Vyhodnotenie plnenia Kontraktov Pamiatkového úradu SR za rok 2015
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Špecifická činnosť
Zabezpečenie centrálnej evidencie a informačných systémov
Kultúrne aktivity
Archívna činnosť
Reštaurovanie
Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy
Správa a prevádzka

A/ Kontrakt : Špecifická činnosť
V rámci zabezpečenia uvedenej činnosti boli v roku 2015 riešené nasledovné úlohy:
1. Vydávanie rozhodnutí v prvom a druhom stupni výkonu štátnej správy, záväzných
stanovísk, stanovísk a vyjadrení v oblasti ochrany pamiatkového fondu. ( PHÚ 2015/ úloha
A.1. )
2. Príprava podkladov a správne konania vo veci vyhlasovania objektov a predmetov za
národnú kultúrnu pamiatku, zmenu a zrušenie vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky,
podľa stanoveného plánu a aktuálnej potreby. ( PHÚ 2015/ úloha A.2. )
3. Vypracovávanie návrhov na ochranné pásma a správne konania vo veci vyhlásenia
ochranných pásiem:
• ochranné pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok podľa
harmonogramu,
• ochranné pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok podľa akútnej
potreby,
• ochranné pásma pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón vo vzťahu k definitívne
upraveným hraniciam. ( PHÚ 2015/ úloha A.5. )
4. Vydávanie vyjadrení k dočasnému vývozu nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok
z územia Slovenskej republiky do zahraničia, overovanie zhody a posúdenia celkového
stavu po ich vrátení. ( PHÚ 2015/ úloha A.6. )
5. Monitoring stavu zachovania národných kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO. ( PHÚ 2015/ úloha C.1. )
6. Monitoring stavu drevnej hmoty objektov lokality svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka. ( PHÚ 2015/ úloha
C.2. )
7. Harmonizácia nominačného projektu do Zoznamu svetového dedičstva „ Dunajský Limes
na Slovensku“ na medzinárodnej úrovni. ( PHÚ 2015/ úloha C.3. )
8. Hodnotenie spôsobilosti organizácie na vykonávanie výskumu a vývoja. ( PHÚ 2015/
úloha E.2. )

Plnenie:
1. Vydávanie rozhodnutí v prvom a druhom stupni výkonu štátnej správy, záväzných
stanovísk, stanovísk a vyjadrení v oblasti ochrany pamiatkového fondu.
Ťažisko prác PÚ SR sa v roku 2015 sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu
štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle pamiatkového zákona,
vydávaním rozhodnutí, ZS, vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám oprávnených

osôb. V sledovanom období vydal PÚ SR vrátane KPÚ celkovo 4376 rozhodnutí v 1. a 2.
stupni výkonu štátnej správy, 9631 ZS, 13159 vyjadrení a stanovísk. Odbor
preskúmavania výkonu štátnej správy (ďalej len „OPVŠS“) v rámci odvolacích konaní vydal
73 rozhodnutí a 20 ZS. Aktuálne sa na súdoch nachádza len 7 spisov úradu kvôli preskúmaniu
rozhodnutí KPÚ a PÚ SR.
Tab. výkon štátnej správy v roku 2015:

PÚ SR Bratislava
KPÚ Bratislava
KPÚ Trnava
KPÚ Trenčín
KPÚ Nitra
KPÚ Žilina
KPÚ B. Bystrica
KPÚ Prešov
KPÚ Košice

Rozhodnuti
a v 1. a 2.
stupni
225
697
391
275
383
437
612
854
502

SPOLU

4376

•

Záväzné
stanoviská
20
763
560
1915
1876
806
1083
1588
1020

Stanoviská,
odborné
vyjadrenia
3101
437
939
466
1068
1585
1796
430
3337

9631

13159

PÚ SR – OPVŠS v rámci výkonu štátnej správy v r.2015:

