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Hodnotiaci hárok 
k projektom predloženým v rámci systému dotácií Ministerstva kultúry SR na rok 2018 

Program 1 OSSD podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva 

 
     

Číslo projektu:   
Názov (meno) 

predkladateľa:   
Názov projektu:   

 

     

Kritériá pre odborné 
hodnotenie 

Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie Poznámka 

1. Súlad projektu s 
prioritami programu  

 

NKP v predkladanom projekte je 

situovaná v okrese, ktorý sa nachádza v 

zozname menej rozvinutých okresov  

(http://www.upsvar.sk/statistiky/zoznam-

najmenej-rozvinutych-

okresov.html?page_id=561733) 

 

bodovacie 
 
     5-0b 

 
 

Projekt obsahuje zámer/zámery na:  

realizovanie reštaurátorských prác, 

aplikovanie tradičných stavebných 

technológií a umelecko-remeselných 

prác, vypracovanie pamiatkových 

výskumov. 

 

bodovacie 
 
      10 - 0b 

 
 

Zámerom predkladaného projektu je  

obnova objektov v kritickom stavebno-

technickom stave. 
bodovacie 

 
      10-0b 

 
 

Zámerom predkladaného projektu je 

obnova a reštaurovanie sakrálnych 

kultúrnych pamiatok. 
bodovacie 

 
      5/0b 

 
 

2. Súlad s požiadavkami 
PÚ SR 

Odborná komisia 

-  posudzuje súlad  predkladaného 

projektu 

s vyjadrením/stanoviskom/rozhodnutím  

príslušného krajského pamiatkového 

úradu 

 

bodovacie 
 
      10 - 0b 

 
 

3. Pripravenosť 
pamiatkovej obnovy 

Odborná komisia 

- posudzuje navrhovaný spôsob 

a následnosť prác na obnove 

nehnuteľnosti. 

 

 

 

bodovacie 
 
      10 - 0b 

 
 

Odborná komisia  

 - posudzuje úroveň spracovania 

dokumentácie projektu 

bodovacie 
 
      10 - 0b 
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4. Realizovateľnosť 
projektu 

Odborná komisia 

- posudzuje realizovateľnosť 

a primeranosť navrhovaných aktivít 

projektu z hľadiska ochrany 

pamiatkového fondu, 

- posudzuje efektívnosť a kvalitu doteraz 

realizovaných prác na nehnuteľnosti 

- posudzuje súlad doteraz vykonaných 

prác s podmienkami obnovy, ktoré určil 

miestne príslušný krajský pamiatkový 

úrad 

- posudzuje realizovateľnosť, vzhľadom 

na etapy obnovy v príslušnom 

kalendárnom roku. 

bodovacie 
 
      10 - 0b 

 
 

5. Nutnosť realizácie 
projektu 

Odborná komisia posudzuje 

nevyhnutnosť realizácie predkladaného 

projektu v danom roku vzhľadom na 

objektívne skutočnosti (kontinuálne 

pokračovanie obnovy, havarijný stav 

objektu,....) 

bodovacie 40-0b  

5. Reálnosť rozpočtu 

Posudzuje sa  primeranosť a reálnosť 

rozpočtu, vyrovnanosť jednotlivých 

položiek v závislosti od plánovaných 

aktivít, špecifikácia položiek rozpočtu 

tak, aby mohli byť považované za 

oprávnené, podrobný komentár úroveň 

spracovania dokumentácie projektu. 

 

bodovacie 
 
      10 - 0b 

 
 

Spolu počet bodov       Max 120  

 

 
 


