dubovej, poloha Háj. In. Študijné zvesti AÚ SAV 69 (1), 2022, 

97-112. DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2022.69.4  

 ĎURIAN, Karol – PIECKOVÁ, Jana. Obnova a reštaurovanie interiéru Kostola sv. Michala 

archanjela v Slovanoch. In. Pamiatky a Múzeá, č. 3, roč. 71, s. 41 – 43, 2022 

 KOPTÁK, Tomáš. Vypracovanie recenzie na kapitolu o archeológii do pripravovanej 

monografie o Kysuckom Novom Meste (odovzdaná 26. 7. 2022) 

 KOPTÁK, Tomáš. Vypracovanie 2 recenzií pre Kysucké múzeum v Čadci na štúdie, ktoré 

budú  publikované v najbližšom čísle Zborníka Kysuckého múzea (odovzdané 12. 12. 2022) 

 ĎURIAN, Karol – SUCHÝ, Ľubor. Historická strešná konštrukcia Michalskej bránovej veže 

v Bratislave a jej obnova - nové poznatky z pamiatkového architektonicko-historického 

výskumu realizovaného v roku 2018 pamiatkovým úradom, doplnené o poznatky zo samotnej 

obnovy krovu a strešného plášťa realizovanej v rokoch 2021 a 2022. In. Zborník Múzea Mesta 

Bratislavy, č. 33, 2022, v tlači 

Prednášková, pedagogická, vedecko-popularizačná a osvetová činnosť  

 Dudáš, Miloš: prednášky „Úvod do kultúrneho dedičstva“, „Kultúrne dedičstvo 2“ a „Dejiny 

kultúry a umenia“ na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline, zimný semester 

akademického roka 2022/2023  

 Furman, Martin: prednáška o práci archeológa – pamiatkara pre 2 triedy 1. ročníka, Gymnázium sv. 

Františka Assiského, Žilina, 14. 9. 2022 

https://doi.org/10.31577/szausav.2022.69.4
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 Oporosková, Stanislava: odborný príspevok „Súľovský hrad ako zdroj informácií o stavebných 

technikách v minulosti“ v rámci prednášok „Hrad a historické stavby v Súľove-Hradnej“, 17. 9. 

2022 

 Furman, Martin: prednáška „Pravek na severnom Slovensku“ pre Univerzitu 3. veku, Martin, 26. 9. 

2022 

 Furman, Martin: prednáška o práci archeológa – pamiatkara pre 1 triedu 1. ročníka, Stredná 

odborná škola (Saleziáni), Žilina, 5. 10. 2022 

 Kopták, Tomáš – Oporosková, Stanislava: prednáška „Hradiská a hrádky od neolitu až po 12. 

storočie“ na Univerzite tretieho veku v Martine, 10. 10. 2022 

 Dudáš, Miloš: prednáška „Pamiatky a ich obnova“ v rámci seminára Slovenskej komory 

stavebných inžinierov k odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavebného dozoru, Žilina, 26. 10. 

2022 

 Furman, Martin: prednáška pre širokú verejnosť o výsledkoch archeologického výskumu polohy 

„Pod Rohačkou“ v spolupráci s J. Zacharom a M. Felcanom, Ploštín, 27. 10. 2022 

 Dudáš, Miloš: prednáška „Zoznam svetového dedičstva UNESCO“ pre Ústav celoživotného 

vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline, 21. 11. 2022  

Aktívna účasť zamestnancov na domácich odborných podujatiach (konferencie, semináre, workshopy) 

 Dudáš, Miloš: prezentácia príspevku „Záchrana a obnova kaštieľa (zámku) Kunerád“ na 

medzinárodnej konferencii „Oživovanie kaštieľov“, Ministerstvo kultúry SR, Bratislava, 29. – 30. 

9. 2022  

 Ďurian, Karol: prezentácia príspevku „Nové poznatky o zachovanej krovovej konštrukcii Michalskej 

brány v Bratislave“ (spoluautor Suchý, Ľ.) na odbornom podujatí – kurze „Dokumentácia a 

prieskum historických krovov“, Herľany, 19. – 23. 9. 2022 

 Majtan, Vladimír: prezentácia príspevku „Obnova kaštieľov a kúrií v Žilinskom kraji“ na 

medzinárodnej konferencii „Oživovanie kaštieľov“, Ministerstvo kultúry SR, Bratislava, 29. – 30. 

9. 2022 

 Dudáš, Miloš: aktívna účasť na diskusnom paneli hostí v rámci „Fóra partnerov SK UNESCO“ pri 

príležitosti 50. výročia podpísania Dohovoru o ochrane svetového dedičstva UNESCO, 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Bratislava, 6. 10. 2022. 

Účasť zamestnancov KPÚ Žilina na domácich odborných podujatiach (konferencie, semináre, 

workshopy) 

 Marček, Milan: účasť na workshope „Energetickej efektívnosti/hospodárnosti historických budov 

(objektov kultúrneho dedičstva)“ v rámci programu Horizont 2020, pilotný tréning, Academia 

Istropolitana Nova, Svätý Jur, 27. – 29. 7. 2022 

 Ďurian, Karol – Lehutová, Mariana – Majtan, Vladimír – Piecková, Jana: účasť na V. ročníku 

medzinárodnej konferencie „Gotická cesta – križovatka kultúry a dedičstva“, Rožňava, 25. – 27. 8. 

2022 

 Dudáš, Miloš – Ďurian, Karol – Majtan, Vladimír – Piecková, Jana: účasť na slávnostnom 

odovzdávaní výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021, Skalica, 28. 9. 2022 

 Ďurian, Karol – Majtan, Vladimír – Marček, Milan – Piecková, Jana: účasť na odbornom podujatí 

– kurze „Dokumentácia a prieskum historických krovov“, Herľany, 19. – 23. 9. 2022 

 Beranová, Zuzana – Uhričíková, Jana: účasť na školení k aplikácii zákona o správnom konaní 

v praxi, online, 27. 9. 2022 

 Ďurian, Karol – Piecková, Jana: účasť na medzinárodnej konferencii „Oživovanie kaštieľov“, 

Ministerstvo kultúry SR Bratislava, 29. – 30. 9. 2022 
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 Ďurian, Karol – Magová, Martina – Majtan, Vladimír – Piecková, Jana: účasť na odbornom 

kolokviu a výstave „Karol Chudomelka a jeho prínos pre pamiatkovú starostlivosť“, Pistoriho 

palác, Bratislava, 22. 11. 2022 

 Dudáš, Miloš – Majtan, Vladimír – Piecková, Jana:  účasť na odbornej diskusii „Koncepcia obnovy 

NKP Kaštieľ Bytča“, Sobášny palác Bytča, 13. 12. 2022. 

 

Ostatné odborné činnosti zamestnancov KPÚ Žilina (odborné výskumy a prieskumy, účasť 

v odborných komisiách, redakčných a vedeckých radách, odborno-metodická pomoc pre iné KPÚ 

a pod.) 

 Šichtová, Miroslava: počas celého 2. polroku 2022 poskytovanie odborno-metodickej pomoci KPÚ 

Trenčín v oblasti ochrany parkov a historickej zelene 

 Dudáš, Miloš a Uhričíková, Jana: účasť na zasadnutí Rady pre Vlkolínec, Ružomberok, 24. 8. 2022 

(online)  

 Dudáš, Miloš: účasť na pracovnom stretnutí a rokovaní k plánovanej výstavbe vstupnej budovy 

a úpravy vstupnej časti areálu Múzea liptovskej dediny v Pribyline v rámci zasadnutia Vedeckej 

rady Liptovského múzea v Ružomberku, 8. 9. 2022  

 Beranová, Zuzana – Uhričíková , Jana: účasť na IV. stretnutí pracovnej skupiny na implementáciu 

Manažment plánu 2022 – 2031 lokality svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec, týkajúcej sa 

vypracovania Návštevného poriadku, Vlkolínec, 12. 10. 2022 

 Kulašík, Peter: vypracovanie podkladov pre revíziu údajov v evidencii Ústredného zoznamu 

pamiatkového fondu SR - pamiatkové územia v územnej pôsobnosti Krajského pamiatkového 

úradu Žilina, pracovisko Ružomberok (zistené boli nesprávne údaje o pamiatkovom fonde uvedené 

na verejnom portáli Úradu geodézie, kartografie a katastra, rozpor s evidenciou ÚZPF). 

Spracovaný bol zoznam zistených skutočností a tento bol postúpený na PÚ SR Bratislava – 

Ústredný zoznam SR  

 Ďurian, Karol: účasť na zasadnutí Odborno-metodickej komisie Pamiatkového úradu SR a on-line 

rokovaniach a spracovaní posudkov k architektonicko-historickým výskumom (spolu 3 posudky) 

 Dudáš, Miloš: účasť na zasadnutí Redakčnej rady časopisu „Pamiatky & múzeá“ v priestoroch 

Slovenského národného múzea, Bratislava, 19. 10. 2022  

 Reťkovská, Adriana: záchrana barokovej drevenej sochy sv. Jána Nepomuckého v Dolnom 

Turčeku z podkrovia kostola, ktorá pochádza z barokového hlavného oltára, ktorý bol v minulosti 

nahradený neogotickým (zabezpečenie prevozu do reštaurátorských ateliérov VŠVU BA) + 

príprava materiálu na vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku 

 Oporosková, Stanislava – Furman, Martin – Kopták, Tomáš: archeologické prieskumy nových 

lokalít – Dlhá nad Oravou, poloha Banský, Komjatná, poloha Hlavačka, Sučany – IBV Za školou, 

Likavka, Folkušová, Turie, Petrovice  

 Uhričíková, Jana: Odborno-metodická pomoc pri obnove senníkov a studničiek v rámci workshopu 

Vlkolínec, pripravovaného na rok 2023 (ochranné pásmo PRĽA Vlkolínec) 

 Furman, Martin: spracovanie výskumných dokumentácií archeologických výskumov, resp. 

prieskumov: Žaškov – Hrdoš, Veličná/Oravská Poruba – prieskum s B. Lofajovou-Danielovou, 

Kvačany – jaskyňa Daniela a okolie – v spolupráci so S. Oporoskovou, Turík – Za hradišťom, 

Ružomberok – Čebrať, Partizánska Ľupča – podkovy, Malý Bysterec/Veličná, Veľký Bysterec – 

Podtarníkovo, Rajec – Hôrka – v spolupráci s J. Zacharom, Malatíny – rodinný dom, Liesek – 

Bujačkovo, Petrovice – Kýčera – v spolupráci so S. Oporoskovou, Trstená – RD Charvátová – 

v spolupráci s B. Lofajovou-Danielovou, Komjatná – Hlavačka, Liptovská Porúbka – Selnice, 

Strážov/Závodie – theriac a praveké črepy, Ploštín – Pod Rohačkou, Tvrdošín – Orange ryha a 

Bobrovec – praveké terasy – v spolupráci s B. Lofajovou-Danielovou. 
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 Oporosková, Stanislava: prezentácia odborného príspevku „Cisterny v hradných organizmoch na 

Slovensku“ na konferencii „Archaeologia historica 2022“ na tému Archeologie hygieny, Kuks, 

Česká rep., 19.  – 23. 9. 2022 

 Kopták, Tomáš: účasť na konferencii „Archaeologia historica 2022“ na tému Archeologie 

hygieny, Kuks, Česká rep., 19.  – 23. 9. 2022 

 Lofajová Danielová, Barbora – Furman, Martin: odborná prednáška „Nové poznatky o severo-

karpatskej skupine na Liptove a Orave“ v rámci programu Polska Akademia Umientnosci, komisja 

Prehistorii Karpat – posedzenia naukoweho, Krakov, 22. 11. 2022 

 Dudáš, Miloš: účasť na zasadnutí Redakčnej rady časopisu „Musem vivum“  v priestoroch vedenia 

Národního muzea v přírodě – Valašské múzeum v přírodě, metodické centrum pro muzea v přírodé 

v Rožnove pod Radhoštěm, 22. 11. 2022 

Iné 

 Dudáš, Miloš: príhovor na slávnostnom uvedení publikácie „Slovenská ľudová architektúra“ od 

autorky J. Krivošovej v priestoroch Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, 26. 7. 

2022 

 Dudáš, Miloš  – Ďurian, Karol – Piecková, Jana: účasť na slávnostnom odovzdávaní výročných 

cien časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021. Skalica, 28. 10. 2022 

 A. Reťkovská: pokračovanie doktorandského kombinovaného štúdia na Filozofickej fakulte 

Univerzity Palackého v Olomouci, Katedra dejin umění, odbor „Dejiny umění, památková péče 

a technologie pro materiálové průzkumy“. 

 Marcová, Katarína: pokračovanie odborného štúdia v rámci dvojročného postgraduálneho kurzu 

ochrany pamiatok s certifikátom „Památková péče“, ktorý organizuje Národní památkový ústav, 

Praha. 
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G. Vzdelávanie odborných zamestnancov, digitálne zručnosti 
 

Plnenie 

 

PÚ SR 

 Mezinárodní Sympózium pracovníků NPÚ a PÚ SR „Konverze památkových objektů, 

areálů a krajiny“ Ostrava, 18. – 20. 5. 2022 - celkovo 29 zamestnancov PÚ SR; 

 Účasť na konferencii ĎALŠIE ODBORNÉ VZDELÁVANIE V OCHRANE KULTÚRNEHO 

DEDIČSTVA - slovensko-česko-rakúska spolupráca, organizátor Academia Istropolitana Nova 

a PÚ SR, sv. Jur, dňa 28. 6. 2022 – 3 zamestnanci/1 deň; 

 Účasť na On-line webinári „Chronické chyby při odvlhčování památek“ - organizovaný 

spoločnosťou STOP, Česká republika zo dňa 26. 5. 2022 –- 30 zamestnancov; 

 Aktívna účasť - konferencia Pamiatková zóna Slovensko, Lipt. Mikuláš - účasť s príspevkom 

Kowalski, T.: Vladimír Wagner (1900 - 1955): osobnosť v kontexte ochrany pamiatok (Lipt. 

Mikuláš, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 16.6.2022) – 1 zamestnanec/ 1 

deň; 

 Aktívna účasť na konferencii „50. výročie Dohovoru svetového dedičstva UNESCO“ – 

podujatie bolo organizované Medzinárodným centrom kultúry v Krakove a podporené 

Ministerstvom kultúry a národného dedičstva Poľska, Krakow, 8. – 11.6.2022  – príspevok: 

Pinčíková, Ľ, Tuhárska, A.: “Much is expected of those to whom much has been given“ („Veľa 

sa očakáva od tých, ktorým bolo veľa dané“) dňa 10. 6. 2022 a Pinčíková, Ľ.: diskusia v 

okrúhlom stole „Round table discussion based on the report on Cultural Heritage Management 

and Protection in V4 countries published by the ICC under the auspices of V4 Cultural Heritage 

Experts’ Working Group“ („Diskusia za okrúhlym stolom, na základe Správy o manažmente a 

ochrane kultúrneho dedičstva v krajinách V4, ktorú vydal MCK pod záštitou Pracovnej skupiny 

expertov kultúrneho dedičstva krajín V4“) dňa 11.6.20222 – 1 zamestnanec/4 dni; 

 odborno-metodický deň PÚ SR, ktorý bol venovaný témam spojeným s aplikáciou 

správneho poriadku, pamiatkového zákona a zákona o priestupkoch, spojený s 

prezentáciou skúseností s použitím sanačných omietok spoločnosti Baumit, a  

problematike údržby krytín na sakrálnych objektoch na Gemeri, Bratislava, 26.5.2022 

 Účasť na Odborno-metodickom dni NPÚ Brno: „Středověká sakrální architektura – 

výzkumy, průzkumy a obnova.“ dňa: 16. 6. 2022 – 1 zamestnanec/1deň 

 Seminár STOP, online: „Drevo v historických stavbách“, 30. 3. 2022 – 30 

zamestnancov/1deň; 

 aktívna účasť na online workshope „Bratislava´s Flexible adaptation pathway for pluvial 

flooding – preliminary meeting 23.2.2022; 

 aktívna účasť na „ARCH Mutual Learning workshop 5“, Bratislava, Devín 21.-22. 4. 2022;   

 účasť na výročnom zjazde Slovenskej archeologickej spoločnosti a vedeckom seminári  

27. 4. 2022 na Bratislavskom hrade; 

 účasť na: online školenie QGIS (22. 3., 29. 3., 5. 4.); 

 účasť na: 9. 6. 2022 konferencia 30 rokov archívu PÚ SR 

 „Krajina-Človek-Kultúra, konferencia, 22. - 23. 06. 2022  

 „Akadémia dedičstva V4 – Letná škola manažmentu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO 

v krajinách V4“.  11. ročník,  Krakow v Poľsku -  Spišská Kapitula, 11.07.-17.07. 2022 – účasť 

Megyeši Ďurčeková, Ščepánová.  
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 „Zámky na moravskom poli. Strážne hrady v pohraničí – lovecké zámky – kultúrny turizmus.“ 

medzinárodná konferencia, 16. 9. 2022, zámok Marchegg, Rakúska republika - účast 

Ščepánová.  

 „Výzvy současné evropské památkové péče“. Medzinárodná konferencia, 9. – 11. 11. 

2022,   Praha, CZ - účast Ščepánová. 

 „Okná“. On-line webinár organizovaný spoločnosťou STOP, Česká republika, 10. 11. 2022 – 

účasť Vargová 

 „Hodnoty v památkové péči“ . Konferencia (online), 15. 11. 2022 – účast Ščepánová. 

 aktívna účasť na online workshope „Bratislava´s Flexible adaptation pathway for pluvial 

flooding – preliminary meeting 23. 2. 2022 (F. Jaššo) 

 aktívna účasť na „ARCH Mutual Learning workshp 5“ Bratislava, Devín 21.-22. 4. 2022 (F. 

Jaššo)  

 účasť na výročnom zjazde Slovenskej archeologickej spoločnosti a vedeckom seminári 27. 4. 

2022 na Bratislavskom hrade (F. Jaššo) 

 účasť na konferencii „Ďalšie odborné vzdelávanie v ochrane kultúrneho dedičstva“, 28. 6. 2022, 

Svätý Jur (F. Jaššo) 

 účasť na: online školenie QGIS (22. 3., 29. 3., 5. 4.) (F. Jaššo) 

 účasť na: online webinár STOP 31. 5. 2022 odvlhčovanie a sanácia murív  (F. Jaššo) 

 účasť na: 9. 6. 2022 konferencia 30 rokov archívu PÚSR, veľká zasadačka PÚSR (F. Jaššo) 

 účasť na výstave a seminári „Karol Chudomelka a jeho prínos pre pamiatkovú starostlivosť“ 22. 