Rozhodnutia

73

Záväzné Podnety
stanoviská

20

17

1. Celkový počet rozhodnutí: 73
PÚ SR napadnuté rozhodnutia KPÚ:
a.
potvrdil
22
b.
zmenil
28
c.
zrušil a vrátil
16
d.
zrušil bez náhrady
2
e.
konanie zastavil
3
f.
konanie prerušil
0
g.
iné
2

Vyjadrenia
k žalobám
a odvolaniam
4

Spolu

3346
1897
1890
2656
3327
2828
3491
2872
4859
27166

2. Rozhodnutia Pamiatkového úradu SR
a.
b.
c.
d.
KPÚ Banská Bystrica
2
3
1
2

e.

f.

g.

celkový počet rozhodnutí KPÚ

0

0

0

8

KPÚ Bratislava
4
7
3

0

0

0

0

14

KPÚ Košice
2
1
3

0

1

0

1

8

KPÚ Nitra
2
0

2

0

1

0

0

5

KPÚ Prešov
5
2
2

0

0

0

1

10

KPÚ Trenčín
1
4
1

0

0

0

0

6

KPÚ Trnava
4
4
2

1

0

0

0

11

KPÚ Žilina
2
7

0

0

0

0

11

2

OPVŠS v roku 2015 preskúmaval o 4 rozhodnutia menej ako v roku 2014. Naproti
tomu bolo preskúmavaných viac záväzných stanovísk a taktiež bolo riešených oveľa viac
podnetov. Z priloženej tabuľky vyplýva, že najviac rozhodnutí preskúmavaných OPVŠS bolo
z KPÚ Bratislava.
OPVŠS pravidelne každý rok organizuje pre krajské pamiatkové úrady metodický deň
venovaný problematickým okruhom zisteným v rámci svojej činnosti v oblastiach správneho
práva, priestupkového práva a špecializovaného práva, ktorý napomáha zlepšovať kvalitu
prvostupňových rozhodnutí. Napriek tomu roku 2015 bolo z celkového počtu 73 rozhodnutí
60 % rozhodnutí zmenených alebo zrušených a vrátených na ďalšie konanie a len 30 %
rozhodnutí bolo možné potvrdiť. Z uvedeného vyplýva, že OPVŠS v snahe zlepšiť prácu KPÚ
bude aj naďalej organizovať metodické dni zamerané na opakujúce sa problematické témy.
Vyhodnotenie ukončených súdnych konaní v roku 2015:
1.

2.

žalobca: Slovenská správa ciest, Bratislava
napadnuté rozhodnutie: PÚ-13/14813-3/62857/74/ORA
náhrada trov konania: 0 €
- Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 16. 01. 2015 – zastavené
konanie
žalobca: DIY Slovakia, a. s., Bratislava

napadnuté rozhodnutie: PUSR-13/12805-8/60456/70/ZLN
náhrada trov konania: 0 €
- rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 17. 03. 2015 – žaloba zamietnutá
3.

žalobca: Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice
napadnuté rozhodnutie: PÚ-13/490-3/26261/23/KUB
náhrada trov konania: 0 €
- rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 01. 04. 2015 – potvrdený rozsudok KS
v Bratislave - žaloba zamietnutá

4.

žalobca: Ing. Dunčko, Spišský Štvrtok
napadnuté rozhodnutie: PUSR-2014/13306-4/56929/58/ZLN
náhrada trov konania: 0 €
- rozsudok Krajského súdu v Košiciach zo dňa 18. 03. 2015 – žaloba zamietnutá –
Ing. Dunčko podal odvolanie

5.

žalobca: Prima banka Slovensko, a. s., Žilina
napadnuté rozhodnutie: PUSR-2015/2429-6/19772/16/NEM
náhrada trov konania: 0 €
- Uznesenie Krajského súdu v Žiline zo dňa 24. 06. 2015 – zastavené konanie

6.

žalobca: Ing. Ján Čarmaj, Banská Štiavnica
napadnuté rozhodnutie: PÚ-13/7949-3/33388/35/HAB
náhrada trov konania: 140,- €
- rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 29. 10. 2015 – zmenený rozsudok KS
v Banskej Bystrici - zrušené rozhodnutie PÚ SR a vrátené na ďalšie konanie

7.

