
 

A r c h e o l o g i c k á    r a d a 
 

 
         Bratislava, 13.10.2010
    
 

Zápisnica z rokovania 
 
prítomní: podľa prezenčnej listiny:  

členovia Archeologickej rady: 

PhDr. Karol Pieta, DrSc., predseda 

PhDr. Peter Baxa,  

Mgr. Igor Bazovský, PhD.,  

PhDr. Július Béreš, CSc.,  

prof. Jozef Bujna, CSc.,  

PhDr. Jozef Labuda, CSc.,  

PhDr. Branislav Lesák,  

prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc. 

pozvaní: 

Mgr. Branislav Rezník, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva 

Mgr. Slavomír Katkin, námestník Pamiatkového úradu SR 

Mgr. Andrea Feníková, Pamiatkový úrad SR, referát archeológie 

neprítomní: PhDr. Peter Bednár, CSc., ospravedlnený, PN 

PhDr. Marcela Ďurišová, ospravedlnená, PN 

PhDr. Marta Mácelová, PhD., ospravedlnená, PN 

 

 Zasadnutie Archeologickej rady sa konalo dňa 13.10.2010 v miestnosti č. 211 („Malá 

zasadačka“) v budove Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky, 

Námestie SNP č. 33, Bratislava. Zasadnutie sa začalo o 10.00 hod. 

 Po privítaní účastníkov generálnym riaditeľom sekcie kultúrneho dedičstva Mgr. 

Branislavom Rezníkom zasadnutie otvoril predseda Archeologickej rady PhDr. Karol Pieta, 

DrSc. Slovo následne odovzdal tajomníkovi Archeologickej rady JUDr. Mgr. Tomášovi 

Michalíkovi, ktorý Archeologickú radu informoval o zmene tajomníka z dôvodu odchodu 

bývalej tajomníčky Mgr. Márie Medveckej do dôchodku, ako aj o potvrdení zloženia 



Archeologickej rady novým ministrom kultúry a cestovného ruchu v zmysle čl. 6 štatútu 

Archeologickej rady.  

Tajomník ďalej oboznámil Archeologickú radu s vydaním oprávnení na vykonávanie 

archeologických výskumov pre Krajské múzeum v Prešove (držiteľ osvedčenia na 

vykonávanie archeologického výskumu: Mgr. Mário Comisso; garant Archeologickej rady: 

PhDr. Július Béreš, CSc.) a Technickú univerzitu v Košiciach, Fakultu umení (držiteľ 

osvedčenia na vykonávanie archeologického výskumu: Mgr. Peter Tajkov; garant 

Archeologickej rady: PhDr. Marcela Ďurišová), ako aj s určením garantov Archeologickej 

rady pre Archaeoservices, s.r.o. v osobách prof. PhDr. Tatiany Štefanovičovej, CSc. a PhDr. 

Branislava Lesáka. 

Tajomník tiež uviedol, že s platnosťou od 1.6.2010 boli ministerstvom vydané 

osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu 

v odbore archeológia týmto úspešným žiadateľom: Mgr. Peter Barta, PhD., Mgr. Lucia 

Benediková, PhD., Mgr. Martin Kvietok, PhDr. František Žák, PhD. Vzhľadom na splnenenie 

odkladacích podmienok bude s platnosťou od decembra 2010, resp. januára 2011 vydané toto 

osvedčenie aj PhDr. Antonovi Karabinošovi a Mgr. Lucii Luštíkovej. 

Tajomník následne informoval o odpovedi ministerstva na žiadosť Archeologického 

ústavu SAV o usmernenie vo veci povrchových prieskumov a výskumov na vedecké 

a dokumentačné účely. Obsahom odpovede ministerstva bol okrem informácie, že 

ministerstvo nie je kompetentné usmerňovať činnosť Archeologického ústavu SAV, právny 

názor ministerstva na problematiku povrchového zberu a nedeštruktívnej prospekcie, ktoré za 

predpokladu, že sú vykonávané osobou, oprávnenou na vykonávanie archeologického 

výskumu, nemajú charakter priestupku a na vykonávanie tejto činnosti nie je potrebné 

rozhodnutie krajského pamiatkového úradu. Navrhovaný mechanizmus ohlasovania 

povrchových zberov krajskému pamiatkovému úradu je ponechaný v rovine odporúčania. Na 

druhej strane, výskumy na vedecké a dokumentačné účely sa podľa názoru ministerstva 

posudzujú v režime rozhodovania krajským pamiatkovým úradom. 

Informoval aj o usmernení Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, v zmysle 

ktorého vyjadrenia iné organizácie ako krajské pamiatkové úrady nemajú postavenie 

dotknutých orgánov a ich vyjadrenia nemôžu nahradiť záväzné stanoviská krajských 

pamiatkových úradov. 