11. 2022 Bratislava – Pisztoriho palác 

 28. 11. 2022 Trnava – Malý Berlín – účasť na diskusií o pamiatkach torzálnej architektúry 

(hostia P. Grznár a K. Nováčik, moderovanie M. Beňák) 

 

Ukončenie doktorandského štúdia na Katedre archeológie FF UKF v Nitre (P. Bisták), obhajoba 

dizertačnej práce „Zaniknutá kultúrna krajina Tribečského regiónu. Možnosti archeologického 

výskumu antropogénnych reliktov nedeštruktívnymi metódami, 22.8.2022, Nitra.  

 

 

KPÚ Banská Bystrica: 

 Mezinárodní Sympózium pracovníků PÚ SR a NPÚ „Konverze památkových objektů, areálů a 

krajiny“ Ostrava, 18. – 20.5.2022 (S. Pavlová, L. Huňavý, M. Flórová);  

 Konferencia „HISTORICKÉ DOPRAVNÉ STAVBY NA ÚZEMÍ BRATISLAVSKEJ ŽUPY“ 

21.9.2022, Bratislava – rokovanie o téme konferencie a vhodných prednášateľoch s 

Bratislavským samosprávnym krajom a MÚOP a AINOVA a PÚ SR (M. Miňo, T. Plavcová, M. 

Flórová); 

 Účasť na konferencii ĎALŠIE ODBORNÉ VZDELÁVANIE V OCHRANE KULTÚRNEHO 

DEDIČSTVA - slovensko-česko-rakúska spolupráca, organizátor Academia Istropolitana Nova a 

PÚ SR, sv. Jur, dňa 28.6.2022  

 Účasť na On-line webinár „Chronické chyby při odvlhčování památek“ organizovaný 

spoločnosťou STOP, Česká republika zo dňa 26.5.2022  

 Seminár STOP, online: „Drevo v historických stavbách“, 30.3.2022  

 účasť na: online školenie QGIS (22. 3., 29. 3., 5. 4.); – Z. Rusko, M. Fratričová, G. Brezňanová 

 účasť na: online webinár STOP 31. 5. 2022 odvlhčovanie a sanácia murív;  

 Účasť na slávnostnom podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídel 

spojenom s odovzdávaním Cien Alžbety Güntherovej-Mayerovej a slávnostným pripomenutím si 

20. výročia vzniku Pamiatkového úradu Slovenskej republiky,  29.– 30. 04. 2022, areál 
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Zvolenského zámku vo Zvolene, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (T. Plavcová, L. Huňavý, 

S. Pavlová, A. Bystrianská, A. Gregová, R. Lieskovská, J. Maršálková, M. Dudková, M. Miňo, 

M. Flórová); 

 Účasť na on-line kurze DELTA: Digital Excavation through Learning and Training in 

Archaeology, Hellenic Open University a Masarykova Univerzita, ukončené 15.06.2022 (M. 

Miňo); 

 Metodický deň PÚ SR, 26.05.2022, on-line (D. Paholíková, L. Huňavý, S. Pavlová); 

 Oživovanie kaštieľov, 29.-30.09.2022 (on-line) (D. Paholíková, L. Huňavý; V. Göndöčová, A. 

Gregová); 

 10. Škola tradičných stavebných remesiel, „Vzlínajúca vlhkosť a soli v historických objektoch- 

súvislosti a opatrenia“, AINova, 26.10.2022, Svätý Jur (S. Pavlová, D. Paholíková, L. Huňavý); 

 Sekcia pamiatkových území, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, 17. - 19. 10. 2022 - účasť na 

zasadnutí – (S. Pavlová. L. Huňavý, J. Maršálková, U. Ivanová, V. Göndöčová, M. Flórová); 

 Podujatie pri príležitosti 30. výročia archívu Pamiatkového úradu SR (9.6.2022) (Mgr. Viera 

Göndöčová, Bc. Eva Kallová) 

 XXV. ročník konferencie „KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA, Podpora integrácie ochrany 

prírodnéh a kultúrneho dedičstva“ – organizátori: Slovenská agentúra ŽP, Ministertsvo životného 

prostredia SR, Technická univerzita vo ZV, FA ekológie  a environmentalistiky (22.6 – 

23.6.2022) (V. Göndöčová, L. Hudec) 

 "Expert na energetickú hospodárnosť/efektívnosť historických budov (objektov kultúrneho 

dedičstva)" - súčasť a výsledok projektu PRO HERITAGE, ktorý sa venuje problematike 

energetickej efektívnosti/hospodárnosti historických budov a príprave praktického EU 

certifikovaného tréningu na danú tému, 27.7. – 28.7.2022 (V. Göndöčová, J. Maršálková); 

 

KPÚ Bratislava 

 Konferencia "Zámky na Moravskom poli. Strážne hrady v pohraničí- Lovecké zámky - 

Kultúrny turizmus", 15.-16.9.2022 

 Konferencia „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území 

severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“, dňa 29.11.2022, Univerzitná knižnica 

v Bratislave, Klariská ul. č. 5,    

 Konference Hodnoty v památkové péči, organizátor: Odbor kultury a památkové péče 

Jihočeského Kraje, miesto a dátum konania: České Budějovice, 15. 11. 2022, účasť online 

 30 rokov Archívu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, organizátor: Pamiatkový úrad 

Slovenskej republiky, miesto a dátum konania: Bratislava, 9. 6. 2022 

 Ďalšie vzdelávanie v ochrane kultúrneho dedičstva, organizátor: Academia Istropolitana Nova, 

miesto a dátum konania: Svätý Jur, 28. 6. 2022 

 Oživovanie kaštieľov, organizátor: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, miesto a dátum 

konania: Bratislava, 29. – 30. 9. 2022 

Workshopy: 

 Expert na energetickú efektívnosť/hospodárnosť kultúrneho dedičstva, workshop v rámci 

projektu Ochrana tradičných zručností v oblasti stavebného dedičstva – Pro Heritage, 

organizátori Národný trust, Pro-Heritage a Academia Istropolitana Nova, miesto a dátum 

konania Svätý Jur, 27. – 29. 7. 2022 

 AINova, Škola tradičných stavebných remesiel 2022 - vlhkosť a soli v historických objektoch 

– súvislosti a opatrenia (26.10.2022) 
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 Karol Chudomelka a jeho prínos pre pamiatkovú starostlivosť, organizátor: Fakulta 

architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, miesto a dátum konania: 

Bratislava, 22. 11. 2022 

 „Ocenenie za príkladnú obnovu 2021“, Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur, 21.12.2022 

Diskusie – aktívna účasť: 

 Diskusia k 50. výročiu Mosta SNP v Bratislave, organizátor: Magistrát hlavného mesta SR 

Bratislavy, moderátorka Tatiana Kratochvílová, účastníci: Rudolf Aroch, František Brliť, 

Miroslav Hrdina, miesto a dátum konania: Bratislava, 26. 8. 2022, 

https://youtu.be/rVTYcguLX5c 

 Diskusia ku 120. výročiu robotníckej kolónie Zehnhaus na Palárikovej ulici v Bratislave, 

organizátor tranzit.sk, účastníci: Miroslav Hrdina, Sandra Štasselová, Damas Gruska, Zuzana 

Duchová, Juraj Horňák, Nina Mikušková, Dominika Belanská, Petra Balíková, miesto a dátum 

konania: Bratislava, 7. 10. 2022 

Spolupráce: 

 Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vertikálny ateliér 

Pohaničová (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.), konzultácie študentských prác – obnova 

Nemeckého veslárskeho klubu v Bratislave a riešenie územia Zimného prístavu v Bratislave, 

6. 10. 2022 

 Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, Katedra dejín a teórie umenia, kurz: Umenie 19. 

storočia (vedúca: Mgr. Martina Vyskupová, PhD.), prednáška na tému: Architektúra 19. 

storočia. Nemecko, Rakúsko a Česko, 28. 11. 2022 

 Plán obnovy a odolnosti, komponent 2: Obnova budov, riešiteľ: Ministerstvo dopravy 

a výstavby SR, január – marec 2022 (v nadväznosti na rok 2021), špecifikácie obnovy 

verejných historických a pamiatkovo chránených budov  

 

KPÚ Košice: 

 Metodici KPÚ v Košiciach sa zúčastnili ohliadky výstavy s odborným výkladom: 

Klimkovičovci vo Východoslovenskej galérii, 25.1.2022; 

 Metodici KPÚ Košice sa online zúčastnili na celodennom Metodickom dni PÚSR (OPRSK) dňa 

26.5.2022; 

 odborná konferencia NPÚ „Konverze památkových objektů, areálu a krajiny“ – Ostrava, 18.5-

20.5.2022. účasť Alezár, Mokriš, Timár; 

 V dňoch 23.06.-28.06.2022 sa na Medzinárodnej letnej pamiatkarskej univerzite A. Romána 

v Maďarsku (Noszvaj) účasť Gdovinová Tomášová, Bischof ako poslucháčky, aj s prezentáciou 

Strnková, Paľová; 

 absolvovanie školenia: tradičná klampiarska práca, 30.5.-3.6.2022, Levoča,  Odbor preventívnej 

údržby pamiatok; 

 Metodici KPÚ Košice sa zúčastnili na odbornej exkurzii spolu s KPÚ Prešov v rámci odb. 

vzdelávania štát. zamest. dňa 9.6.2022, Spišská Kapitula (katedrála sv. Martina, biskupská 

záhrada, Spišský Jeruzalem)- organizoval KPÚ Prešov; 

 Metodici KPÚ Košice sa zúčastnili na odbornej exkurzii spolu s KPÚ Prešov v rámci odb. 

vzdelávania štát. zamest. dňa 23.6.2022, Zemplín: Borša kaštieľ, Klin nad Bodrogom, Svätuše, 

Kráľovský Chlmec – Csonkavár. Organizácia a odborný výklad: Hriň, Pristáš, Múzeum Borša, 

B. Gönczy; 
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 účasť na odbornej prezentácii pamiatkového architektonicko-historického výskumu NKP 

Čajkovského 1, Košice, 29. máj 2022, prezentáciu viedol Dr. Ing. arch. Ján Krcho PhD., 

v spolupráci s Ing. arch. Vladimírom Kladivom; 

 účasť na prezentácii statického posúdenia rituálnych kúpeľov – mikve, v časti NKP Krmanova 

6, Košice, marec 2022, prezentáciu viedol Ing. Jozef Kvasniak a Ing. Ľuboš Palaj; 

 účasť na prezentácii statických porúch krovu NKP synagógy na Zvonárskej ulici, Košice, 

27.6.2022, prezentáciu viedol Ing. Jozef Kvasniak a Ing. Ľuboš Palaj; 

 aktívna účasť na odbornom seminári o ochrane Mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach 

a potenciály rozšírenia mestského centra pre Útvar referátu hlavného architekta mesta Košice, 

konané dňa 14. 4. 2022, (Hrabinská, Mokriš, Markušová); 

 školenie QGIS, on-line, 29.3.2022; 

 sekcia archeológie, Levoča, 27.6.-28.6.2022; 

 Za KPÚ Košice sa na stretnutí NPÚ – PÚSR v máji 2022 v Ostrave zúčastnil s prednáškou 

(prezentácia Košice – mesto kasární) 

 Metodici KPÚ v Košiciach sa zúčastnili ohliadky výstavy s odborným výkladom: Klimkovičovci 

vo Východoslovenskej galérii, 25. 01. 2022.  

 Metodici KPÚ Košice sa online zúčastnili na celodennom Metodickom dni PÚSR (OPRSK) dňa 

26.05.2022. 

 Mgr. Alezár, Ing. arch. Mokriš a Ing. arch. Timár sa zúčastnili na odbornej konferencii NPÚ 

„Konverze památkových objektú, areálu a krajiny“ – Ostrava, 18.05-20.05.2022. 

 V dňoch 23.06.-28.06.2022 sa na Medzinárodnej letnej pamiatkarskej univerzite A. Romána 

v Maďarsku (Noszvaj) zúčastnili Ing. Gdovinová Tomášová a Mgr. Bischof, PhD. ako 

poslucháčky, aj s prezentáciou. 

 Metodici KPÚ Košice sa zúčastnili na odbornej exkurzii spolu s KPÚ Prešov v rámci odb. 

vzdelávania štát. zamest. dňa 09.06.2022, Spišská Kapitula (katedrála sv. Martina, biskupská 

záhrada, Spišský Jeruzalem)- organizoval KPÚ Prešov. 

 Metodici KPÚ Košice sa zúčastnili na odbornej exkurzii spolu s KPÚ Prešov v rámci odb. 

vzdelávania štát. zamest. dňa 23.06.2022, Zemplín: Borša kaštieľ, Klin nad Bodrogom, Svätuše, 

Kráľovský Chlmec – Csonkavár. Organizácia a odborný výklad: Ing. arch. Hriň, Mgr. Pristáš, 

Múzeum Borša, B. Gönczy 

 

Ing. Strnková, Ing. Paľová:  

 absolvovanie školenia: tradičná klampiarska práca, 30.5.-3.6.2022, Levoča,  Odbor 

preventívnej údržby pamiatok 

Ing. arch. Hrabinská:  

 účasť na odbornej prezentácii pamiatkového architektonicko-historického výskumu NKP 

Čajkovského 1, Košice, 29. máj 2022, prezentáciu viedol Dr. Ing. arch. Ján Krcho PhD., 

v spolupráci s Ing. arch. Vladimírom Kladivom 

 účasť na prezentácii statického posúdenia rituálnych kúpeľov – mikve, v časti NKP Krmanova 

6, Košice, marec 2022, prezentáciu viedol Ing. Jozef Kvasniak a Ing. Ľuboš Palaj 

 účasť na prezentácii statických porúch krovu NKP synagógy na Zvonárskej ulici, Košice, 

27.06.2022, prezentáciu viedol Ing. Jozef Kvasniak a Ing. Ľuboš Palaj 

Ing. arch. Hrabinská, Ing. arch. Mokriš, Ing. Markušová: 

 aktívna účasť na odbornom seminári o ochrane Mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach 

a potenciály rozšírenia mestského centra pre Útvar referátu hlavného architekta mesta Košice, 

konané dňa 14.04.2022  

Mgr. Pristáš, Mgr. Horvát: 
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 školenie QGIS, on-line, 29.3.2022 

 sekcia archeológie, Levoča, 27.6.-28.6.2022 

 účasť na konferencii: Stretnutie východoslovenských archeológov v ZM v Michalovciach 

s príspevkom: Aktuálne výsledky archeologického výskumu hradu Zemplín. 11/2022 

 účasť na odb.konferencii: Železiarne – srdce priemyslu (medzinárodná odb. konferencia), PÚ 

SR Bratislava - STM Košice, 23.-25.11.2022, Košice (STM)  

Ing. arch. Radoslav Mokriš, Ing. Zuzana Strnková, Ing, Ernestína Paĺová 

 Absolvovanie tréningu v rámci projektu Ochrana tradičných zručností v oblasti stavebného 

dedičstva – Pro Heritage, s názvom Expert na energetickú efektívnosť/hospodárnosť 

kultúrneho dedičstva, v dňoch 27.-29.7.2022, Academia Istropolitana Nova – Infocentrum, 

Prostredná 64, Svätý Jur. 

Mgr. Gembický: 

 účasť, spolupráca na odb.konferencii: Železiarne – srdce priemyslu (medzinárodná odb. 

konferencia), PÚ SR Bratislava - STM Košice, 23.-25.11.2022, Košice (STM)  

 účasť na odb. exkurziách – Komentovaná prehliadka: Bývanie pre VSŽ (M. Kolcun); exkurzia 

do VSŽ / USS Košice, v rámci konferencie „Železiarne – srdce priemyslu!“, PÚ SR Bratislava 

- STM Košice, 24. a 25.11.2022, Košice  

 účasť (online): Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z 1. svetovej vojny na území 

severovýchodného Slovenska (odb. konferencia), PÚ SR Bratislava a partneri, 29.11.2022, 

Bratislava  

 účasť na webinári (online): Živé dedičstvo 2022: nehmotné dedičstvo Slovenska (Centrum pre 

tradičnú ľudovú kultúru – Bratislava a partneri), odborný online webinár, 08.12. 2022 – účasť 

(online) 

Ing. Sobota:  

 sekcia historickej zelene, Tornaľa, 21.6.-22.6.2022  

Ing. arch. Kiráľ:  

 účasť na odb. konferencii: Železiarne – srdce priemyslu (medzinárodná odb. konferencia), PÚ 

SR Bratislava - STM Košice, 23.-25.11.2022, Košice (STM)  

 účasť na odb. exkurziách – Komentovaná prehliadka: Bývanie pre VSŽ (M. Kolcun); exkurzia 

do VSŽ / USS Košice, v rámci konferencie „Železiarne – srdce priemyslu!“, PÚ SR Bratislava 

- STM Košice, 24. a 25.11.2022, Košice 

Mgr. Alezár, Mgr. Varechová 

 účasť na konferencii: Ďalšie vzdelávanie v oblasti architektonického dedičstva – informácia o 

prebiehajúcich aktivitách - FADSTU Bratislava, 27.09.2022, Ministerstvo zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR v Bratislave,  

 

Na medzinárodnej konferencii Gotická cesta: križovatka kultúry a dedičstva, Združenie 

Gotická cesta, Rožňava, 25.08.2022, sa zúčastnili za KPÚ Košice: Ing. arch. Timár, Mgr. Zdravecký, 

Mgr. Švačová Šofranková, Ing. Strnková, Mgr. Varechová, Ing. arch. Hrabinská, Ing. Markušová. 

 

Mgr. Zdravecký 

 účasť (online) na odbornej konferencii: Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z 1. svetovej 

vojny na území severovýchodného Slovenska, PÚ SR a partneri, Bratislava, 29.11.2022  

Mgr. Mária Švačová Šofranková 

 účasť na medzinárodnej konferencii: Oživovanie kaštieľov, 29-30. september 2022, Dvorana 

ML SR, Námestie SNP 33, Bratislava.  

Mgr. Bischof, PhD. 
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 účasť na konferencii (medzinárodná vedecká): Kameň mudrcov alebo soľ nad zlato... 

(prírodné vedy – veda a technika v knižnej kultúre a dejinách), Štátna vedecká knižnica v 

Prešove, 21. – 22.09.2022 – aktívna účasť (online cez MS Teams) s príspevkom  Pamiatkové 

objekty v správe Baníckeho múzea v Rožňave (uzávierka príspevkov 01/2023, zborník bude 

publikovaný v roku 2023). 