žalobca: Mamut, s. r. o., Bratislava
napadnutá odpoveď: PU-2014/10121-5/34158
náhrada trov konania: 766,62 €
- rozsudok Krajského súdu v Bratislave zo dňa 24. 11. 2015 – zrušená odpoveď PÚ
SR a stanovisko KPÚ Bratislava a vec vrátená na ďalšie konanie – PÚ SR
podal odvolanie

Z uvedeného vyplýva, že v roku 2015 bolo rozhodnuté o siedmich žalobách, z nich
o dvoch rozhodoval Najvyšší súd SR v odvolacom konaní a o piatich rozhodovali krajské
súdy. V dvoch prípadoch boli rozhodnutia Pamiatkového úradu SR zrušené a vrátené na
ďalšie konanie. Pamiatkový úrad SR bol povinný zaplatiť trovy konania spolu vo výške 140,€ čo je oproti predošlým rokom neporovnateľne nižšia suma. OPVŠS v štyroch prípadoch
zastupoval Pamiatkový úrad SR na krajských súdoch.
Prehľad za predošlé roky:
rok
rozsudky
NS
spolu
SR

KS

potvrdené
rozhodnutia

zrušené
rozhodnutia

zastavenie
konania

1

2011

7

2

5

4

2

2012

6

1

5

3

3

trovy konania
a právneho
zastúpenia
1307,31 €
972,27 €

2013

8

3

5

5

2

2014

6

2

4

4

2

2015

7

2

5

3

2

684,05 €

1

1314,31 €
140,- €

2

K 31. 12. 2015 bolo na súdoch SR 7 žalôb proti rozhodnutiam Pamiatkového úradu SR
a KPÚ, z toho 3 na Najvyššom súde SR.

•

Činnosť poradných orgánov úradu:

Odborno-metodická komisia:
V roku 2015 sa Odborno-metodická komisia PÚ SR zišla na dvanástich riadnych
zasadnutiach a na jednom zasadnutí Subkomisie pre obnovu Bratislavského hradu.
Posúdených bolo 100 dokumentácií k pamiatkovým výskumom. V rámci interných
materiálov bolo v komisii posúdených 16 dokumentácií zásad ochrany pamiatkových
území, 2 návrhy na vyhlásenie ochranného pásma, a 1 návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny.
Boli podané 3 žiadosti na predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na
výkon pamiatkového výskumu.

Odborno-metodická komisia

Celkový
výpočet

Posudzované pamiatkové
výskumy
Posudok k udeleniu osvedčenia
o osobitnej odbornej spôsobilosti
na vykonávanie pamiatkového
výskumu
(§ 35, ods. 6)
Posudzované zásady ochrany,
obnovy a prezentácie hodnôt
pamiatkového územia
Posudzované návrhy na ochranné
pásma
Posudzované iné odborné
materiály
Posudzované problematické
prípady

Schválené
s pripomienkami
69

Neschválené

100

Schválené
bez
pripomienok
29

3

3

-

-

16

-

15

1

2

-

-

2

3

-

2

1

3

2

Subkomisia Odborno-metodickej komisie pre archeológiu:
PÚ SR vydal 527 stanovísk k výsledkom výskumu k 485 výskumným dokumentáciám, z nich
bolo pritom v r. 2015 opätovne posúdených 38 a 4 výskumné dokumentácie boli vrátené bez
posúdenia (už posúdené opätovne, resp. v stave nevyhovujúcom posúdeniu).