Tajomník ďalej oboznámil Archeologickú radu o nadobudnutí účinnosti vyhlášky 

Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového 

fondu. V súvislosti s touto skutočnosťou sa na Archeologickú radu obrátil Pamiatkový úrad 



SR so žiadosťou o aktualizovanie metodickej pomocnej inštrukcie, ktorá by ako jediná 

metodická pomocná inštrukcia bola podkladom pri vypracovaní výskumných dokumentácií 

z archeologických výskumov. Predseda Archeologickej rady túto metodickú pomocnú 

inštrukciu pripravil, vopred s ňou oboznámil ostatných členov, pričom uviedol, že si je 

vedomý nedostatkov svojho návrhu a že očakáva pripomienky zo strany ostatných členov. 

Pamiatkový úrad SR svoje pripomienky k tomuto návrhu zhrnul do materiálu, ktorý na 

zasadnutí predložil členom Archeologickej rady. Archeologická rada po dôkladnom 

prediskutovaní jednotlivých formulácií odsúhlasila predbežný návrh, ktorý je prílohou tejto 

zápisnice, s dodatkom, že k tomuto materiálu predpokladá ďalšiu diskusiu zo strany odbornej 

obce. 

Námestník Pamiatkového úradu SR Mgr. Slavomír Katkin uviedol, že podľa novej 

vyhlášky vydáva ku každej výskumnej dokumentácii Pamiatkový úrad SR svoje stanovisko. 

O stanovisku rozhoduje nezávislá komisia, v ktorej majú reprezentatívne zastúpenie 

zástupcovia významných archeologických organizácií. Predseda Archeologickej rady 

kreovanie tejto komisie privítal. 

O 13.00 bolo zasadnutie na 10 minút prerušené. Po prestávke zasadnutie pokračovalo 

prerokovaním žiadosti Archeologického ústavu SAV o usmernenie právnických osôb, 

oprávnených vykonávať archeologický výskum vo veci odovzdávania výskumných 

dokumentácií archeologických výskumov Archeologickému ústavu SAV, ako aj o zavedenie 

tejto povinnosti ako podmienky do rozhodnutí alebo záväzných stanovísk, vydávaných 

krajskými pamiatkovými úradmi. Tajomník oboznámil členov Archeologickej rady 

s nevyhnutnosťou novelizácie štatútu Archeologickej rady z dôvodu reflektovania nových 

skutočností, resp. praktickej roviny priamo v štatúte. 

Členovia Archeologickej rady vyjadrili záujem stretnúť sa na zasadnutí 

Archeologickej rady v roku 2010 ešte raz. Predmetom najbližšieho zasadnutia by mala byť 

upravená metodická pomocná inštrukcia a otázka štandardizácie cenotvorby archeologických 

výskumov. 

Na záver zasadnutia tajomník Archeologickej rady pozval prítomných na konferenciu 

„Výskum a obnova hradnej architektúry“, ktorú organizuje ministerstvo, Pamiatkový úrad SR 

a Archeologický ústav SAV v novembri 2010 v Bratislave. 

 

 

 

 



Archeologická rada sa uzniesla nasledovne: 

1) Archeologická rada víta jednotnú metodickú pomocnú inštrukciu pre 

vypracovanie a posudzovanie výskumnej dokumentácie z archeologických 

výskumov, ktorá prispeje k odstráneniu nedorozumení v odbornej obci, ako 

aj rozporných výkladov jednotlivých ustanovení a je dôležitým nástrojom 

pre unifikáciu obsahovej stránky výskumných dokumentácií 

z archeologických výskumov. Je v záujme odbornej verejnosti prijať 

jednotnú metodickú pomocnú inštrukciu čo najskôr, najlepšie do konca roka 

2010. 

2) Archeologická rada podáva ministerstvu podnet na oboznámenie 

právnických osôb, oprávnených na vykonávanie archeologického výskumu 

s novou právnou úpravou, konkrétne na upozornenie na povinnosť 

odovzdania jedného výtlačku výskumnej dokumentácie archeologického 

výskumu Archeologickému ústavu SAV a na kompetenciu Pamiatkového 

úradu SR vydať ku každej výskumnej dokumentácii stanovisko. 

3) Archeologická rada podáva Pamiatkovej inšpekcii podnet na opakované 

preskúmanie postupu Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica vo 

veci administratívneho i metodického prístupu ku kultúrnej pamiatke hrad 

Vígľaš, ako aj priebehu archeologického výskumu na dotknutej kultúrnej 

pamiatke, realizovaného spoločnosťou ITHAKA BB, spol. s r. o. v období 

od posledného preverovania Pamiatkovou inšpekciou. 

4) Archeologická rada žiada Pamiatkovú radu o preskúmanie vecnej stránky 

obnovy kultúrnej pamiatky hrad Vígľaš a o poskytnutie odborného 

stanoviska k priebehu tejto obnovy. 

 

Prezenčná listina členov Archeologickej rady je prílohou tejto zápisnice. Originál 

zápisnice je uložený u tajomníka Archeologickej rady. 

Zasadnutie sa skončilo o 14.40 hod. 

 

 

 

 

Zapísal: JUDr. Mgr. Tomáš Michalík, tajomník Archeologickej rady 

Schválil: PhDr. Karol Pieta, DrSc., predseda Archeologickej rady 