Ing. arch. Timár, Mgr. Bischof, PhD.  

 účasť na odbornej prezentácii pamiatkového architektonicko-historického výskumu NKP – 

Dom meštiansky, č. ÚZPF/1, Lutherovo námestie 21/3, Gelnica, 14.11.2022, prezentáciu 

výsledkov architektonicko-historického pamiatkového výskumu viedla Mgr. Daniela 

Zacharová, PhD. 

Ing. arch. Timár, Ing. Gdovinová Tomášová, Mgr. Bischof, PhD.  

 účasť na odbornej prezentácii pamiatkového architektonicko-historického výskumu NKP, 

kúria č. 2474/1, Slavec, časť Gombasek, 30.11.2022, výsledky reštaurátorského výskumu 

prezentoval akad. soch. Árpád Mézes  

Kol. KPÚ: 

 Sobota, V. – Gembický, J. – Markušová, K. – Ďurišová, M.: zabezpečovanie exkurzie 

a sprevádzaní v MPR Košice pre skupinu celoslovenských odborníkov hist. zelene a krajiny 

(Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu na Slovensku - E. Semanová a kol.); 22.-

24.09.2022  

 Paľová, E. – Strnková, Z.:  

zabezpečovanie a účasť na kurze: Dokumentace a průzkumy historických krovů Košice, pre 

skupinu česko-slov., poľ. odborníkov na hist. krovy 19.-23.09.2022,    

 Markušová, K. – Gembický, J. – Paľová, E. – Strnková, Z. – Hrabinská, A. – Alezár, K. – 

Hriň, P.: zabezpečovanie exkurzie a sprevádzaní v MPR Košice a po Zemplínskom regióne 

pre skupinu česko-slov., poľ. odborníkov na hist. krovy; 19.09.2022  

 Odb. konferencia BARDKONTAKT, Bardejov 22.-23.08.2022, účasť: Markušová, K. - Kiráľ, 

R. – Alezár, K. – Strnková, Z.  

 

KPÚ Nitra: 

 Účasť na Metodickom dni Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, 26.5.2022, Bratislava, 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Odbor opravných prostriedkov;  

 Účasť na odborno-metodickom dni „Středověká sakrální architektura, výzkumy, prúzkumy 

a obnova“, Brno, 16.6.2022; 

 Účasť na webinári STOP „Speciální užití dřeva v historických stavbách“, 31. 3. 2022,; 

 Účasť na webinári STOP „Chronické chyby při odvlhčování památek“, 26. 5. 2022; 

 Účasť na webinári STOP „Okna III – atypický přístup k výměně oken v památkové péči“, 10. 

11. 2022, Benczová A., Gažiová, E., Pročka, R. E.; 

 Účasť na webinári AINOVA - Škola tradičných stavebných remesiel „Vzlínajnúca vlhkosť a 

soli v historických objektoch – súvislosti a opatrenia“ 26. 10. 2022, Gažiová, E. 

 

 Účasť na tréningu Ochrana tradičných zručností v oblasti stavebného dedičstva Pro-Heritage, 

Expert na energetickú efektívnosť/hospodárnosť kultúrneho dedičstva, Academia Istropolitana 

Nova, Svätý Jur, 27. – 29. 7. 2022, Jurkovič, P., Kramárová, Z., Pročka, R. E. Pavlovič, T.; 

 Účasť na Škole tradičných stavebných remesiel 2022 – Vzlínajúca vlhkosť a soli v historických 

objektoch – súvislosti a opatrenia, Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur, 06. 10. 2022, 

Benczová, A., Pavlovič, T. 
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Pasívna účasť na konferenciách: 

 BARDKONTAKT 2022, hlavná téma konferencie: Ochrana pamiatok na Slovensku v mozaike 

udalostí, procesov a osobností, Bardejov, 22. – 23. 08. 2022, Danieličová, T., Holičková, Z., 

Kramárová, Z.; 

 „Oživovanie kaštieľov“ usporiadanej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v rámci Dní 

európskeho kultúrneho dedičstva, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Bratislava, 29. 09. 

2022, Mandák Niklová, M., Pavlovič, T. a Pročka, E.; 

 „Podoby archeológie: vedecko-výskumné a popularizačné aktivity Katedry archeológie FF UKF 

v Nitre za rok 2022“, organizovanej Katedrou archeológie FF UKF v Nitre, Mandák Niklová, 

M.;  

 41. medzinárodná konferencia „Otázky neolitu a eneolitu našich krajín“, organizovanej AÚ 

SAV v Nitre, Mandák Niklová, M. 

 „Hodnoty v památkové péči“, 15. 11. 2022, Danieličová, T. 

 

KPÚ Prešov: 

 Ostrava – Sympózium PÚ SR a NPÚ: „Nový život parnej elektrárne Tatranskej elektrickej 

železnice – Tatranská galéria“, 18.-20.5.2022; 

 Ostrava – Sympózium PÚ SR a NPÚ: Konverze průmyslových památek a areálu, 18. – 

20.5.2022; 

 Praha – Seminár a webinár „Chronické chyby při odvlhčování památek“, Redakce STOP + 

NPÚ, 26.5.2022; 

 Liptovský Mikuláš, 15.6.2022 - „Pamiatková zóna Slovensko“ - medzinárodná vedecká 

konferencia konaná pri príležitosti storočnice transformácie Vládneho komisariátu na ochranu 

pamiatok na Slovensku na rovnomenný Štátny referát. Spoluorganizátor Pamiatkový úrad SR.; 

 Metodický deň KPÚ Prešov – Prezentácia metodiky obnovy Františkánskeho kláštora 

v Bardejove a Kostola sv. Žofie v Zborove, 28.3.2022; 

 Metodický deň KPÚ Prešov a KPÚ Košice – Prezentácia obnovy Katedrály sv. Martina 

a Biskupskej záhrady v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule, 9.6.2022; 

 Metodický deň KPÚ Prešov a KPÚ Košice – Prezentácia obnovy kaštieľa v Borši, kostolov 

v Kline nad Bodrogom a Svätušiach a stredovekého panského sídla v Kráľovskom Chlmci, 

23.6.2022; 

 Odborno-metodický deň PÚ SR, 26. 05. 2022. Príspevok o priestupkoch a správnych deliktoch 

Ing. J. Zajac. 

 Letná univerzita UNESCO 2022 – Krakow/Levoča/Spišské Podhradie, 14.—16.7.2022, účasť 

M: Uličný, G. Lukáč, M. Poláková, Z. Suržinová, M. Caffrey 

 Svätý Jur, odborný seminár „Expert na energetickú efektívnosť/hospodárnosť kultúrneho 

dedičstva“, 27. – 28. 07. 2022, (pasívna účasť: E. Šimčíková, Ľ. Viničenková) 

 Bardejov, „Bardkontakt 2022“, 22. – 23. 08. 2022 (I. Bujnová, A. Olekšáková, D. Maximová, 

S. Hudáková, A. Krafčíková, M. Uličný, J. Zajac - pasívna účasť, Ľ. Viničenková – aktívna 

účasť) 

 Rožňava, medzinárodná konferencia „Gotická cesta“, 25. – 26. 08. 2022, (pasívna účasť: E. 

Šimčíková, M. Uličný) 

 Znojmo, centrum Louka, medzinárodná konferencia „Fotovoltaika v památkovĕ chránĕných 

územích“, 12. 09. 2022, (pasívna účasť: J. Onufráková, E. Šimčíková) 

 Trnava, odborná sekcia historickej zelene, 20. -21. 9. 2022 (účasť A. Pavlíková) 
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 53. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku, Kuks, Česká republika, 19.-23.9.2022 

(G. Lukáč) 

 Webinár spoločnosti judikaty.info, 22.9.2022 (online), účasť: J. Zajac – pasívna účasť 

 Stavba a rekonštrukcia - prezentačný deň, Prešov, 23.9.2022, účasť: L. Viničenková, A. 

Krafčíková – pasívna účasť 

 Herľany, medzinárodný kurz „Dokumentace a průzkumy historických krovů“, 19. - 23. 09. 2022 

(účasť na kurze v deň 23. 09. 2022 v lokalite Abov - S. Hudáková, l. Setteyová, A. Krafčíková, 

E. Šimčíková) 

 Bratislava, medzinárodná konferencia „Oživovanie kaštieľov“, 29. - 30. 09. 2022,  (pasívna 

účasť: S. Hudáková, online pasívna účasť: E. Šimčíková, A. Krafčíková) 

 Prešov - Solivar, medzinárodná konferencia STM „Tradície soľného baníctva v Karpatskom 

oblúku pri príležitosti 50. výročia STM“ + exkurzia v opálových baniach, 29.09-01.10.2022 

(účasť A. Krafčíková, J. Zajac, J. Onufráková – pasívna účasť) 

 Praha – webinár/medzinárodné školenie spol. STOP „Moderní materiály ve stavbách 20. století 

I.“, 06.10.2022 (online účasť A. Krafčíková, M. Tatarka, Ľ. Viničenková) 

 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Zasadnutie Sekcie pamiatkových území, 17. – 19. 10. 2022, 

účasť: A. Krafčíková, D. Maximová, A. Olekšáková, J. Onufráková, L. Setteyová, Ľ. 

Viničenková. 

 Stará Ľubovňa – Konferencia Spišský záloh 1412 – 1772, 8.11.2022 (M. Uličný, Ľ. 

Viničenková, E. Šimčíková) 

 Praha – webinár „Okna III – atypický přístup  k výměně oken v památkové péči“, Redakce 

STOP, 10. 11. 2022 (A. Olekšáková, M. Caffrey, D. Maximová, A. Krafčíková, Ľ. Viničenková 

- pasívna účasť) 

 České Budějovice, Krajský úrad – konferencia „Hodnoty v památkové péči“, 15. 11. 2022, 

(pasívna účasť online: A. Olekšáková, A. Krafčíková) 

 Ružomberok, Konferencia Epidémie v dlhom 19. storočí, 21.11.2022 

Michalovce, Stretnutie východoslovenských archeológov, 22.11.2022 – G. Lukáč, J. Jusko, T. 

Daráková 

 Bratislava, vedecká konferencia „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny 

z územia severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“, 29. 11. 2022. (aktívna účasť – Dr. 

A. Liška, pasívna účasť – J. Onufráková, L. Setteyová, E. Šimčíková, J. Zajac, online – M. 

Jurčišinová, A. Pavlíková, A. Krafčíková) 

 Bratislava, vernisáž výstavy „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny 

z územia severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“, 29. 11. 2022. (aktívna účasť – Dr. 

A. Liška, (pasívna účasť – J. Onufráková, L. Setteyová, E. Šimčíková, J. Zajac) 

 Prešov, Konferencia Epidémie v dejinách Uhorska, Prešov, 7.-8.12.2022 

 Ružomberok, Konferencia Aktuálne otázky humanitných vied VII, Ružomberok 13.12.2022 

 

KPÚ Trenčín: 

 Pasívna účasť: 44. odborne metodický deň NPÚ, územní odborné pracovište v Brne s názvom 

„Středověká sakrální architektura, výzkumy, průzkumy a obnova“ 

 Medzinárodná konferencia NPÚ a PÚSR, Ostrava 18.5-20.5.2022,  Prednáška: Reháková, – 

Dvončová: „Rôzne tváre konverzie okresov PD, PE a BnB“. 

 

KPÚ Trnava: 

 Účasť na sympoziu PU SR a NPU:  Konverze památkových objektů, areálů a krajiny 
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18. – 20.5.2022 v sídle NPÚ, ÚOP v Ostravě, Grznár, Zelina, Kvetanová - prednesenie 

príspevku: „Trnavské mestské opevnenie a jeho obnova v nárokoch súčasného urbanizmu“; 

 Odborno-metodický deň PÚ SR a KPÚ konaný 26.5.2022, účasť online 8 zamestnancov, účasť 

prezenčne 1 zamestnanec; 

 Odborno-metodický deň, vápenné workshopy tradičných remesiel, vápenné technológie, Trnava 

23.- 26.5.2022, Pro monumenta Trnava účasť 3 zamestnancov; 

 Odborno-metodický deň, Plán obnovy,  Teplonosná nanokvapalina, Hydromx, spol. s.r.o Via 

Sun, 14.6.2022, KPU Trnava účasť 8 zamestnancov; 

 Vedecká konferencia spojená s výstavou historických trnavských tlačí: Forum Academicum 

proti prúdu času, 12.5.2022, Ústav dejín a Univerzitná knižnica TU, Trnava       účasť 4 

zamestnancov; 

 Odborno-metodický deň v kostole  Kšinná a na Jankovom vŕšku v spolupráci s KPU Trenčín, 

23.6.2022 účasť 7 zamestnancov. 

 

KPÚ Žilina: 

 účasť s príspevkom „Kostol sv. Ladislava v Necpaloch - dejiny stavby a reštaurovania 

stredovekých nástenných malieb“, na medzinárodnej konferencií „Dějiny staveb 2022“, Plasy, 

8.4.2022; 

 účasť s odborným príspevkom „Archaeological research of semi-cultural settlement of Pod 

Rohačkou in 2018-2021” v spoluautorstve s J. Zacharom a M. Felcanom na 21. medzinárodnej 

konferencii KELTOVÉ/DIE KELTEN/THE CELTS v Mikulove , 10.-13.5.2022; 

 účasť s príspevkom „Konverzia pamiatky v prostredí tradičnej ľudovej architektúry“ v rámci 

Sympózia NPÚ Praha a PÚ SR Bratislava na tému „Konverze památkových objektů, areálů 

a krajiny“, Ostrava, 18. – 20.5.2022; 

 účasť na Sympóziu NPÚ Praha a PÚ SR Bratislava na tému „Konverze památkových objektů, 

areálů a krajiny“, Ostrava, 18. – 20.5.2022; 

 účasť s príspevkom „Románsky portál na území dnešného Slovenska“, kunst-historická 

doktorandská konferencia „Jiné světy“, Ústav dějin umění AV ČR, Praha, 10.6.2022; 

 pasívna účasť na 44. odborno-metodickom dni „Středověká sakrální architektúra: výskumy, 

průzkumy, obnova“, NPU UOP Brno, 16.6.2022.; 

 účasť na pracovnom stretnutí Ministerstva kultúry SR so zástupcami Pamiatkového úradu SR 

a krajských pamiatkových úradov vo veci návrhu nového zákona o výstavbe a jeho dôsledkoch 

na budúcnosť pamiatkovej ochrany na Slovensku a pamiatkarov, Bratislava, 17.2.2022; 

 zamestnanci KPÚ Žilina, vrátane pracoviska v Martine + M. Ružvoňová (KPÚ Trenčín) – účasť 

na odborno-metodickom dni KPÚ Žilina – exkurzia a obhliadka prebiehajúcej obnovy 

vybraných národných kultúrnych pamiatok: Sedmerovec-Pominovce – obhliadka kostola sv. 

Jána Krstiteľa, Pruské – obhliadka farského kostola sv. Petra a Pavla, fary a kostola sv. Juraja a 

františkánskeho kláštora, Lednica – obhliadka hradu a prebiehajúcej obnovy a Lednické Rovné 

– obhliadka historického parku, 12.5.2022; 

 účasť na prednáškach PhDr. Aleny Piatrovej, PhD. o ochrane predmetov liturgického 

a sakrálneho umenia – V. Vyhradené pre umenie, Od liturgie k umeniu, Levoča, Slovenské 

národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči, 6.4.2022, 4.5.2022, 8.6.2022; 

 účasť na konferencii „Pamiatková zóna Slovensko“, SMOPAJ Liptovský Mikuláš, 15.6.2022; 

 účasť na konferencii „Ďalšie vzdelávanie v ochrane kultúrneho dedičstva“ z podnetu Academia 

istropolitana Nova, Sv. Jur, 28.6.2022. 
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H. Správa a prevádzka 
 

Správa a prevádzka budov: 

 

 

  Výdavky 

Sledované objekty na prevádzku 

  budovy spolu 

Bratislava - Cesta na Červený most 6 797 294,78 

Bratislava - Leškova 17 24 974,59 

Košice - Hlavná 25 9 943,77 

Rožňava - Betliarská 6 + Dobšínska Maša 11 138,22 

Trnava - Cukrová 1 66 875,45 

Trenčín - Štefánikova 22 3 474,89 

Prievidza 5 071,56 

Nitra - nám. Jána Pavla II. 8 12 370,95 

Topoľčany - Palárikova 30 3 658,84 

Komárno 1 194,72 

B. Bystrica - Horná strieborná 9, Lazovná 8, Mičínska 1 146 843,77 

Kremnica - Kollárova 25 70,29 

B. Štiavnica - Dolná ružová 7, J. K. Hella 4, Laskomer. 3 37 166,18 

Lučenec - nám. Republiky 26 15 812,62 

Žilina - Marián. Nám. 19 20 916,88 

Martin - Mudroňova 22 2 596,95 

Ružomberok - Hýroša 1 15 620,50 

Prešov - Hlavná 113,115 63 408,98 

Poprad - Sob. Nám. 1735 19 346,93 

Levoča - Nám. m. Pavla 41 21 331,27 

Levoča - Nová 55 77 177,44 

Červený Kláštor 75 666,55 

SPOLU 1 431 956,13 
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I. PAMIS – pamiatkový informačný systém 
 

Plnenie 

Národný projekt „Pamiatkový informačný systém“ realizovaný v rámci čerpania prostriedkov  

z Operačného programu: Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020, Prioritná os 7 – Informačná 

spoločnosť pokračuje realizáciou hlavných aktivít projektu, a to v rámci Hlavnej aktivity - Analýza a 

dizajn, v časti: a) Zber a napĺňanie dát internými pracovníkmi. Hlavnej aktivity - Analýza a dizajn, 

v časti: a) Zber a napĺňanie dát internými pracovníkmi bolo skontrolovaných a opravených 525 ks 

aktualizačných listov NNKP, taktiež bolo zavedených 1087 evidenčných listov. V rámci úlohy bolo 

vypracovaných 22 Dokumentačných kariet na základe terénnej obhliadky a úplne prepracovaných 

alebo vytvorených 101 AL. Okrem toho boli zdigitalizované 3 aktualizačné listy, ktorých digitálne 

kópie neboli k dispozícii. Rovnako kvôli chýbajúcim digitálnym kópiám bolo v rámci úlohy 

zdigitalizovaných 158 pozitívov a 4023 Evidenčných listov. Registre NNKP boli ďalej rozšírené 

o 4423 fotografií, 374 situačných schém a máp, 357 výkresov a 56 rozhodnutí. V rámci analýzy 

prebiehala harmonizácia číselníkov a ostatných odborných heslárov v registroch NNKP databázy AIS 