Subkomisia Odborno-metodickej
komisie pre archeológiu
Posudzované archeologické
výskumy
Posudok k udeleniu osvedčenia
o osobitnej odbornej spôsobilosti na
vykonávanie pamiatkového
výskumu

Celkový
počet
485

8

Stanovisko k predĺženiu osvedčenia
o osobitnej odbornej spôsobilosti

10

Schválené

Neschválené

313

172

6

2

10

0

Reštaurátorská komisia:
Reštaurátorská komisia

Celkový
počet

Posudzované reštaurátorské
dokumentácie

12

Zoznam posudzovaných reštaurátorských dokumentácií:
• Bratislava; meštiansky dom; Sedlárska 8; drevený trámový strop; č. ÚZPF 213/1,
Reštaurátorská realizácia. Drevený trámový strop v objekte Sedlárska 8, Bratislava; Mgr.
art. Pavol Ševčík
• Bratislava; ortodoxný židovský cintorín; náhrobky Chaima Brilla, Wolfa
Pappenheima, Philippa Bettelheima, Kalmana Pappenheima; č. ÚZPF 10624/1;
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie; Akad. soch. Tomáš Lupták – vybavené
ako nevyhovujúce, požadované doplnenie a upravenie dokumentácie
• Bratislava; ortodoxný židovský cintorín; náhrobky Chaima Brilla, Wolfa
Pappenheima, Philippa Bettelheima, Kalmana Pappenheima; č. ÚZPF 10624/1;
prepracovaný Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie; Akad. soch. Tomáš Lupták
– vybavené ako vyhovujúce
• Chtelnica; kaštieľ; južný a západný pavilón; č. ÚZPF 881/5; Reštaurátorský výskum;
Mgr. Ján Sikoriak a Mgr. art. Andrej Krchňák
• Chtelnica; kaštieľ; východný pavilón; interiéri I. NP, č. ÚZPF 881/5; Reštaurátorský
výskum a návrh na reštaurovanie. Interiéry I. NP, maliarska výzdoba a povrchové úpravy
stien, stropov, drevených a kamenných prvkov; Mgr. Ján Sikoriak a Mgr. art. Tomáš
Kružlík – vybavené ako vyhovujúce
• Kaplna; r.k. kostol sv. Alžbety; kamenné exteriérové architektonické prvky
a škárované časti fasád; č. ÚZPF 437/1; Rímskokatolícky kostol Sv. Alžbety v Kaplne.
Kamenné exteriérové architektonické prvky a škárované časti fasád. Návrh na
reštaurovanie; Mgr. art. Juraj Puškár a Mgr. art. Ján Hromada, artD. – vybavené ako
nevyhovujúce

• Nitra; r.k. kostol sv. Emeráma; organ, č. ÚZPF 2651/1; Správa z reštaurátorského
výskumu a Návrh na reštaurovanie organa Martina Zorkovského v Katedrále sv. Emeráma
v Nitre; J. Valovič a kolektív – neposudzované pre absenciu odborníkov
• Podrečany; kaštieľ; exteriérové fasády so štukovou výzdobou; č. ÚZPF 474/1;
posúdenie a zhodnotenie prebiehajúcich reštaurátorských prác; rokovanie subkomisie OKR
– vybavené odborným vyjadrením komisie a metodickým usmernením
• Prešov; Sklad soli; vežové hodiny a nápis na čelnej fasáde; Akad. mal. Mário Flaugnatti
– vybavené zaslaním posudkov dvoch členov OKR
• Žakovce; r.k. kostol sv. Mikuláša biskupa; hlavný oltár, tabernákulum, kazateľnica,
2 ks stallá, organová skriňa, 2ks svietniky, Madona; Dokumentácia vykonaných
umelecko-remeselených a reštaurátorských prác; Marián Švec, Milan Bodor, Dana
Gromová – v riešení
• Želiezovce; r.k. kostol sv. Jakuba; nástenné maľby; č. ÚZPF 1654/1; Návrh na
reštaurovanie nástenných malieb a omietok v kostole sv. Jakuba v Želiezovciach; Mgr. art.
Peter Koreň – vybavené odborným vyjadrením komisie a metodickým usmernením
Stanoviská a posudky k reštaurátorskému výskumu - 5.

Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu:
Komisia pre posudzovanie pamiatkového
fondu
Podnety a podklady na vyhlásenie veci za
NKP
Podnety a podklady na zmenu vyhlásenia veci
za NKP
Podnety a podklady na zrušenie vyhlásenia
veci za NKP
Prerokované podnety a podklady spolu

Celkový
počet

Počet
odsúhlasenýc
h

Počet
neodsúhlasenýc
h

271

218

53

28

26

2

21

8

13

320

252

68

2. Príprava podkladov a správne konania vo veci vyhlasovania objektov a predmetov
za národnú kultúrnu pamiatku, zmenu a zrušenie vyhlásenia národnej kultúrnej
pamiatky, podľa stanoveného plánu a aktuálnej potreby.
V sledovanom období PÚ SR - Odbor štátneho informačného systému (ďalej len „OŠIS“)
realizoval:
Celkový počet správnych konaní za rok 2015 :
Vyhotovenie odborných podkladov pre správne konania :

151
178

Rozhodnutia o vyhlásení NKP :
Rozhodnutia o zmene vyhlásenia NKP (zúženie objektovej skladby) :
Rozhodnutia o zrušení NKP:

128
2

Celkový počet rozhodnutí :

9
139

Rozhodnutie o vyhlásení za NKP a rozšírenie objektovej skladby NKP - § 15 pamiatkového
zákona:
• Pribeta, Hlavná 18, fara a múr ohradný
• Partizánska Ľupča, dom meštiansky č. 99 a stodola
• Partizánska Ľupča, dom meštiansky č. 81
• Banská Štiavnica, Dolná Ružová 14, dom meštiansky
• Dubové, dvor roľnícky
• Rimavské Brezovo, sýpka
• Uzovce, mauzóleum
• Levice, Holubyho č. súp. 570, škola
• Hlohovec, M.R.Štefánika 30, škola
• Hlohovec, Nám. Sv. Michala 23, dom meštiansky
• Poprad-Kvetnica, nemocnica s areálom
• Zlaté Moravce, Sládkovičova 45, vila a oplotenie
• Hnilčík, dom riaditeľa banského závodu
• Bratislava, m. č. Ružinov, silo obilné býv. Ludwigovho mlyna
• Sládkovičovo, Cukrovar (areál, 6 pamiatkových objektov)
• Chrenovec, m. č. Brusno, mlyn vodný
• Ondrejovce, kaplnka a cintorín príkostolný
• Bratislava, m. č. Petržalka, depo viedenskej električky
• Horné Otrokovce, kaplnka pohrebná rod. Vranovičovcov
• Trnava, sklad so silom (NUPOD)
• Ondrejovce, kostol r. k. sv. Ondreja a cintorín príkostolný
• Červený Kameň, kaplnka r. k. sv. Augustína
• Nitrica, m. č. Račice, kaplnka r. k. Božského Srdca Ježišovho
• Michalová, luštiareň a zariadenie technologické
• Nová Ves nad Váhom, kostol r. k. sv. Martina biskupa
• Koplotovce, kostol r. k. Navštívenia Panny Márie
• Malé Hoste, kostol r. k. sv. Martina biskupa
• Nitrianske Pravno, socha na stĺpe (Panna Mária s dieťaťom)
• Nitrianske Pravno, socha na podstavci (sv. Ján Nepomucký)
• Krupina, hrobka rod. Plachých
• Kluknava, dom kurialistov s hospodárstvom
• Dvorníky – zaniknutý kostol sv. Petra
• Skalka nad Váhom – hradisko Chochel
• Dolné Zelenice, kríž s korpusom na pilieri
• Bajerovce, kaplnka prícestná
• Boldog, r. k. kostol Nanebovzatia Panny Márie - oltár hlavný – fragmenty
• Boldog, r. k. kostol Nanebovzatia Panny Márie - svätostánok
• Most pri Bratislave, r. k. kostol Božského srdca - kríž s korpusom (Ukrižovaný)
• Most pri Bratislave, r. k. kostol Božského srdca - pacifikál
• Most pri Bratislave, r. k. kostol Božského srdca - socha voľná Piety
• Most pri Bratislave, r. k. kostol Božského srdca - lavice kostolné súprava
• Most pri Bratislave, r. k. kostol Božského srdca - strop kazetový
• Skerešovo, ref .k. c. kalvínsky kostol - organ historizujúci
• Leváre, r. k. kostol Panny Márie- organ historizujúci pravd. od M.Ctzáráka