OP, pričom zrevidovaných bolo 6954 záznamov. V súvislosti s aktualizovanou verziou číselníkov 

vznikli dve čiastočné usmernenie pre editorov a 4 metodiky pre spôsob evidencie niektorých kategórií 

a druhov nehnuteľných objektov, ktoré sú v stave rozpracovania. Tieto pracovné materiály budú ďalej 

slúžiť editorom pri práci s databázou PAMIS. Pokračovalo sa v príprave a spracovaní katalógových 

popisov k NKP v počte 335, ktoré budú informovať verejnosť a popularizovať vyhlásené NKP. V časti 

HKP bolo skontrolovaných a opravených 2084 ks aktualizačných listov HNKP a podľa najaktuálnejšej 

metodiky bolo nanovo vypracovaných alebo dopracovaných 273 ks aktualizačných listov HNKP, 

ktoré vznikli pred rokom 2018. Okrem toho bolo zdigitalizovaných 1014 aktualizačných listov, 

ktorých digitálne kópie neboli k dispozícii z dôvodu zastaranosti dátového nosiča, na ktorom boli 

uchovávané. Rovnako kvôli chýbajúcim digitálnym kópiám bolo v rámci úlohy zdigitalizovaných 346 

ks fotografií, 4043 záznamov evidenčných listov. V rámci analýzy prebiehala harmonizácia číselníkov 

a ostatných odborných heslárov v registroch HNKP databázy AIS OP, pričom zrevidovaných bolo 

1076 záznamov. V súvislosti s aktualizovanou verziou číselníkov vzniklo jedno čiastočné usmernenie 

pre editorov a dve metodiky pre spôsob evidencie niektorých kategórií a druhov hnuteľných 

predmetov (nábytok sedací sakrálny, nábytok sedací profánny), ďalšie tri sú v stave rozpracovanosti 

(ikonostasy, sochárske diela, maliarske diela). Tieto pracovné materiály budú ďalej slúžiť editorom pri 

práci s databázou PAMIS. Druhá časť tejto Hlavnej aktivity: b) Realizácia integrovaného 

informačného systému PAMIS (pre moduly: Prezentačná vrstva, Znalostná agenda, Výkon štátnej 

správy, Podporné aplikácie a Integrácie) začala realizáciu na základe výsledku verejného obstarávania 

a je vykonávaná externými odbornými kapacitami v súčinnosti s internými odbornými kapacitami od 

10. 05. 2022. V prvom pol roku 2022 bola v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR odovzdaná 

dokumentácia z vykonaného verejného obstarávania na kontrolu po podpise realizačnej zmluvy na 

Úrad pre verejné obstarávanie a Riadiaci orgán Ministerstvo dopravy a výstavby SR.V druhom 

polroku prebehla tvorba povinnej dokumentácie k projektu a jej pripomienkovanie Pamiatkovým 

úradom SR a QA MIRRI SR. Ku koncu roka 2022 bolo pripomienkovanie ukončené a boli spracované 

posledné úpravy dokumentácie, ktorá prebehne schvaľovacím procesom MIRRI SR a následne 

v začiatkom roka 2023 aj riadiacim výborom projektu a postúpi sa tak do ďalšej etapy Implementácia.  

 

V rámci podporných aktivít projektu PAMIS boli v roku 2022 zabezpečené činnosti súvisiace s 

projektovým a finančným riadením projektu, s personálnou a účtovnou agendou príslušných 

zamestnancov podieľajúcich sa na danom projekte. 
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Bolo zabezpečené: 

 prijímanie nových zamestnancov do projektového tímu PAMIS, prípadných zmien  

v pracovno-právnych vzťahoch a s tým súvisiaca personálna a mzdová agenda 

 spracovanie podkladov potrebných na zaúčtovanie a úhradu mzdových výdavkov príslušných 

zamestnancov (hlavné a podporné aktivity) 

 finančné riadenie projektu v súlade so schváleným Rozpočtom Zmluvy o poskytnutí NFP  

č. Z311071W958 v znení dodatku č.1 - kontrola oprávnenosti mzdových výdavkov za rok 2022 

 príprava povinnej podpornej dokumentácie potrebnej na predloženie Žiadostí o platbu za dané 

obdobie (za Prijímateľa - PÚ SR a MIRRI SR), spracovanie a predloženie jednotlivých Žiadostí 

o platbu a zabezpečenie procesu refundácie 

 spracovanie podkladov k Zmenovému konaniu k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku č. Z311071W958 pre projekt PAMIS 

 pravidelná komunikácia s zhotoviteľom Pamiatkového informačného systému, stretnutia na 

riadiacej, projektovej a riešiteľskej úrovni 

 tvorba projektovej dokumentácie v zmysle štandardov Quality assurance Ministerstva investícií 

a informatizácie SR 

 zabezpečenie činností súvisiacich s procesom verejného obstarávania Pamiatkového informačného 

systému v súčinnosti s Ministerstvom kultúry SR 

 komunikácia s Riadiacim orgánom Operačného programu integrovaná infraštruktúra 

a Sprostredkovateľským orgánom Operačného programu integrovaná infraštruktúra  

k procesu verejnému obstarávaniu Pamiatkového informačného systému 

 komunikácia s Sprostredkovateľským orgánom Operačného programu integrovaná infraštruktúra  

k projektovej agende a ďalšie činnosti 

 

 

Ciele a merateľné ukazovatele: 

 Implementácia projektu PAMIS - ukončenie prvej etapy implementácie - Analýza a dizajn - 

úroveň v %          100 

 Implementácia projektu PAMIS - zber a napĺňanie dát - úroveň v %   60 

 Implementácia projektu PAMIS - tvorba modulov "prezentačná vrstva, znalostná agenda, 

výkon štátnej správvy, podporné aplikácie a integrácie" v spolupráci externým dodávateľom 

- úroveň v %          60 

boli splnené. 
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J. Digitálny pamiatkový fond 
 

Plnenie 

V roku 2022 pracovníci PÚ SR digitálne dokumentovali pamiatkové objekty vo vlastníctve SR 

a vo vlastníctve organizácie v zriaďovacej pôsobnosti MK SR: 

 Prešov, dom meštiansky č. ÚZPF 3277/1 

 Zvolen, hrad, kaplnka hradná 1129/2 

 Zvolen, hrad, nádvorie hradné 1129/3 

 Zvolen, hrad, brána opevnenia 1129/5 

 Zvolen, hrad, stavba I. 1129/6 

 Svidník, cintorín s pamätníkom 1283/1 – 6 

 

Postprodukcia výstupov digitálne dokumentovaných pamiatkových objektov: 

o polohopisné a výškopisné zameranie PO 

o geodetické zameranie 

o spracované mračná bodov 

o digitálna fotografia 

o UAV digitálne snímkovanie 

o ortopohľady z mračna bodov z TLS 

o situácia a pôdorysné rezopohľady jednotlivými poschodiami (č. ÚZPF 1129) 

o 3D model (č. ÚZPF 1283) 

 

Ciele a merateľné ukazovatele 

 Digitalizovať prednostne pamiatkové objekty, ktoré sú v pláne obnovy, investičnom pláne MK 

SR a jeho podriadených inštitúcií, prípade v pláne financovania obnovy prostredníctvom 

eurofondov, nórskych fondov prípadne iných finančných mechanizomov  5 

 Priorizovať spracovanie digitalizovaných objektov do podoby pre projektovú dokumentáciu 

(postprodukcia). Počet pamiatkových objektov vo formáte .dwg, všetky pôdorysy, všetky 

pohľady a minimálne dva charakteristické rezy, 3D model    20 

boli splnené. 
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INÉ  ČINNOSTI  ÚRADU 

 

Plán obnovy a odolnosti (POO), Komponent 2: Obnova budov / Reforma zvýšenia transparentnosti a 

zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR – Tvorba metodík rámcujúcich rozhodovací proces 

PÚ SR 

Plán obnovy a odolnosti bol vypracovaný a schválený na základe kritérií Nariadenia európskeho 

parlamentu a rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na podporu 

obnovy a odolnosti. Pre oblasť kultúry boli v Pláne obnovy a odolnosti vypracované míľniky a ciele v 

rámci komponentu 2: Obnova budov. 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky bolo určené ako Vykonávateľ reformy s názvom „Reforma 

zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR“ Uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 560 z 29. septembra 2021 k návrhu na uzatvorenie Dohody o financovaní 

medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou k mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. 

Dňa 24.9.2021 bol prijatý zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 5 ods. 4 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

poverilo vykonávaním časti úloh vykonávateľa súvisiacich s realizáciou reformy nasledovných 

sprostredkovateľov: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Slovenské národné múzeum. 

Dňa 17. 2. 2022 podpísal Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Zmluvu s Ministerstvom kultúry 

Slovenskej republiky, na základe ktorej sa stáva jedným z realizátorov reformy. 

Názov: 

„Reforma zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR.“ 

Cieľ reformy starostlivosti o pamiatkový fond je: 

Zvýšiť predvídateľnosť rozhodnutí Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, podporiť rozvoj 

komerčného trhu s nehnuteľnými pamiatkami a zároveň zvýšiť systematickosť rekonštrukcií pamiatok 

vo verejnom vlastníctve vykonaním pasportizácie pamiatok v štátnom vlastníctve z hľadiska 

diagnostiky ich stavebnotechnického stavu. 

Reforma je zložená z dvoch častí: 

1. Vypracovanie metodík pre rozhodovací proces Pamiatkového úradu SR (počet 3) 

2. Pasportizácia relevantných štátnych pamiatkových budov (počet 1000) 

Obdobie realizácie: 

12/2021 – 12/ 2023 

Rozpočet Pamiatkového úradu SR: 

5 820 298 mil. EUR 

Trvanie realizácie reformy: 

12/2021 – 12/2023 

 

So zámerom plnenia cieľom reformy je na tvorbe metodík zamestnaných k 01. 07. 2022:  

- 10 metodikov na trvalý pracovný pomer 

- 15 metodikov na dohodu o vykonaní práce 

- k 1. 8. 2022 bude stav: 10 metodikov na TPP a 19 metodikov DoVP 

Plnenie obsahu POO:  

- Časť A – Kategorizácia pamiatkového fondu:  

o analýza dát PÚ SR a štatistických ukazovateľov, 



strana 93 z 122 

o štruktúra kategorizácie pamiatkového fondu a stanovenie míľnikov.  

- Časť B - Metodika princípov rozhodovania Pamiatkového úradu SR vo veciach stavebno-

technického /alebo reštaurátorského/ zásahu:  

o štruktúra spracovaných metodík princípov rozhodovania PÚ SR a stanovenie 

míľnikov. 

o dohromady 34 rozpracovaných metodík v 12 skupinách  

o spracovanie 2 pilotných metodík  

- Časť C - Metodika výpočtu navýšenia nákladov zásahu do pamiatky z dôvodu rozhodnutia 

Pamiatkového úradu SR   

o štruktúra spracovaných metodík výpočtu navýšenia nákladov a stanovenie míľnikov. 

o konzultácie s odborníkmi s externého prostredia, súkromnej sféry, akademickej sféry 

 

 

 

Účasť vo vedeckých radách, odborných komisiách 

- Vedecká rada Slovenského technického múzea - člen 

- Vedecká a edičná rada Slovenského banského múzea - 

- V4 Cultural Heritage Experts Working Group 

- Komisia pre odborné vzdelávanie v rezorte kultúry  

- Komisia na výber námetov pamätných a zberateľských mincí NBS 

- Komisia na vyhodnocovanie výtvarných návrhov pamätných a zberateľských mincí NBS 

– odborný poradca 

- Pracovná skupina  „Modrý štít“  

 

KPÚ Banská Bystrica 

 spracovanie podkladu k rokovaniu Sekcie archeológie: Informácia o pripravovanom Zákone o 

krajinnom plánovaní Strategickom pláne spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 a 

diskusia o ich prípadnom dopade na archeologické dedičstvo  

 spracovanie podkladu k rokovaniu Sekcie pamiatkových území: Stanový tábor Horná Roveň  

 spracovanie podkladu k rokovaniu Sekcie pamiatkových území: Nastavenie regulatívov 

v Sektore 4 PR Štiavnické Bane - pri tajchoch  

 spracovanie podkladu k rokovaniu OMK: Banská Štiavncia, Akademická – zámer výstavby 

polyfunkčného objektu v priestore archeologického náleziska „Areál bývalého 

dominikánskeho kláštora, Akademická ulica (č. ÚZPF 2486/1-2), parc. C-KN č. 3919“  

 Členstvo v nákupnej komisii Stredoslovenského múzea (M. Miňo); 

 Členstvo v Komisii pamätihodností mesta Banská Bystrica (R. Lieskovská); 

 Členstvo v komisii pre posudzovanie žiadostí z programu Obnovme si svoj dom, podprogram 

1.2 (V. Göndöčová); 

 Odborná komisia pre reštaurovanie PÚ SR – 2x rokovanie (A. Gregová) 

 Spracované odborné posudky pre rokovanie OMK (G. Brezňanová) 

- „Rokycany - rímskokatolícky kostol sv. Kataríny“ 

- „Rímskokatolícky kostol sv. Martina z Tours v Radaticiach“ 

- „Odvedenie dažďových vôd, nové elektro napojenie a rekonštrukcia podlahy synagógy: 

Obnova, rekonštrukcia a reštaurovanie NKP Synagóga Trenčín“ 

- „Hlohovec – IBV Panská Niva II – 2. etapa“ 
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- „Jánovce – Machalovce, poloha Hradisko“ 

 Spracované odborné posudky pre rokovanie OMK (M. Flórová) 

- „Poprad, Spišská Sobota, dom meštiansky, architektonicko-historický výskum“ 

- „Banská Štiavnica, objekt strojovne šachty Žigmund, architektonicko-historický výskum“ 

- „Nitra, kasáreň, nemocnica, pavilón nemocničný I., pavilón nemocničný II., 

architektonicko‐ historický výskum“ 

- „Uzovce, kaštieľ (č. ÚZPF 392/1), architektonicko‐ historický výskum“ 

- „Iža, rk. kostol sv. Michala archanjela (č. ÚZPF 12054/1), architektonicko-historický 

výskum“ 

- „Sliač, kúpeľný dom Detva, architektonicko-historický a umelecko-historický výskum“ 

 Zabezpečenie kompletného presťahovania pracoviska Lučenec – ponuky, výberové konania 

na nové priestory a úpravu nábytku atď. november-december 2022 (S. Pavlová); 

 Zabezpečenie bezplatnej chemickej analýzy 11 ks vzoriek z archeologického výskumu 

v spolupráci s UMB BB v predpokladanej hodnote cca 110€ (M. Miňo); 

 Zabezpečenie bezplatného AMS C14 datovania 14 ks vzoriek z archeologického výskumu 

v spolupráci v Ústavom jaderné fyziky ČAV v Prahe v predpokladanej hodnote cca 4900€ (M. 

Miňo);  

 Zabezpečenie bezplatnej archeometalurgickej analýzy 9 ks vzoriek z archeologického 

výskumu v spolupráci s Technickou univerzitou Košice (M. Miňo); 

 Zabezpečenie bezplatného geologického určenia 8 ks vzoriek z archeologického výskumu 

v spolupráci Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici (M. Miňo); 

 

 

KPÚ Bratislava 

3 zasadnutia pamiatkovej komisie: 

Pamiatková komisia, 11.04.2022 

Program: 

1) BA – Godrova 6, zámer rekonštrukcie a nadstavby 

2) BA – Devín, nová štúdia prestavby reštaurácie na parkovisku pod hradom 

3) BA – Zámocké schody, štúdia novostavby 

4) BA – Moskovská 11, štúdia novostavby 

5) Aktualizácia Zásad ochrany MPR Bratislava 

 

Pamiatková komisia, 17.10.2022 

Program: 

1) BA – Moskovská 11, upravená štúdia novostavby 

2) BA – Novosvetská, novostavba 3 RD 

3) BA – Panenská 25, celková prestavba na domov seniorov 

 

Pamiatková komisia, 13.12.2022 

Program: 

1) BA – Beblavého, Zámocké schody, štúdia novostavby 

2) BA – Plató Staromestská 

 

Účasť na sekciách a komisiách PÚ SR: 

- Hradologická sekcia 24.-25.10.2022 

- Archeologická sekcia 2.12.2022 
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- Odborná a metodická komisia, spracúvanie posudkov pamiatkových výskumov  

- Sekcia pamiatkových území, výjazdové zasadnutie, Banská Bystrica a Banská Štiavnica, 17. 

10. – 19. 10. 2022 

 

KPÚ BA - metodické usmernenia pracovníkov úradu v rámci pamiatkovej ochrany kultúrnych 

pamiatok, ktoré boli podkladom pri obnove niekoľkých NKP v rámci bratislavského kraja, prispeli 

k mnohým oceneniam a nomináciám. Ako napr.:  

 

Tepláreň na Čulenovj ulici (Jurkovičova tepláreň) 

 - Cena Dušana Jurkoviča 

-  Cena Vladimíra Karfíka 

-  ocenenie INSAID AWARDS v kategórii Občiansky interiér. 

- nominácia na cenu CE ZA AR 2022 v kategórii Občianske a priemyselné  stavby 

- najvyššie ocenenie v kategórii industriálnych stavieb v španielskom meste Bilbao v rámci   

   The Architecture MasterPrize Award 2022 

- Slovinské ocenenia BIG SEE Awards v kategórii Architektúra 

- cena časopisu „Pamiatky  a múzeá“ 

 

Pradiareň 1900 

- ocenenie I.CON.A za najlepšiu konverziu 

- ocenenie Stavba roka 2020 a 2021 za mimoriadnu kvalitu 

 

Meštiansky dom Martineum, Rudnayovo nám.3, Bratislava 

- ocenenie „Fénix 2022“ 

 

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Modre 

- ocenenie „Fénix 2022“ 

 

Meštiansky dom Holubyho 23, Pezinok 

- ocenenie za príkladnú obnovu AINOVA 

 

Mestská veža Doľany 

- ocenenie za príkladnú obnovu AINOVA 

 

 

KPÚ Prešov 

 Prioritný projekt „Frontové a lazaretné cintoríny z I. svetovej vojny na  území 

severovýchodného Slovenska“.  

v rámci prioritného projektu boli v roku 2022 zrealizované tri výstupy – vedecká konferencia 

(dňa 29. 11. 2022 v historickej budove Univerzitnej knižnice v Bratislave na Klariskej ul. č. 5, 

vrátane online prenosu), výstava (28 banerov formátu A1 + štyri dobové artefakty, vernisáž 

uskutočnená dňa 29. 11. 2022 v historickej budove Univerzitnej knižnice v Bratislave na 

Klariskej ul. č. 5) a vedecká monografia „Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej 

svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie“ (vydaná v decembri 

2022 v náklade 500 ks) 

 

Ďalšie aktivity 

https://www.yimba.sk/clanky/to-najlepsie-zo-slovenskych-interierov-bodovala-predovsetkym-bratislava
https://www.yimba.sk/clanky/to-najlepsie-zo-slovenskej-architektury-za-uplynuly-rok-ce-za-ar-2022
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 PAVLÍKOVÁ, Adriana. Účasť v komisii pre architektonickú súťaž – „Obnova Kalvárie 

v Bardejove“, 22. 8. 2022. 

 KRAFČÍKOVÁ, Adriana. Účasť v komisii pre architektonickú súťaž – „Architektonický 

návrh riešenia interiérov knižnice“, 14. 12. 2022. 

 

KPÚ Trnava 

- Spolupráca a konzultácie s Mestom Trnava v oblasti obnovy, využitia a prezentácie 

pamiatkového fondu Trnavy, spolupráca a účasť pri riešení a posudzovaní koncepčných úloh 

prípravy obnovy a prezentácie hradobného systému a obnovy verejných priestranstiev Mesta 

Trnava. Kazimír, Kvetanová, Grznár 

- Spolupráca s Mestom Trnava v rámci posudzovania súťažného dialógu pre „Bytový dom 

s polyfunkciou – Halenárska , Dolnopotočná, Paulínska“ ako prizvaný expert poroty, 

Kvetanová, Kazimír 

- Spolupráca na výbere pamiatok pre nadáciu VÚB, spracovanie podkladov -Geričová 

- Mapovanie barokových stavieb na Záhorí s dôrazom na industriálnu architektúru z obdobia 

pôsobenia Štefana Lotrinského na tomto území, obhliadka a fotografická dokumentácia 

niekoľkých objektov (sýpka Gbely, hostinec s bytom lesníka Gbely, stodola Gbely, stodola 

Borský Mikuláš), Zelina, Grznár, Babiková 

- Kontrola premietnutia zoznamov nehnuteľných kultúrnych pamiatok a ochrany 

archeologických  nálezov a nálezísk do záväzných častí územných plánov 51 obcí v okresoch 

Galanta a Dunajská Streda – Horváthová 

- Kontrola kódov ochrany NKP na listoch vlastníctva – všetci zamestnanci  

 

KPÚ Žilina 

 počas celého 1. polroku 2022 poskytovanie odborno-metodickej pomoci KPÚ Trenčín v oblasti 

ochrany parkov a historickej zelene 

 účasť na rokovaní komisie MK SR „Kultúrna pamiatka roku – Fénix 2021“. 

 účasť na zasadnutiach grantovej kultúrnej komisie mesta Žilina 

 účasť on-line na zasadnutiach grantovej komisie Ministerstva kultúry SR – Obnovme si svoj 

dom, podprogram 1.1 obnova národných kultúrnych pamiatok 

 účasť na zasadnutí Vedeckej rady Kysuckého múzea, Čadca, 13.3.2022 

 účasť na zasadnutí Odborno-metodickej komisie Pamiatkového úradu SR a on-line rokovania 

a spracovanie posudkov k architektonicko-historickým výskumom (spolu 5 posudkov) 

 účasť na zasadnutí Rady pre Vlkolínec, Ružomberok, 13.4.2021  

 účasť na zasadnutí Redakčnej rady časopisu Pamiatky & múzeá v priestoroch Slo-venského 

národného múzea, Bratislava, 27.6.2022  

 spracovanie nominácie v kategórii Nález na výročnú cenu časopisu Pamiatky & múzeá - Objav 

románskeho kostola z 12. storočia a gotickej nástennej maľby v kostole Všetkých svätých v 

Slovenskom Pravne, 25.4.2022 

 spracovanie nominácie v kategórii obnova / adaptácia, resp. reštaurovanie na výročnú cenu 

časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021 – Obnova a reštaurovanie kaplnky v rajeckej lesnej 

(Friwald) 

 Spracovanie nominácie na cenu Fenix - Kultúrna pamiatka roka 2021 a výročnej ceny časopisu 

Pamiatky a múzeá za rok 2021 v kategórii obnova / adaptácia - Obnova ruiny kostola v 

Liptovskej Anne 

 odborno-metodická pomoc pre KPÚ Bratislava – konzultácie počas obnovy strechy Bránovej 

veže "Michalskej brány" (č. ÚZPF: 120/1) v Bratislave 
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 odborno-metodická pomoc pre KPÚ Banská Bystrica – štátny dohľad a komisia vo veci 

posúdenia krovovej konštrukcie meštianskeho domu, U. Horná č. 12 v Banskej Bystrici, marec 

2022 

 odborno-metodická pomoc pre KPÚ Trenčín – metodická pomoc pri popise krovovej 

konštrukcie kaštieľa v obci Uhrovec, jún 2022 

 odborno-metodická pomoc pre Ministerstvo Kultúry SR – posudok ku vykonaným prácam na 

obnove strechy národnej kultúrnej pamiatky v Senci – Škola jazdecká (zaužívaný názov 

pamiatky – Veľký Štift, kolégium, kúria s majerom), č. ÚZPF SR 2309/1-6, jún 2022 

 zabezpečenie fotodokumentácie aktuálneho stavu objektu zájazdného hostinca s areálom 

v Liptovských Revúcoch (asanácia objektu), jún 2022  

 pokračovanie v odbornej spolupráci s MsÚ v L. Mikuláši  vo veci realizácie projektu v rámci 

podpory rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa týka umiestnenia informačných tabúľ na 

historických budovách, ktoré sú spojené s rodiskom, resp. pôsobením významných osobností 

kultúrneho a spoločenského života mesta Liptovský Mikuláš. 

 spolupráca a odborné konzultácie pri spracovaní Manažmentového plánu 2022 – 2031 pre 

lokalitu svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec 

 konzultácie s mestom Martin za účelom overenia vhodnosti resp. nevhodnosti na-vrhovaných 

možnosti umiestnenia výtvarného diela (Socha sv. Martina) v rámci území pamiatkových zón a 

ich prípustnosti z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom, 9. 5. 2022 

 Sťahovanie pracoviska KPÚ Žilina v Ružomberku z adresy Š. N. Hýroša na nové miesto 

(Mariánska ul. č. 13), vrátanie zabezpečenia jeho vybavenia novým nábytkom a pc sieťou, 

január 2022  

 online školenie PAMIS a QGIS – marec a apríl 2022 

 doktorandské kombinované štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, 

Katedra dejín umění, odbor „Dejiny umění, památková péče a technologie pro materiálové 

prúzkumy“, ukončenie 2. ročníka 

 začiatok odborného štúdia v rámci dvojročného postgraduálneho kurzu ochrany pamiatok 

s certifikátom „Památková péče“, ktorý organizuje Národní památkový ústav, Praha. 

 

 Odborno-metodická komisia KPÚ Žilina  - Komisia Krajského pamiatkového úradu Žilina 

zasadala dňa 8. 8. 2022 

 Reštaurátorská komisia - A. Reťkovská  – účasť na Reštaurátorskej komisii PÚ SR, 2. 12. 2022 

(online) 

 Sekcia archeológie - T. Kopták, S. Oporosková, M. Furman – účasť na zasadnutí, 2. 12. 2022 

(online) 

 Sekcia pamiatkových území - Lehutová a M. Magová – účasť na zasadnutí, Banská Štiavnica, 

17. – 19. 10. 2022 

 Sekcia historickej zelene  - M. Šichtová – účasť na zasadnutí, Trnava, 20. – 21. 9. 2022. 
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3. Rozpočet organizácie 

 

(v eurách) 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2021 

Schválený 

rozpočet 

2022 

Upravený 

rozpočet  

2022 

Skutočnosť 

2022 

Index 

22/21x100 

4:1 

% 

čerpania 

4:3 

a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy celkom 

z toho: 

 

150 247,95 

 

705 000 

 

845 000 

 

844 667,05 

 

562,18 

 

99,96 

200 Nedaňové 

príjmy z toho: 
 

150 247,95 

 

705 000 

 

845 000 

 

844 667,05 

 

562,18 

 

99,96 

210 Príjmy 

z vlast. majetku 

 

29 510,27 

 

310 611 

 

583 445,59 

 

583 445,59 

 

1 977,09 

 

100,00 

220 Admin. 

popl. a iné popl. 

 

101 929,56 

 

383 110 

 

177 706,91 

 

177 706,91 

 

174,34 

 

100,00 

230  

Kapitál. príjmy 

 

0 

 

7 800 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

290 Iné nedaň. 

príjmy 

 

18 808,12 

 

3 479 

 

83 847,50 

 

83 514,55 

 

444,03 

 

99,60 

600 Bežné 

výdavky z toho: 

 

9 277 736,59 

 

8 227 587 

 

10 461 868,02 

 

10 461 697,22 

 

112,76 

 

99,99 

610 Mzdy, platy 

služ. príj. a OOV  

 

5 030 081,10 

 

4 278 082 

 

5 322 605,81 

 

5 322 605,81 

 

105,82 

 

100,00 

620 Poistné a 

prísp. do poisť. 

 

1 870 662,05 

 

1 495 190 

 

2 042 709,90 

 

2 042 709,90 

 

109,20 

 

100,00 

630 Tovary 

a služby z toho: 

 

2 248,111,94 

 

2 374 315 

 

2 931 930,18 

 

2 931 759,38 

 

130,41 

 

99,99 

631 Cestovné 

náhrady 

 

29 987,08 

 

81 000 

 

47 138,57 

 

47 138,57 

 

157,20 

 

100,00 

632 Energie, voda 

a komun. 

 

459 018,32 

 

355 140 

 

462 570,54 

 

462 570,54 

 

100,77 

 

100,00 

633 Materiál 235 354,58 434 750 414 858,45 414 858,25 176,27 99,99 

634 Dopravné 94 258,00 107 280 118 510,88 118 510,88 125,73 100,00 

635 Rutinná 

a štand.údržba 

 

236,770,10 

 

586 153 

 

362 664,54 

 

362 664,54 

 

153,17 

 

100,00 

636 Náj. za nájom 59882,04 45 315 93 878,52 93 878,52 156,77 100,00 

637 Služby 1 132 841,82 764 677 1 432 308,68 1 432 138,08 126,42 99,99 

640 Bežné 

transfery z toho: 

 

128 881,50 

 

80 000 

 

164 622,13 

 

164 622,13 

 

127,73 

 

100,00 

642 Transfery 

jednotl. a  NPO 

 

127 706,66 

 

77 980 

 

163 417,13 

 

163 417,13 

 

127,96 
 

100,00 

649 Transf. do 

zahraničia 

 

1 174,84 

 

2 020 

 

1 205,00 

 

1 205,00 

 

102,57 

 

100,00 

700 Kapitálové 

výdavky z toho: 

 

143 242,13 

 

0 

 

1 084 992,67 

 

1 084 332,30 

 

756,99 

 

99,94 

 

710 Obstar. KA 

 

143,242,13 

 

0 

 

1 084 992,67 

 

1 084 332,30 

 

756,99 

 

99,94 

Výdavky celkom 

/ BV + KV / 

 

9 420 978,72 

 

8 227 587 

 

11 546 860,69 

 

11 546 029,52 

 

122,56 

 

99,99 
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4. 1 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov 

 

Rok 2022 bol z hľadiska zabezpečenia financovania PÚ SR opätovne mimoriadne náročný. 

Výrazným prvkom, ktorý ovplyvnil finančnú situáciu v našej inštitúcii bolo financovanie projektov, 

ktoré musela riešiť naša inštitúcia a to projekt PAMIS a projekt Plán obnovy a odolnosti. Ďalším 

závažným problémom, ktorý musela riešiť naša organizácia, boli opravy zastaralých a opotrebovaných 

kotlov v jednotlivých budovách, ktoré má v správe úrad, rovnako aj preťažené elektrické vedenie, 

ktoré je potrebné postupne vymieňať. V nasledujúcich rokoch bude tiež potrebné začať s postupnou 

údržbou jednotlivých budov, ktoré má v správe úrad, čo si bude vyžadovať ďalšie zvýšenie čerpania 

rozpočtu. 

 

Finančne sme zabezpečovali činnosti, ktoré môžeme zhrnúť do nasledovných okruhov: 

- výkon špecializovanej štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu 

- realizácia projektu Pro Monumenta II  

- realizácia a príprava implementácie projektu Pamiatkový informačný systém – PAMIS 

- realizácia projektu Plán obnovy a odolnosti 

- výdavky na zabezpečenie informačno-komunikačných technológií 

- výdavky na zabezpečenie prevádzky budov - sídla PÚ SR, krajských pamiatkových úradov, 

oblastných reštaurátorských ateliérov a Múzea Červený Kláštor 

 

Schválený rozpočet príjmov bol v sume 705 000,- €. Rozpočtovým opatrením č. 14 zo dňa  

29. 12. 2022, list MK-2824/2022-420/33077 bol navýšený rozpočet príjmov o 140 000,- € na celkovú 

sumu príjmov 845 000,- €. 

Schválený rozpočet celkových výdavkov bol vo výške 8 227 587,- €, kapitálové výdavky neboli 

v rámci schválenia pridelené. 

V roku 2022 bolo realizovaných 15 rozpočtových opatrení a upravený rozpočet predstavoval 

celkové výdavky vo výške 11 546 860,69- €, z toho bežné výdavky vo výške 10 461 868,02 € 

a kapitálové výdavky v sume 1 084 992,67 €. 

Skutočné čerpanie rozpočtových výdavkov za rok 2022 predstavuje sumu 11 546 029,52 €, z 

toho bežné výdavky 10 461 697,22 € a kapitálové výdavky vo výške 1 084 332,30 €. 

Organizácia čerpala celkové výdavky vo výške 99,99 % z upraveného rozpočtu. 
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4.1.1 Rozpočtové opatrenia v roku 2022 

RO č. Program Účel € 

1 08T0103 

08T0104 

podpora KA v RO a PO 

podpora KA v zahraničí 

53 500,00 

9 000,00 

2KV 08S0108 Obnova fasády budovy USA ambasády 981 049,07 

3 08S0506 Podpora projektov v rámci POO 1 269 967,00 

4KV 08S0108 Uvoľnenie zdroja 131K 36 649,67 

5 0EJ0H01 PAMIS 339 780,28 

6 08S0506 Navýšenie rozpočtu POO 1 931 712,96 

7 0EJ0H01 PAMIS 127 168,50 

8 0EK0I01 Zníženie BV -24 102,00 

9KV 0EK0I01 Obstaranie informačných a komunikačných technológií 24 102,00 

10 08S0108 Navýšenie kat 610 a 620 - odmeny 242 711,00 

11 08S0108 Odstránenie havárij. stavu v budove USA ambasády 9 680,00 

12 08S0506 Viazanie POO -1 582 717,24 

13KV 08S0108 Viazanie – obnova fasády -149 780,68 

14 08S0108 Navýšenie príjmov 140 000,00 

15 0EJ0H01 PAMIS 97 580,52 

 

 

4.2 Príjmy organizácie 

Porovnanie dosiahnutých príjmov za r.2021 so skutočnosťou r. 2022: 

 

Zdroj Položka Názov rozpočtovej položky 
Skutočnosť k 

31.12.2021 

Skutočnosť k 

31.12.2022 

111 210 Príjmy z podnikania a vl. majetku 29 510,27 583 445,59 

111 220 Administr. a iné poplatky a platby 101 929,56 177 706,91 

111 230 Kapitálové príjmy 0 0 

111 290 Iné nedaňové príjmy (dobropisy) 18 808,12 83 514,55 

111 200 Nedaňové príjmy 150 247,95 844 667,05 

   

Celkové príjmy  

 

150 247,95 

 

844 667,05 

 

 
V roku 2022 bolo plnenie rozpočtových príjmov úradu vyššie v porovnaní s rokom 2021, keďže 

v roku 2022 nájomca USA ambasáda uhradil omeškané nájomné za rok 2021, ako aj nájomné za rok 
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2022. Upravený rozpočet príjmov na rok 2022 bol vo výške 845 000,- €, ktoré organizácia nenaplnila 

o sumu 332,95 €. Skutočné príjmy boli vo výške 844 667,05 €.  

Organizácia naplnila príjmy na 99,98 % z upraveného rozpočtu. 

 

4.2.1 Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie 

Vývoj plnenia príjmov je nasledovný: 

- Rozpočtovú položku 210 - Príjmy z podnikania a z vlastníckych vzťahov sme rozpočtovali 

v sume 310 611,- €, celkové plnenie je v sume 583 445,59 € za prenajaté nebytové priestory. 

V roku 2022 uhradila Americká ambasáda nájom za budovu na Hviezdoslavovom nám. č. 5 

v Bratislave za roky 2021 a 2022. 

- Rozpočtovú položku 220 - Administratívne a iné poplatky a platby sme rozpočtovali v sume 

383 110,- €, plnenie predstavuje 177 706,91 €, z toho za porušenie zákona č. 49/2002 o ochrane 

pamiatkového fondu sme rozpočtovali 37 110,- € a plnenie je 174 709,35 €. Príjmy za 

reštaurovanie, archeologické výskumy, predaj publikácií, služby CHTO a ORA sme rozpočtovali 

vo výške 346 000,- € a plnenie bolo len 2 601,40 €. Príjmy z reštaurovania nebolo možné naplniť, 

keďže rozhodnutím Ústavného súdu SR z roku 2019 naše ateliéry nemôžu uzatvárať nové 

zmluvné vzťahy, iba pokračovať v existujúcich zmluvách na dokončení začatých prác. 

- Rozpočtovú položku 230 - Kapitálové príjmy sme rozpočtovali vo výške 7 800,- €. V roku 

2022 PÚ SR nezrealizoval predaj prebytočného majetku.  

- Rozpočtovú položku 290 - Iné nedaňové príjmy sme rozpočtovali v sume 3 479,- €, celkové 

plnenie je v sume 83 847,50 € za dobropisy. 

 

4.2.2 Mimorozpočtové prostriedky  

PÚ SR v roku 2022 nezískal v rámci mimorozpočtových zdrojov žiaden príjem. 