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rákoš, ev. a. v. kostol - organ historizujúci od M.Ctzáráka
Muráň, r. k. kostol sv. Juraja - organ novogotický
Ratková, ev. a. v. kostol - organ neskoroklasicistický
Lendak, r. k. kostol sv. Mikuláša - socha voľná Panny Márie
Lendak, r. k. kostol sv. Mikuláša - socha voľná sv. Jána Evanjelistu
Lendak, r. k. kostol sv. Mikuláša - socha voľná Ressurexit
Lendak, r. k. kostol sv. Mikuláša - socha voľná Krista v hrobe
Lendak, r. k. kostol sv. Mikuláša - reliéf voľný Panny Márie,
Lendak, r. k. kostol sv. Mikuláša - relikviár gotický
Lendak, r. k. kostol sv. Mikuláša - monštrancia
Lendak, r. k. kostol sv. Mikuláša - dvierka mrežové sanktuária
Podolie, zvonica obecná - zvon barokový z r. 1777
Považany, m. č. Mošovce, zvonica - zvon barokový z r. 1778
Považany, m. č. Vieska, zvonica - zvon historizujúci z r. 1859
Stará Lehota, r. k. kostol. sv. Mikuláša - zvon ranobarokový, 1695
Bodiná, r. k. kostol Narodenia PannyMárie - zvon historizujúci z r. 1867
Udiča, r. k. kostol sv. Matúša - zvon renesančný z r. 1641
Lednica, r. k. kostol sv. Jána Nepomuckého - zvon historizujúci z r. 1850
Horovce, r. k. kostol sv. Trojice - zvon renesančný z r.1629
Zliechov, r. k. kostol sv. Vavrinca - zvon renesančný z r. 1588
Poprad, m. č. Matejovce, ev. a. v. kostol - kanvica baroková cínová
Poprad, m. č. Matejovce, ev. a. v. kostol - kanvica historizujúca z alpaky
Poprad, m. č. Matejovce, ev. a. v. kostol - obraz Jozef II. Habsburský
Poprad, m. č. Matejovce, ev. a. v. kostol - obraz Leopold II. Habsburský
Haluzice, zvonica pri r. k. kostole Vš. svätých - svätenička románska kamenná
Lazany, r. k. kostol Panny M. Snežnej - socha oltárna svätec rehoľník z 18. stor.
Lazany, r. k. kostol Panny Márie Snežnej - socha oltárna sv. František Xaverský
Ihľany, gr. k. kostol sv. Michala archanjela - dvere gotické s kovaním
Nitr. Pravno, r. k. kostol sv. Jána Krstiteľa - obraz Adorácia obr. P.Márie Škapul.
Nitr. Pravno, r. k. kostol sv. Jána Krstiteľa - socha voľná Piety barok
Nitr. Pravno, r. k. kostol. sv. Jána Krstiteľa – 2 sochy voľné anjeli - pendanty
Nitr. Pravno, Kalvária - oltár Zostúpenia Krista do predpeklia 1927-1934
Nitr. Pravno, Kalvária - reliéf Petrovo zapretie 1927-1934
Nitr. Pravno, Kalvária - reliéf Judášova zrada 1927-1934
Nitr. Pravno, Kalvária - reliéf Arma Christi 1927-1934
Nitr. Pravno, Kalvária - reliéf Zmŕtvychvstanie Krista 1927-1934
Nitr. Pravno, Kalvária - reliéf Nanebovstúpenie Krista 1927-1934
Kravany n. Dunajom, r. k. kostol Mena Panny Márie - oltár hlavný P.Márie
barokový
Ihľany, r. k. kostol sv. Martina - kalich klasicistický z prelomu 18. a 19. st.
Levoča, r. k. kostol sv. Jakuba - epitaf Daniela Kramera kamen. zo 17. st.
Levoča, r. k. kostol sv. Jakuba - epitaf Michaela Eicklera kamen. z r. 1629
Hybe, ev. a. v. kostol - kalich barokový z obdobia rokov 1740 až 1760
Hybe, ev. a. v. kostol - kalich barokový z r. 1793
Hybe, ev. a. v. kostol - kanvica neskororenesančná z r.1670
Hybe, ev. a. v. kostol - dóza na oblátky cínová baroková z r. 1740
Hybe, ev. a. v. kostol - dóza na oblátky cínová baroková z r. 1778