 

 

4.3 Výdavky organizácie  

 

Schválený rozpočet - celkové výdavky boli schválené vo výške 8 227 587,- €, z toho bežné 

výdavky vo výške 8 227 587,- €. Upravený rozpočet v priebehu roka 2022 bol nasledovný:  

 

Program Podprogram € 

08S 08S0108 8 872 896,06 

z toho: 

bežné výdavky 

kapitálové výdavky 

  

8 004 978,00 

867 918,06 

08S 08S0506 1 571 935,13 

z toho: 

bežné výdavky 

kapitálové výdavky 

  

1 378 962,72 

192 972,61 

08T 08T0103 53 500,00 

z toho: 

bežné výdavky 

 

 

 

53 500,00 

08T 08T0104 9 000,00 

z toho: 

bežné výdavky 

  

9 000,00 
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0EK 0EK0I01 475 000,00 

z toho: 

bežné výdavky 

kapitálové výdavky 

  

450 898,00 

24 102,00 

0EJ 0EJ0H01 564 529,30 

z toho: 

bežné výdavky 

  

564 529,30 

Spolu  11 546 860,69 

 

 
 

4.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie – Program 08S 

Podprogram 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu 

Zdroj 111 – Štátny rozpočet 

 

A. Bežné výdavky  

Za rok 2022 sa bežné výdavky čerpali do výšky 8 004 838,78 €, čo je plnenie na 99,99 %.   

V jednotlivých kategóriách je čerpanie nasledovné (v €): 

 

 

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet Čerpanie 

% 

čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

610  Mzdy,platy, služ. 

príjmy a OOV 

 

4 278 082 

 

4 457 933 

 

4 457 933 

 

100 

620  Poistné a prísp. 

zam.do poisť.a NÚP 

 

1 495 190 

 

1 724 050 

 

1 724 050 

 

100 

 

630  Tovary a služby 

 

1 899 315 

 

1 680 010 

 

1 679 870,78 

 

99,99 

 

640 Bežné transfery 

 

80 000 

 

142 985 

 

142 985 

 

100 

 

Celkom 

 

7 752 587 

 

8 004 978 

 

8 004 838,78 

 

99,99 

  

08S010
8

08S050
6

08T010
3
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Ako vidno z prehľadu, organizácia vyčerpala celkovo z bežných výdavkov za rok 2022 sumu 

8 004 838,78 €, čo je čerpanie na 99,99 %. 

 

kategória 610 - Mzdy, platy, služobné  príjmy a OOV 

 

 

Položka 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

 

Čerpanie 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

611 - Tarifný plat 3 441 082 3 339 378,41 3 339 378,41 100,00 

612 – Príplatky 747 000 832 845,70 832 845,70 100,00 

614 – Odmeny 54 000 247 089,50 247 089,50 100,00 

616 – Dopl. k platu 36 000 38 619,39 38 619,39 100,00 

 

610 – Spolu 4 278 082 

 

4 457 933,00 

 

4 457 933,00 

 

100,00 

 

 K 31. 12. 2022 bol upravený rozpočet na kategóriu 610 vo výške 4 457 933,- €, jeho čerpanie 

bolo vo výške 4 457 933,- €. Rozpočtovým opatrením č. 10 list MK-2824/2022-420/24682 zo dňa  

13. 10. 2022 bol upravený rozpočet v kat. 610 o sumu 179 851,- €. Tieto finančné prostriedky boli 

účelovo určené na odmeny pre zamestnancov PÚ SR. 

Podrobný rozbor mzdových prostriedkov je uvedený v časti Pracovníci a mzdový vývoj (tabuľka 4 

a 4a). 

 

kategória 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP 

 

 

Položka 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

 

Čerpanie 

% čerpania 

k uprav. rozpočtu 

621– Poistné doV ZP 351 939 220 324,03 220 324,03 100,00 

623 – Poistenie do ostat. ZP 88 200 173 973,52 173 973,52 100,00 

625 – Poistné do SP 875 051 1 197 243,59 1 197 243,59 100,00 

627 – Príspevok do DDP 180 000 132 508,86 132 508,86 100,00 

 

620 – Poistné a príspevky 

 

1 495 190 

 

1 724 050,00 

 

1 724 050,00 

 

100,00 

 

V kategórii 620 - Poistné a príspevky bol upravený rozpočet na sumu 1 724 050,- € a čerpanie za rok 

2022 bolo na 100,00 %. Rozpočtovým opatrením č. 10 list MK-2824/2022-420/24682 zo dňa  

13. 10. 2022 bol upravený rozpočet v kat. 620 o sumu 62 860,- €. Tieto finančné prostriedky boli 

účelovo určené na úhradu odvodov k odmenám pre zamestnancov PÚ SR. 

Poistné zahrňuje aj odvody k odmenám za vykonanie práce. 

 

kategória 630 - Tovary a služby   

 

Prehľadné čerpanie výdavkov v kategórii 630 - Tovary a služby uvádzame podľa jednotlivých 

položiek v nasledovnej tabuľke: 

 

  



strana 105 z 122 

 

Položka 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie za 

rok 

2022 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

631  Cestovné náhrady 81 000 36 273,20 36 273,20 100,00 

632  Energie, voda a komun. od. 355 140 381 679,39 381 679,39 100,00 

633  Materiál  250 250 125 206,68 125 206,68 100,00 

634  Dopravné 107 280 109 223,82 109 223,82 100,00 

635  Rutinná a štand. údržba 327 153 225 315,47 225 315,47 100,00 

636  Nájomné za nájom 45 315 64 989,32 64 989,32 100,00 

637  Služby 733 177 737 322,12 737 182,29 99,98 

630 – Tovary a služby v tom: 1 899 315,00 1 680 010,00 1 679 870,78 99,99 

 

 položka 631 - Cestovné náhrady - súvisí s plnením plánu hlavných úloh úradu v jednotlivých 

krajoch a s výkonom štátnej správy prvého a druhého stupňa. Prehľad o čerpaní prostriedkov  

na zahraničné pracovné cesty je uvedený v tabuľke č. 7. 

 

 položka 632 - Energie, vody a komunikácia - výšku čerpania najviac ovplyvňujú podpoložky: 

632 001 – energie 

632 002 – vodné stočné 

632 003 – poštové a kuriérske služby 

 

Prehľad čerpania energetických zdrojov za rok 2022 udáva nasledujúca tabuľka: 

 

 

Prehľad energie 

Čerpanie v € 

za rok 2021 

Čerpanie v € 

za rok 2022 

Elektrická energia 132 863,69 147 251,70 

Plyn 166 429,55 158 696,31 

Vodné a stočné 16 902,41 19 317,10 

Spolu 316 195 ,65 325 265,11 

 

 

 

 položka 633 - Materiál - najvyššie čerpanie predstavuje nákup interiérového vybavenia,  

všeobecného a reštaurátorského materiálu.  
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 položka 634 - Dopravné - vysoké čerpanie je hlavne pri spotrebe PHM, čo bolo ovplyvnené 

zvyšovaním cien PHM v priebehu roka 2022. Výdavky na opravy a údržbu sú spojené  

so zabezpečením technického stavu podľa požiadaviek a podmienok STK. Naďalej prebieha 

výmena starých vozidiel za nové a plynulú obnovu autoparku spôsobuje stále znižovanie nákladov 

za opravy a údržbu starých vozidiel čo je významný prínos z hľadiska ekonomickej rentability 

výdavkov na dopravu.  

 

Autodoprava – porovnanie čerpania pohonných hmôt za rok 2021 a 2022 

 

 

Ukazovateľ 

 

Skutočnosť sledov. obd. 

 za rok 2021 (v lit./€) 

 

Skutočnosť sledov. obd. 

 za rok 2022 (v lit./€) 

 litre € litre € 

Benzín 31 928,36 45 544,66 36 608,01 65 640,23 

Nafta  5 035,58 6 386,96 3 079,82 5 255,69 

Spolu 36 963,94 51 931,62 39 687,83 70 895,92 

 

 
Z prehľadu čerpania pohonných hmôt vidno zvýšené čerpanie výdavkov na PHM v porovnaní s rokom 

2021 predovšetkým z dôvodu zvyšovanie cien PHM. 

 

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

subdodávky pre reštaurovanie (podpoložka 635 006) a opravy a údržba budov v správe 

organizácie. V roku 2022 sme mali tiež zvýšené výdavky na opravu prevádzkových strojov, prístr. 

a zariadení a budov. 

 

 položka 636 - Nájomné za prenájom - čerpala sa na 100,00 %. Čerpanie predstavuje nájomné  

za nebytové priestory.  

 

 položka 637 - Služby – čerpanie tejto položky ovplyvňovalo predovšetkým vyššie čerpanie  

v podpoložke všeobecné a špeciálne služby, z ktorej sme uhrádzali služby súvisiace s činnosťou 

úradu. Ďalej tiež podpoložka výdavky na úhradu poplatkov a odvodov.  

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

benzín € nafta € 

rok 2021

rok 2022



strana 107 z 122 

Vo veľkej miere ovplyvnila vysoké čerpanie tejto položky podpoložka 637 027 za zamestnancov, 

ktorí vykonávajú práce v rámci uzatvorených dohody. Touto formou zamestnávame predovšetkým 

upratovačky, reštaurátorov, údržbárov budov, zamestnancov depozitára a zamestnancov prijatých 

na archeologických výskum. Treba tiež upozorniť, že v súvislosti s touto podpoložkou sa zároveň 

navyšujú aj podpoložky v kategórii 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP. 

 

kategória 640 - Bežné transfery  

 

V tejto kategórii bol schválený rozpočet 80 000,- €. Čerpanie tejto kategórie bolo nasledovné: 

 

 

Položka/podpoložka 

 

Schválený 

rozpočet 

 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie za 

rok 

2022 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

642 006 Na členské príspevky 400 0,00 0  

642 012 Na odstupné 22 833 7 260,00 7 260,00 100,00 

642 013 Na odchodné    1 086 37 867,50 37 867,50 100,00 

642 014 Jednotlivcovi 9 000 57 771,59 57 771,59 100,00 

642 015 Na nemocenské 14 658 33 430,63 33 430,63 100,00 

642 030 Príplatky a príspevky 30 000 5 450,28 5 450,28 100,00 

649 003 Medzinár. organizácii 2 020 1 205,00 1 205,00 100,00 

640 – Bežné transfery 80 000 142 985,00 142 985,00 100,00 

 

Od roku 2018 sa vypláca zamestnancom príspevok na rekreáciu, čo upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákonník práce“), v osobitnom § 152a. 

Podľa novely Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný na žiadosť zamestnanca poskytnúť 

zamestnancovi príspevok na rekreáciu.  

Na tento účel sme si vytvorili podpoložku 642 030 – Príplatky a príspevky. V roku 2022 zamestnanci 

požiadali o vyplatenie rekreačných poukazov v celkovej sume 5 450,28 €. 

V roku 2022 sme boli povinní poskytnúť zamestnancom PÚ SR na základe ich požiadania príspevok 

k strave v hotovosti, čo sme účtovali na podpoložke 642 014, kde sa nám zvýšilo čerpanie na sumu 

57 771,59 €. 

 

B. Kapitálové výdavky  

 

PÚ SR boli rozpočtovým opatrením č. 2/KV, list č. MK-2569/2022-420/3977 zo dňa 25. 02. 

2022 pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky v celkovej sume 981 049,07 € nasledovne: 

 Obnova fasády budovy v správe PÚ SR zo strany Hviezdoslavovho nám. 5 a Paulínyho ul., 

Bratislava.       981 049,07 € 

 

PÚ SR boli rozpočtovým opatrením č. 4/KV, list č. MK-2569/2022-420/5503 zo dňa 22. 03. 

2022  uvoľnené finančné prostriedky na KV s kódom zdroja 131K v celkovej sume 36 649,67 € 

nasledovne:  

 Nákup dopravných prostriedkov       7 501,00 € 

 Nákup pozemkov a nehmotných aktív     4 148,67 € 

 Rekonštrukcia a modernizácia objektov    25 000,00 € 
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Rozpočtovým opatrením č. 13/KV zo dňa 14. 12. 2022, list MK-2569/2022-420/31787 boli PÚ 

SR viazané finančné prostriedky v celkovej výške 149 780,68 € z účelovo určených finančných 

prostriedkov na obnovu fasády budovy v správe PÚ SR zo strany Hviezdoslavovho nám. 5 

a Paulínyho ul., Bratislava.  

 

Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov: 

Program 08S0108 Položka 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

k 31.12. 2022 

Obnova fasády 717 002 831 268,39 831 268,39 

Zdroj 111 710 831 268,39 831 268,39 

nákup pozemkov a nehmotných aktív 711 004 4 148,67 3 489,80 

nákup dopravných prostriedkov 714 001 7 501,00 7 501,00 

Rekonštr. a modern. objektov PÚ SR 716 25 000,00 024 998,50 

Zdroj 131K 710 36 649,67 35 989,30 

Kapitálové výdavky spolu 710 867 918,06 867 257,69 

 

C. 11UA – rozpočtové prostriedky kapitoly - Ukrajina 

 

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou Slovenská 

republika v roku 2022 povolila prijímanie a dočasné ubytovanie obyvateľov Ukrajiny na našom území. 

PÚ SR sa zapojil do možnosti ubytovania utečencov a poskytol voľné kapacity našich ubytovacích 

zariadení. V súvislosti s ubytovaním týchto utečencov mal úrad výdavky v celkovej sume 2 276,33 €. 

Tieto výdavky boli použité na pranie posteľného prádla, upratovanie, nákup hygienických 

prostriedkov a zavedenie wifi siete v našich zariadeniach.  

 

D. Podprogram 08S0506 – Podpora projektov rámci Plánu obnovy a odolnosti 

 

 Na základe schváleného uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 560 z 29. septembra 2021 

k návrhu na uzatvorenie Dohody o financovaní medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou 

k mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti bolo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky určené 

ako Vykonávateľ investícií a reformy pre časť komponentu 2 (reformu „Reforma zvýšenia 

transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí Pamiatkového úradu SR)“ (ďalej len „Reforma“) Plánu 

obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „Plán obnovy“). 

Predmetom Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán, pri vykonávaní Mechanizmu 

vrátane úpravy práv a povinností v rámci finančných vzťahov pri poskytovaní a používaní 

prostriedkov mechanizmu, v súvislosti s vykonávaním Plánu obnovy a stanovenie práv a povinností 

Zmluvných strán v súvislosti s plnením úloh súvisiacich s realizáciou Reformy. 

PÚ SR sa zaväzuje zabezpečiť plynulú realizáciu činností súvisiacich s plnením cieľov a záväzných 

míľnikov Reformy, a to: 

a) vytvorením a zverejnením metodiky  

 klasifikácie pamiatkového fondu, ktorá umožní vytvorenie a praktickú aplikáciu metodiky 

princípov rozhodovania PÚ SR a metodiku výpočtu navýšenia nákladov; zároveň by mala 

slúžiť ako úvodná informácia pre vlastníkov o ich právach a povinnostiach. 

 princípov rozhodovania PÚ SR vo veciach stavebno-technického zásahu do pamiatky 

z dôvodu rozhodnutia PÚ SR. 

 výpočtu navýšenia nákladov zásahu do pamiatky z dôvodu rozhodnutia PÚ SR. 
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b) vykonaním stavebnotechnickej pasportizácie nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok 

v štátnom vlastníctve podľa riadiacim výborom schváleného zoznamu vybraných národných 

kultúrnych pamiatok určených na parametrizáciu predmetu Reformy. 

Celkové oprávnené výdavky pridelené na realizáciu Plánu obnovy a odolnosti predstavujú čiastku 

6 951 269,- € z toho oprávnené výdavky na DPH vo výške 260 069,- €. 

Obdobie trvania projektu je od 01.12.2021 až 30.11.2023. 

V roku 2022 bolo čerpaných v rámci tohto projektu spolu 1 271 935,13 €, z toho kapitálových 

výdavkov v sume 192 972,61 €. 

 

4.3.2 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry organizácie 

 

1. Program 08T - Tvorba a implementácia politík 

Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO 

Zdroj 111 

 

Bežné výdavky 

Rozpočtovým opatrením č.1 – list MK – 2824/2022-420/4066 zo dňa 28. 02. 2022 bol upravený 

rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba a implementácia politík,  

podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít PO a RO kat. 630 Tovary a služby o sumu  

53 500,- € účelovo určenú na financovanie týchto prioritných projektov:  

 výskum a hodnotenie pamiatok       2 000,- € 

 archeologický výskum – preventívna archeológia     6 500,- € 

 vydanie monografií       30 000,- € 

 odborné konferencie       15 000,- € 

 

Názov projektu podpoložka rozpočet 

Čerpanie 

k 31.12.2022 

Výskum a hodnotenie pamiatok  637 010 2 000 2 000 

Archeologický výskum - preventívna archeológia  637 005 6 500 6 500 

Vydanie monografií  637 004 30 000 30 000 

Odborné konferencie  637 001 15 000 15 000 

celkom 08T0103   53 500 53 500 

 

Podprogram 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 

Zdroj 111 

Rozpočtovým opatrením č.1 – list MK – 2824/2022-420/4066 zo dňa 28. 02. 2022 bol upravený 

rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba a implementácia politík,  

podprogram 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí kat. 630 Tovary a služby o sumu  

9 000,- € účelovo určenú na financovanie týchto prioritných projektov: 

 Aktívna účasť na zahraničných seminároch, konferenciách a iných odborných podujatiach 

zameraných na ochranu, obnovu a prezentáciu pamiatkového fondu  5 000,- € 

 Zastupovanie Slovenska na medzinárodných pracovných stretnutiach z oblasti ochrany 

pamiatkového fondu        4 000,- € 
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Program 08T0104 Podpoložka 

Rozpočet 

v € 

Čerpanie k 31. 12. 

2022 

 631 002 5 000 5 000 

 637 001 4 000 4 000 

Spolu  9 000 9 000 

 

 

4.3.3 Program 0EK - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 

 

Podprogram 0EK0I01 – Systém vnútornej správy 

Zdroj 111 – Štátny rozpočet 

 

A. Bežné výdavky 

V roku 2022 MK SR vytvorilo pre PÚ SR nový samostatný podprogram na financovanie IT nákupov. 

Z tohto podprogramu boli financované všetky výdavky týkajúce sa informačných technológií.  

PÚ SR bol v roku 2022 pridelený rozpočet v podprograme 0EK0I01 v celkovej sume 475 000,- €. 

Rozpočtovým opatrením č. 8 list MK-2824/2022-420/21386 zo dňa 06. 10. 2022 bol znížený rozpočet 

bežných výdavkov o sumu 24 102,- €. Tieto finančné prostriedky boli presunuté na kapitálové 

výdavky. Skutočne čerpané finančné prostriedky boli v sume 450 866,62 €. Rozpočet bol čerpaný na 

99,98 %. 

 

B. Kapitálové výdavky 

Rozpočtovým opatrením č. 9/KV list MK-2596/2022-420/21515 zo dňa 07. 10. 2022 bol upravený 

rozpočet kapitálových výdavkov o sumu 24 102,- € nasledovne: 

 Obstaranie informačných a komunikačných technológii  24 102,- € 

 

Tieto finančné prostriedky boli určené na dodávku technologických komponentov pre opravu  

na pracovisku KPÚ Nitra a boli vyčerpané na 100,00 %. 

 

 

4.3.4 Program 0EJ – Medzirezortný program Informačná spoločnosť 2014 - 2020  

 

Podprogram 0EJ0H01 – Pamiatkový informačný systém – PAMIS 

Zdroj 111 – Štátny rozpočet  

 

Na základe Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 na podmienky rezortu kultúry  

bod. č. 33 a tiež zo schválenej Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 - 2022, Akčný 

plán na roky 2018 – 2020 bol PÚ SR schválený nenávratný finančný príspevok z Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, Prioritná os 7, Informačná spoločnosť v celkovej 

sume  

11 691 908,- €. Tieto finančné prostriedky sú určené na projekt Pamiatkový informačný systém 

(PAMIS), ktorého cieľom je umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT 

prostriedkami. 

Predmetom projektu PAMIS je: 
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- zavedenie 16 elektronických služieb s úrovňou elektronizácie 4 (typu služba občanovi, služba 

podnikateľovi a služba verejnej a štátnej správe viď. META IS), úplná END-TO-END 

komunikácia, ktorá zodpovedá 12 najpočetnejším procesom výkonu štátnej správy PÚ SR, 

- elektronizácia 22 menej početných procesov výkonu štátnej správy PÚ SR s automatizovanými 

procesnými krokmi, 

- vybudovanie centralizovanej správy pamiatkového fondu, 

- zlepšenie dostupnosti informácií o pamiatkovom fonde a jeho ochrane a správe prostredníctvom 

verejného portálu, 

- integrácia za účelom poskytovania informácii o pamiatkovom fonde a konzumácie dát 

poskytovaných štátom. 

Cieľom projektu PAMIS je: 

- skrátiť dĺžku trvania procesu výkonu štátnej správy zo strany PÚ SR a krajských pamiatkových 

úradov, 

- implementovať optimalizáciu poskytovaných služieb PÚ SR a krajských pamiatkových úradov 

voči občanom a podnikateľom v zmysle Národného projektu Optimalizácia procesov vo verejnej 

správe, časť Dizajn TO-BE procesov, realizované Ministerstvo vnútra SR, 

- efektívnejšie využiť ľudský potenciál na PÚ SR zavedením automatizácie postupov a 

elektronizácie procesov prostredníctvom PAMIS, 

- vybudovanie centralizovanej správy pamiatkového fondu, 

- zlepšenie dostupnosti informácií o pamiatkovom fonde a jeho ochrane a správe prostredníctvom 

verejného portálu,  

- integrácia za účelom poskytovania informácii o pamiatkovom fonde a konzumácie dát 

poskytovaných štátom. 

Obdobie trvania projektu je od 1. 6. 2019 do 30. 11. 2023.  

V roku 2022 bolo na základe žiadosti o platbu refundovaných spolu 564 529,30 €, tieto finančné 

prostriedky boli určené na úhradu miezd a odvodov zamestnancov projektu PAMIS. 

 

 

4.4 Analýza výdavkov na prevádzku budov 

 

PÚ SR má v správe 28 budov. Náklady súvisiace s prevádzkou a správou týchto budov 

uvádzame v tabuľke č. 8. 

 

 

4.5 Vyhodnotenie mimorozpočtových prostriedky 

 

PÚ SR v roku 2022 nezískal v rámci mimorozpočtových zdrojov žiadne finančné prostriedky. 

 

 

4.6 Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zahraničné aktivity  

 

PÚ SR v rámci zahraničných aktivít sa zameriaval v roku 2022 predovšetkým na tieto aktivity: 

- získavanie odborných poznatkov v krajinách EÚ 

- spolupráca so zahraničím, predovšetkým so susediacimi krajinami Česko, Rakúsko, Maďarsko a 

Poľsko 

- výmena skúseností v oblasti pamiatkovej starostlivosti 

- prezentácia PÚ SR 
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- monitoring národných kultúrnych pamiatok SR zapísaných v Zozname svetového dedičstva 

UNESCO 
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4.7 Finančné operácie 

 

4.7.1 Príjmové operácie 

 

Príjmové finančné operácie  zobrazujú príjem finančných prostriedkov za jednotlivé projekty 

realizované PÚ SR: 

 Účet finančného mechanizmu EHP - finančné prostriedky určené na realizáciu projektu Pro 

Monumenta II.. Celková suma prijatá v roku 2022 bola 225 000,- €. 

 Účet finančného mechanizmu EHP projektu Červený Kláštor znovuzrodený, finančné prostriedky 

určené na realizáciu projektu. Celková suma prijatá v roku 2022 bola 700 000,- €. 

 

4.7.2 Výdavkové operácie 

 

Výdavkové finančné operácie zobrazujú výdavky finančných prostriedkov na účtoch za jednotlivé 

projekty:  

 Účet finančného mechanizmu EHP – celková suma čerpaná na projekt Pro Monumenta II. je 

234 156,63 €. Tieto výdavky súviseli predovšetkým s refundáciou cestovných výdavkov 

zamestnancov, nákupom kancelárskych potrieb, preškolovaním, nákupom pracovných odevov 

a nákupom špeciálneho náradia pre potreby realizovania projektu. 

 Účet finančného mechanizmu EHP projektu Červený Kláštor znovuzrodený – celková suma 

čerpaná na projekt je 522 504,34 €. 

 

 

4.8. Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie 

 

4.8.1 Aktívaa 

 

4.8.1.1 Neobežný majetok 

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok 

Druh majetku Stav k 1.1.2022 Prírastky Úbytky Stav  k 31.12.2022 

Dlhodobý nehmotný majetok         

Software 2 199 390,20 9 212,00 0,00 2 208 602,20 

Licencie 0,00 29 642.13 0,00 29 642,13 

Spolu 2 199 390,20 38 854,13 0,00  2 238 244,33 

Dlhodobý hmotný majetok     

Budovy, stavby 202 778,96 13 116,09 0,00 215 895,05 

Samostatné hnuteľné veci a súbory 2 099 993,39 181 741,83 3 634,20 2 278 101,02 

Dopravné prostriedky 800 598,20 230 698,33 76 193,30 955 103,23 

Ostatný DHM 9 587 723,19 1 445 042,23 0,00 11 032 765,42 

Pozemky 579 255,09 0,00 0,00 579 255,09 

Umelecké diela 657,24 0,00 0,00 657,24 

Spolu: 13 271 006,07 1 870 598,48 79 827,50 15 061 777,05 

 

PÚ SR je správcom vyššie uvedeného majetku štátu. 
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Nárast v roku 2022 bol spôsobený: na účte 022 zaradením samostatných hnuteľných vecí v celkovej 

sume 69.000,- € na základe Zmluvy o prevode správy majetku štátu č. MK 74/2022/M a zaradením 

RTG mobilného zariadenia pre potreby CHTO v sume 59.590,80 €, na účte 021 zaradením TZ budovy 

v Banskej Štiavnici z finančných prostriedkov projektu Pro Monumenta 2, na účte 023 zaradením  

9 služobných vozidiel, z toho 5 bolo zakúpených z finančných prostriedkov projektu Plán obnovy 

a odolnosti, na účte 029 zaradením TZ budovy Veľvyslanectva USA a TZ Červeného Kláštora 

z finančných prostriedkov projektu Červený Kláštor Znovuzrodený. 

Z evidencie dlhodobého majetku bol morálne a fyzicky opotrebovaný majetok vyradený a ekologicky 

zlikvidovaný. Úbytok na účte 023 bol spôsobený vyradením a likvidáciou 6 ks služobných vozidiel. 

 

4.8.1.2 Obežný majetok 

Zásoby 

 

K 31. 12. 2022 vykazuje PÚ SR zásoby v sume 20.757,42 €, čo predstavuje zostatky reštaurátorského 

materiálu v skladoch ORA Bratislava v sume 5.457,08 €, ORA Levoča v sume 10.758,97 € a zostatok 

PHM v služobných vozidlách v sume 4.541,37 €.  

 

Názov Stav k  1.1.2022 Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2022 

ORA Bratislava 8 618,08 5 296,29 8 457,29 5 457,08 

ORA Levoča 12 228,20 8 087,97 9 557,20 10 758,97 

Zostatok PHM k 31.12. 3 852,95 688,42 0,00 4 541,37 

Spolu: 24 699,23 14 072,68 18 014,49 20 757,42 

 

4.8.1.3 Finančný majetok 

 

Text Stav k 1.1.2022 Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2022 

Ceniny 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sociálny fond 26 012,27 88 469,50 109 516,46 4 965,31 

Depozit 677 205,16 611 719,77 682 205,16 606 719,77 

Bežné granty  39 763,40 0,00 0,00 39 763,40 

BÚ ProMonumenta 38 597,44 227 499,20 236 655,83 29 440,81 

BÚ Červený Kláštor 107 686,54 700 446,96 538 704,34 269 429,16 

Pokladničná hotovosť + KPÚ 0,00 190 587,04 190 587,04 0,00 

Preddavkové účty KPÚ 0,00 180 370,51 180 370,51 0,00 

 

4.8.1.4 Pohľadávky 

(stav k 31.12.2022) 

Poskytnuté prevádzkové preddavky 0,00 

Ostatné krátkodobé pohľadávky 8 847,03 

Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov 393 570,28 

Pohľadávky voči zamestnancom 0,00 

 

Poskytnuté prevádzkové preddavky a pohľadávky voči zamestnancom k 31. 12. 2022 nevykazovali 

žiadny zostatok. 

Ostatné krátkodobé pohľadávky v sume 8.847,03 € predstavujú pohľadávky za dobropisy. 

Suma pohľadávok z nedaňových rozpočtových príjmov k 31. 12. 2022 je 393.570,28 €. K 

pohľadávkam z nedaňových rozpočtových príjmov, prevažne z poskytnutých reštaurátorských služieb, 



strana 115 z 122 

prenájmu nebytových priestorov a pokút, ktoré presiahli dobu splatnosti, boli podľa internej smernice 

zrušené, vytvorené alebo upravené opravné položky, ktoré k 31. 12. 2022 predstavujú celkovú sumu  

186.201,39 €. 

 

 

4.8.2. Pasíva 

 

4.8.2.1 Vlastné imanie 

Výsledok hospodárenia k 31.12.2021           - 1 233 195,04 EUR 

Výsledok hospodárenia k 31.12.2022  - 696 808,87 EUR  

 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2021      - 479 045,86 EUR 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2022        207 864,61 EUR 

 

4.8.2.2 Záväzky  

(stav k 31.12.2022) 

Dodávatelia a ostatné záväzky voči dodávateľom 203 067,35 

Nevyfakturované dodávky 16 599,34 

Krátkodobé rezervy 11 000,00 

Zamestnanci a ostatné záväzky voči zamestnancom 573 881,02 

Sociálne a zdravotné zabezpečenie 374 038,06 

Daňové záväzky  97 464,32 

DPH podľa §7 a §7a zákona č. 222/2004 Z. z. 0,00 

Iné záväzky 15 773,57 

 

Záväzky voči dodávateľom k 31.12.2022 v celkovej sume 219 666,69 € tvoria dodávateľské faktúry, 

ostatné záväzky voči dodávateľom a nevyfakturované dodávky, ktorých splatnosť bola december 

2022, január 2023 a zádržné v sume 18.225,26 €, ktorého splatnosť je v decembri 2023. 

Krátkodobé rezervy boli vytvorené v sume 11.000,- € na vyúčtovanie elektrickej energie za december 

2022. 

Záväzky voči zamestnancom, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, Daňovému úradu a iné 

záväzky voči zamestnancom sa týkajú miezd zamestnancov za december 2022, ktoré budú vyplatené 

v januári 2023, záväzok v sume 5.000,- € predstavuje prijatú zábezpeku a suma 9.335,23 € je záväzok 

voči poisťovni za poistenie služobných vozidiel na nadchádzajúce obdobie. 
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4. Personálne otázky 
 

Štátna služba a výkon práce vo verejnom záujme: 

 

Ku dňu 31. 12. 2022 bol limit zamestnancov Pamiatkového úradu SR stanovený rozpočtovým 

opatrením na 380, pričom 300 systemizovaných miest, ktorých osobné výdavky sú uhrádzané 

z rozpočtu a 80 systemizovaných miest v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Okrem uvedeného je 

v Pamiatkovom úrade SR realizovaný projekt PAMIS, v rámci ktorého je vytvorených 23 miest, 

z ktorých 20 je odmeňovaných z prostriedkov EU. Členenie na štátnych zamestnancov 

a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za sledované obdobie je internou záležitosťou 

úradu a je nasledovné: 

- 183 štátnych zamestnancov 

- 262 zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme /vrátane projektových zamestnancov/ 

 

V sledovanom období bolo 15 štátnych zamestnancov mimo evidenčného stavu: 

- z dôvodu materskej dovolenky (5) 

- z dôvodu rodičovskej dovolenky (10) 

 

V sledovanom období bolo 18 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme mimo 

evidenčného stavu: 

- z dôvodu materskej dovolenky (7) 

- z dôvodu otcovskej dovolenky (1) 

- z dôvodu rodičovskej dovolenky (10) 

 

V období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 bol vývoj v pracovnoprávnych vzťahoch 

zamestnancov Pamiatkového úradu SR nasledovný: 

Štátna služba 

- v sledovanom období bolo 15 štátnych zamestnancov mimo evidenčného stavu z dôvodu 

materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Na ich zastupovanie počas čerpania materskej 

a rodičovskej dovolenky boli spravidla na dočasne uvoľnené miesta prijatí zamestnanci do 

dočasnej štátnej služby; 

- štátnozamestnanecký pomer bol založený 23 zamestnancom, z toho deviatim z dôvodu 

úspešného vykonania výberového konania na voľné štátnozamestnanecké miesta v stálej 

štátnej službe, 10 zamestnancov bolo prijatých do dočasnej štátnej služby do vykonania 

výberového konania; 1 štátnozamestnanecký pomer v dočasnej štátnej službe bol založený na 

základe úspešného vykonania výberového konania; 3 zamestnanci boli prijatí z dôvodu 

zastupovania materskej alebo rodičovskej dovolenky štátnych zamestnankýň; 

- štátnozamestnanecký pomer skončilo v sledovanom období 22 zamestnancov z toho  

5 zamestnancov odchodom do starobného dôchodku; 8 zamestnancov ukončilo 

štátnozamestnanecký pomer dohodou, 9 zamestnancov ukončilo štátnozamestnanecký pomer 

z dôvodu uplynutia doby určitej. 

Výkon práce vo verejnom záujme 

- v sledovanom období bolo sedem zamestnankýň na materskej dovolenke, 1 zamestnanec  

na otcovskej dovolenke a 10 zamestnancov na rodičovskej dovolenke; 

- pracovný pomer vznikol 58 zamestnancom, z toho 2 zamestnankyne boli prijaté na zástup 

počas materskej a rodičovskej dovolenky a 1 zamestnanec na zástup PN; 
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- v priebehu sledovaného obdobia skončilo 26 zamestnancov pracovný pomer; z toho  

9 zamestnancov ukončilo pracovný pomer dohodou; 7 zamestnancov uplynutím doby určitej, 

3 zamestnanci v skúšobnej dobe, 7 zamestnancov odchodom do starobného dôchodku. 

 

V sledovanom období PÚ SR realizoval nasledovné výberové konania (úspešné): 

 VK 2022/2127 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe,  

vo funkcii hlavný štátny radca – vedúci Úseku výkonu štátnej správy a odborných činností 

 VK 2022/2090 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe  

vo funkcii – odborný radca, Krajský pamiatkový úrad B. Bystrica, pracovisko B. Štiavnica 

 VK 2022/20 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, v stálej štátnej službe vo 

funkcii – hlavný štátny radca – riaditeľ Krajského pamiatkového úradu  

B. Bystrica 

 VK 2022/3440 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe  

vo funkcii – odborný radca, Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča 

 VK 2022/3441 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe  

vo funkcii – odborný radca, Krajský pamiatkový úrad Prešov 

 VK 2022/4209 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe  

vo funkcii – štátny radca – vedúci Odboru opravných prostriedkov 

 VK 2022/4389 – na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe  

vo funkcii – odborný radca – Odbor štátneho informačného systému 

 VK 2022/4404 – na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe  

vo funkcii – odborný radca – Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza 

 VK 2022/4405 – na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe  

vo funkcii – odborný radca – Krajský pamiatkový úrad Bratislava 

 VK 2022/4796 – na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe  

vo funkcii – odborný radca – Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok. 

 

PÚ SR uzatvoril v priebehu roka 2022 - 150 dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. Formou týchto dohôd úrad zabezpečoval činnosti, ktoré by nebolo hospodárne a 

efektívne vykonávať v  pracovnom pomere, napr. upratovanie na pracoviskách v rámci jednotlivých 

krajských pamiatkových úradov, údržbárske a kuričské práce, činnosti týkajúce sa implementácie 

Plánu obnovy a odolnosti, činnosti vyplývajúce z projektu PAMIS, činnosti v oblasti reštaurovania 

a archeológie v nadväznosti na krátke časové úseky pri dodržiavaní jednotlivých termínov. 

 

PÚ SR v sledovanom období zabezpečoval vzdelávanie zamestnancov v štátnej službe a aj 

zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme najmä prostredníctvom webinárov, ale aj 

prezenčnou formou na školeniach. 

Veľký význam vo vzdelávaní má účasť zamestnancov na domácich a medzinárodných 

konferenciách, workshopoch, sympóziách, seminároch, kolokviách s aktívnou prezentáciou našich 

poznatkov a výskumov, ako aj na odborných prednáškach organizovaných rôznymi vzdelávacími 

inštitúciami. 
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5. Záver 

 

V roku 2022 vykonával PÚ SR a jednotlivé KPÚ svoje základné úlohy v zmysle pamiatkového zákona 

a v zmysle Kontraktu na rok 2022. 

Verejný odpočet činnosti PÚ SR za rok 2021 sa uskutočnil 27. apríla 2022 v zasadacej miestnosti 

úradu a prezentoval ho dočasne vymenovaný generálny riaditeľ PhDr. Radoslav Ragač, PhD..  

Plánovanie úloh na rok 2022 bolo determinované jednak Kontraktom na rok 2022 a jeho merateľnými 

ukazovateľmi a taktiež očakávaným prijatím nových stavebných zákonov – zákonom č. 200/2022 Z. z. 

o územnom plánovaní a zákonom č. 201/2022 Z. z. o výstavbe. Ich navrhované znenie pôvodne 

uvažovalo s vytvorením KPÚ ako špecializovaných stavebných úradov, čo by malo výrazný vplyv  

na ďalšie fungovanie PÚ SR a KPÚ. 

Neistota zamestnancov úradu bola znásobená očakávaným výberom a vymenovaním nového 

generálneho riaditeľa PÚ SR. Dočasne vymenovaného generálneho riaditeľa nahradil Ing. arch. Pavol 

Ižvolt, PhD., ktorého ministerka kultúry SR Natália Milanová vymenovala do funkcie od 01. 05. 2022 

Jeho nástupom na funkciu začala príprava reorganizácie úradu. 

Prvý polrok 2022 poznamenali ešte opatrenia prijaté proti šíreniu pandémie COVID-19. Po 

operatívnom zabezpečení možnosti pripájať sa všetkým zamestnancom na služobnú mailovú adresu, 

práca sa rozbehla v režime „home office“. Napriek tomu sa celkový počet rozhodnutí, záväzných 

stanovísk a odborných vyjadrení sa neznížil oproti počtu správnych aktov v prvom polroku 2021. 

V tomto období bolo obmedzené vykonávanie služobných ciest na území Slovenska ako aj 

v zahraničí, no najmä priamy kontakt s klientmi. Aktivity úradu boli sústredené aj na prezentáciu 

pamiatkového fondu na webstránke úradu a Facebooku. 

V prvom polroku 2022 došlo k odchodu vedúcich zamestnancov na Osobnom úrade a Ekonomicko-

prevádzkovom úseku. Výberovým konaním prešla nová vedúca Úseku výkonu štátnej správy 

a odborných činností a súčasne námestníčka generálneho riaditeľa. 

Prioritou v činnosti od začiatku roka bol výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu 

v zmysle platných zákonov. Pokračovala realizácia dlhodobých úloh PÚ SR, najmä Revízia ÚZPF a 

príprava Súpisu NKP SR. V priebehu sledovaného obdobia PÚ SR dokončoval realizáciu projektu Pro 

Monumenta - prevencia údržbou. 

Projekt Pamiatkového informačného systému (PAMIS), pripravovaný v rámci možnosti čerpania 

prostriedkov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra - OPII, na obdobie rokov 2014-2020, 

bol schválený vo februári 2019. V rámci podporných aktivít projektu PAMIS boli v prvom polroku 

2022 zabezpečené činnosti súvisiace s projektovým a finančným riadením projektu, s personálnou a 

účtovnou agendou príslušných zamestnancov podieľajúcich sa na danom projekte. 

Ďalší projekt, ktorým ministerka kultúry SR poverila PÚ SR bol Plán obnovy a odolnosti (POO), 

Komponent 2: Obnova budov / Reforma zvýšenia transparentnosti a zefektívnenia rozhodnutí 

Pamiatkového úradu SR. Tento dvojročný projekt (do konca roku 2023) si vyžiadal veľké nasadenie, 

aby ho bolo možné zrealizovať podľa požiadaviek ministerstva. S tým bolo spojené nutné 

zabezpečenie veľkého počtu nie len zamestnancov ale tiež technického zabezpečenia, priestorov, 

počítačového vybavenia a vozového parku. 

Komplikovaným verejným obstarávaním bolo riešené zabezpečenie obnovy fasád budovy v správe PÚ 

SR na Hviezdoslavovom nám. v Bratislave, kde sídli americká ambasáda. Úloha obnoviť fasády 

budovy bola úspešne zrealizovaná v určenom termíne. 
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PÚ SR aj naďalej pracoval na spracovaní návrhov na vyhlásenie vecí za NKP, viedol správne konania 

o vyhlásení vecí za NKP, o zmene a o zrušení vyhlásenia veci za NKP. Spracovával a vkladal 

výsledky revízie ÚZPF do databáz SQL, vypracovával štatistické údaje o NKP. Veľa času venoval 

sprístupňovaniu informácií o NKP odbornej i laickej verejnosti prostredníctvom internetovej stránky 

www.pamiatky.sk, ale aj prostredníctvom elektronickej a klasickej korešpondencie a osobných 

konzultácií.  

Špecializovaný verejný archív napriek pandemickej situácii zabezpečoval všestrannú starostlivosť 

o archívne dokumenty, ich zhromažďovanie, preberanie od pôvodcov, evidovanie, bezpečné 

uschovanie a ochrana, odborné spracovanie a sprístupňovanie. 

Na základe žiadosti MK SR boli v 1. polroku pripomienkované: 

 Zákon o výstavbe 

 Zákon o územnom plánovaní 

 Zákon o katastri 

 Novela pamiatkového zákona  

V 2. polroku 2022 v súvislosti so snahou o zlepšenie efektivity výkonu štátnej správy (aj v súvislosti  

s novými stavebnými zákonmi a spracovávaním veľkého množstva územnoplánovacích dokumentácií 

/ÚPD/ miest a obcí) sme pripravili zásadne novú koncepciu zjednodušeného priemetu ochranných 

pásiem do ÚPD. Koncepcia bola prerokovaná so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby SR. 

Aby sa táto koncepcia mohla premietnuť do praxe, sú potrebné ďalšie priebežné rokovania aj  

s novovzniknutým Úradom pre územné plánovanie a výstavbu SR. 

Posilnenie odborných činností úradu bolo realizované prostredníctvom aktivizácie práce odborných 

sekcií, prostredníctvom tvorby metodík (Plán obnovy a odolnosti) a prostredníctvom výskumnej 

činnosti a priebežného vzdelávania našich zamestnancov. Povinným programom zasadnutia sekcií sa 

stalo vyhodnotenie pamiatkových obnov za predošlé obdobie tých druhov pamiatok, ktoré spadajú  

do činnosti príslušnej odbornej sekcie. Spracovali sme nový Organizačný a rokovací poriadok 

Odborno-metodickej komisie (poradného orgánu GR) pre posudzovanie (nie len) pamiatkových 

výskumov, ktorý má zabezpečiť vyššiu odbornosť komisie a nižšiu byrokratickú zaťaženosť. Činnosť 

komisie orientujeme viacej na posudzovanie odborno-metodických materiálov (vrátane metodík 

spracovaných v rámci Plánu obnovy a odolnosti). Obdobne postupne meníme hlavnú náplň odborno-

metodickej subkomisie pre posudzovanie archeologických výskumov v prospech posudzovania 

odborných a metodických materiálov, nie len doteraz vykonávanú základnú kontrolu výskumných 

dokumentácií. 

Po dohode s Národním památkovým ústavem ČR (NPÚ) boli pracovníkom PÚ SR sprístupnené cykly 

odborných prednášok online formou, ktoré česká strana poskytla bezodplatne. Obdobne sme získali 

výhodnú dohodu pre odborné semináre českej STOP (Společnost pro technologie ochrany památek) 

formou on-line pripojení. Takouto formou sme dosiahli možnosť vzdelávania väčšieho počtu 

odborných zamestnancov. Pri realizovaných vlastných prednáškových seminároch sa postupne 

snažíme  

o vytváranie videonahrávok prednášok tak, aby mohli byť použité v internom vzdelávacom systéme 

zamestnancov. Takto boli s videodokumentáciou realizované workshopy pre majiteľov a správcov 

NKP s cieľom naučiť ich techniku údržby a malých opráv, v Levoči zamerané na tradičné klampiarske 

práce a v Trnave zamerané na vápenné technológie a nahadzovanie omietok, ktoré sme následne 

zostrihali a publikovali na kanáli YouTube. 

V úzkej spolupráci s NPÚ, AINova, školou reštaurovania v Litomyšli, Rakúskym pamiatkovým 

úradom BDA a pracoviskom Mauerbach, sme sa podieľali na vytvorení medzinárodného modulového 

http://www.pamiatky.sk/
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vzdelávania pre pracovníkov pamiatkových úradov. O výsledkoch boli informovaní aj poslanci EÚ 

(Committee for Regions, t. j. Výbor Regiónov - je to zhromaždenie EU združujúce miestnych a 

regionálnych zástupcov a Európsky hospodársky a sociálny výbor). Bolo zrealizovaných viacero 

seminárov pre disemináciu informácií získaných projektom smerom k odbornej verejnosti. 

Ďalej sa snažíme nájsť vhodné projektové finančné krytie pre navrhnuté vzdelávacie aktivity a preto 

sme v spolupráci s projektovým odborom MK SR a s NPÚ ČR spracovali projektovú žiadosť  

na Erazmus+ - spoločný vzdelávací týždeň, ktorý by sa mal uskutočniť v Červenom Kláštore v roku 

2023 a projekt by mal byť zakončený odborným seminárom na FAD STU v Bratislave začiatkom roku 

2024. Projektová žiadosť bola úspešne finančne podporená. 

Prípravu vhodnej argumentácie pri hľadaní riešení v prospech uchovania hodnôt pamiatky (advokácia 

pamiatok) sme spracovali v rámci spoločného projektu s Nórskym pamiatkovým úradom. 

Transformáciu ORA sme uskutočňovali prípravou vzniku odboru konzervačnej vedy, ktorý vzniká 

zlúčením s chemicko-technologickým oddelením. Vypracovali sme harmonogram prác na dokončenie 

rozrobených reštaurátorských diel v ORA Bratislava a ORA Levoča. V záujme urýchlenia prác, sme  

obnovili pôvodnú drevársku dielňu, ktorej prevádzka bola zastavená. 

Navštívili sme depozity a laboratóriá AÚ SAV v Nitre a laboratóriá Fakulty reštaurovania v Litomyšli 

(ČR) s prisľúbením intenzívnej odbornej spolupráce pri tvorbe našich laboratórií a koncepcii ďalšej 

odbornej činnosti. Dohodli sme stáž našej pracovníčky v laboratóriách AÚ SAV v Nitre. 

Ako dlhodobé riešenie témy transformácie ORA sme navrhli zriadenie príspevkovej organizácie 

(Centrum pre pamiatky), ktorá by mala pokrývať vedeckú, výskumnú a inú odbornú činnosť v 

súvislosti s reštaurovaním, preventívnou údržbou a niektorými ďalšími odbornými činnosťami. 

Prípravu tejto organizácie po stránke ekonomickej, prevádzkovej, odbornej aj právnej sme 

pripravovali v spolupráci  

s MK SR, s analytikmi z vonkajšieho prostredia ale aj s ďalšími organizáciami a inštitúciami z oblasti 

kultúry. 

 

Z dôvodu, že webové sídlo PÚ SR bolo zastarané a nespĺňalo množstvo nárokov (napr. štandardy 

prístupnosti pre informačné technológie verejnej správy), od 01. 08. 2022 sme uviedli do prevádzky 

novú verziu www.pamiatky.sk, kde využívame CMS platformu WordPress. Keďže PÚ SR paralelne 

zabezpečuje projekt PAMIS (Pamiatkový informačný systém), ktorý má za cieľ okrem iného rozšíriť 

funkcionalitu webového sídla, je vylepšená verzia (spustená v auguste), verziou dočasnou - na dobu 

cca 1 roku, kedy bude nahradená webovým sídlom PAMIS.  

Pripravili sme tiež vznik nového organizačného útvaru – edično-propagačného oddelenia a 

komunikačnej stratégie PÚ SR. V spolupráci s KPÚ zvyšujeme počet príspevkov o našej práci na FB a 

webovom sídle úradu.  

Pre zvýšenie transparentnosti našej práce sme sa 29. 07. 2023 stretli v Nitre s riaditeľom 

Archeologického ústavu SAV v Nitre. Cieľom bolo okrem iných tém dohodnutie spolupráce v oblasti 

prepojenia moderných elektronických databáz archeologických nálezísk a nálezov medzi oboma 

inštitúciami (PAMIS na strane PÚ SR a CAR na strane AÚ SAV). Za týmto účelom bude zriadená 

pracovná skupina. Obdobne sme sa stretli so zástupcami Oddelenia architektúry na Historickom 

ústave Slovenskej akadémie vied, Prof. Dr. Ing. arch. Henrietou Moravčíkovou, Mgr. Petrom 

Szalayom, PhD. a PhDr. Katarínou Haberlandovou, PhD. HÚ SAV na základe stretnutia predložil 

zoznam najvýznamnejších a ohrozených stavieb 20. storočia, pri ktorých PÚ SR následne začne v 

spolupráci  

so SAV vypracovávať návrhy na zápis do ÚZPF. Zároveň bude HÚ SAV spolupracovať pri zozname 



strana 121 z 122 

najvýznamnejších pamiatok SR pre potreby Kategorizácie Pamiatkového fondu – časť Metodiky-

Kategorizácia pamiatkového fondu. Zástupca HÚ SAV sa stane stálym externým členom komisie pre 

vyhlasovanie NKP. 

Uskutočnilo sa tiež stretnutie s riaditeľkou NPÚ ČR v Ostrave a stretnutie s prezidentom 

Pamiatkového úradu Rakúska v Hainburgu. Na stretnutiach boli prejednané oblasti odbornej 

spolupráce inštitúcií, konkrétne spoločné projekty a akcie. Následne prebehli stretnutia na úrovni 

odborných námestníkov. 

PÚ SR zaviedol mailovú adresu na nahlasovanie nelegálnych aktivít, poškodzovania pamiatok, 

protiprávneho konania vlastníkov, resp. akejkoľvek činnosti poškodzujúcej pamiatkové hodnoty - SOS 

linka ochrany pamiatkového fondu – Pamiatkový úrad SR (pamiatky.sk). 

Na PÚ SR prebieha súčasná implementácia viacerých veľkých projektov, ktoré na jednej strane 

zaťažujú bežný chod úradu a jeho rozpočet výdavkami, ktoré nie je možné refundovať z projektových 

rozpočtov, na druhej strane ich implementáciu a výsledky využívame pre účely reformy.  

 

Plán obnovy a odolnosti (POO) – reforma pamiatkovej starostlivosti  

 Časť „Metodiky“   

Práca na tvorbe prebiehala plynule a boli plnené všetky míľniky. Ku koncu roku 2022 boli ukončené 

základné drafty všetkých textov. V roku 2023 sa chceme sústrediť na korektúry, recenzie, a diskusie  

s vonkajším prostredím (chceme dosiahnuť konsenzus odbornej verejnosti s ich výsledným znením). 

Pre oblasť archeológie sme aplikovali aj poznatky zo zahraničných metodík, najmä rakúskej metodiky 

z roku 2022 (Archäologische Maßnahmen, 6. Fassung, Viedeň 2022). Vypracovanie návrhu hlavných 

kapitol a podkapitol bolo konzultované s odborom archeológie a navrhnuté priebežné koncipovanie 

osnovy pre metodiku štandardov archeologických výskumov. Doplnené boli štruktúry archeologickej 

časti metodiky – Konzervovanie železa a medi. Zásadne pokročila práca na cenníkoch (Metodika 

výpočtu navýšenia nákladov zásahu do pamiatky z dôvodu rozhodnutia PÚ SR časť C). Používame aj 

štruktúru reštaurátorských cenníkov z roku 1969, štúdium zahraničných podkladov, štatistické a 

matematické metódy spracovania podkladov z OSSD. Požadujeme dáta a súčinnosť aj od MIRRI,  

z realizovaných projektov a výstupov: granty EHP a Nórska, Interreg, z Ministerstva 

pôdohospodárstva – rozvoj vidieka program Kultúra, Ministerstva sociálnych vecí a rodiny – 

zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Realizujeme konzultácie so súdnymi 

znalcami a konzultovali sme skúsenosti z praxe pri odhade ceny nehnuteľností. Uskutočnili sa 

stretnutia so zástupkyňou spoločnosti CENEKON, a diskutovali sme o možnostiach rozšírenia 

rozpočtovej databázy stavebného softvéru CENKROS o reštaurátorské a archeologické práce, aj 

stretnutie s Komorou reštaurátorov: k cenotvorbe,19. 07. 2022 a stretnutie s výskumníkmi k cenníku 

architektonicko-historického výskumu.  

 Časť „Pasportizácia“  

Úspešne používame elektronickú databázu E-passport účelovo vytvorenú PÚ SR. Pracovné skupiny 

spracovali 400 pamiatkových objektov (koniec roka). Na základe dobrých výsledkov v rozbehu 

pasportizácie štátnych pamiatok s využitím existujúcich kapacít odboru preventívnej údržby, PÚ SR 

prebral aj pamiatkové objekty, ktoré mali byť pasportizované SNM.  

Zlepšovanie energetickej efektivity stavieb – (v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR) 

V súvislosti s týmto projektom prebehlo stretnutie so štátnou tajomníčkou MDaV SR. Z dôvodu 

potreby intenzívnej prípravy metodikov PÚ SR na odborné posudzovanie projektov sme iniciovali 

odborné školenie zahraničných expertov určené pre KPÚ. Finančné krytie poskytol Národný Trust 

Slovensko  

z prostriedkov projektu Erazmus.  
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„Pro Monumenta II“  

Boli skolaudované objekty remeselných dielní v Trnave a v Levoči, ktoré poskytujú priestory pre 

kancelárie, garáže, dielne, sklady a seminárne miestnosti. V Trnave aj v Levoči už boli využité pre 

organizáciu tréningov. Vďaka kapacite kancelárskeho sedenia sme dokázali poskytnúť priestory aj pre 

„pasportizérov“ v rámci Plánu obnovy a odolnosti.  

 

„Červený Kláštor znovuzrodený“ 

Po úspešnom verejnom obstarávaní na obnovu interiérov objektov „E“ a „F“ v rámci kláštorného 

komplexu bola podpísaná zmluva o dielo s vybraným dodávateľom, ktorý realizuje obnovu oboch 

kláštorných objektov. Po ukončení prác bude kláštor poskytovať vhodné prostredie pre realizáciu 

vzdelávacích aktivít. Pokračuje práca na realizácií modernej expozície. 

 

Najvýznamnejšou investičnou akciou roku 2022 bola obnova fasád budovy PÚ SR na 

Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, ktorú si dlhodobo prenajíma Veľvyslanectvo USA. Urýchlená 

realizácia pomohla stabilizovať rozpočet PÚ SR z dôvodu zastavenej platby nájomného zo strany 

ambasády, ktoré je ale plánovaným príjmom štátneho rozpočtu.  

 

PÚ SR v roku 2022 zabezpečil plnenie všetkých úloh vrátane prioritných projektov. 