•
•
•
•
•
•
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•

Hybe, ev. a. v. kostol - misa krstná medená baroková z r. 1735
Nové Mesto n. V., r. k. kostol Nar. Panny Márie - dvere drevené gotické
Nové Mesto, r. k. kostol Nar. Panny Márie - dvere gotické s lomeným oblúkom
N. Mesto, Prepozitúra Panny Márie - dvere barokové s dekor. rezbou z 18. stor.
N. Mesto, Prepozitúra Panny Márie - dvere klasicistické maľované z 1. 1/3 19.
stor.
Šamorín, ev. a. v. kostol - kríž oltárny klasicistický z r. 1783
Šamorín, ev. a. v. kostol - svietniky oltárne - súprava 4ks barok z r. 1783
Nový Život - Eliášovce, r. k kostol sv. Petra a Pavla - epitaf Sofie Foldés
Nový Život - Eliášovce, r. k. kostol sv. Petra a Pavla - epitaf Štefana Illésházi
Nový Život - Eliášovce, r. k. kostol sv. Petra a Pavla - krstiteľnica a vrchnák
Šamorín, ev. a. v. kostol - krstiteľnica a vrchnák so súsoším, ok. 1784
Čakany, r. k. kostol sv. Michala - kazateľnica baroková, ok. pol. 18. stor.
Čakany, r. k. kostol sv. Michala - doska nápisová, baroková z r. 1712
Čakany, r. k. kostol sv. Michala - organ historizujúci
Čakany, r. k. kostol sv. Michala - obraz závesný Nan. PM, barok
Malé Kršteňany, r. k. kostol Narodenia P.Márie - sanktuárium gotické z 15. stor.
Kovarce, r. k. kostol sv. Mikuláša - obraz sv. Jána Nepomuckého a rám
Kovarce, r. k. kostol sv. Mikuláša - obraz Stigm.sv. Františka a rám
Komárno, r. k. kostol sv. Ondreja - oltár bočný sv. Ignáca z Loyoly
Komárno, r. k. kostol sv. Ondreja - oltár bočný sv. Štefana Kráľa
Komárno, r. k. kostol sv. Ondreja - kazateľnica baroková z 2. pol. 18. stor.
Prievidza, r. k. kostol. sv. Bartolomeja - lampa na večné svetlo/anjel/
Prievidza, r. k. kostol. sv. Bartolom. - sochy anjelov svetlonosov - 2ks
Prievidza, r. k. kostol sv. Bartolom. - socha sv. Jána Nep., barok. z r. 1731
Prievidza, r. k. kostol sv. Bartolom. - socha sv. Floriána, barok., z r. 1739
Prievidza, r. k. kostol sv. Bartolom. - obraz Korunovania sv. Antona Pad.
Prievidza, r. k. kostol sv. Bartolom. - obraz P.Márie Immaculata, 18. stor.
Prievidza, r. k. kostol sv. Bartol. - obraz Krista na Olivovej hore z 1867
Prievidza, r. k. kostol Nan. P.Márie - obraz Korunovania P.Márie z 18. stor.
Lechnica, r. k. kostol sv. Jodoka - monštrancia rokoková z 2. pol. 18. stor.
Lechnica, r. k. kostol sv. Jodoka - pacifikál klasicis. z prelomu 18./19. stor.

Rozšírenie objektovej skladby:
• Močenok, kostol r.k. sv. Klimenta (1544/1)
• Komárno, Palatínova 13, múzeum s areálom (295/1-3)
• Hubice, kaštieľ s areálom (89/1-14)
• Banská Štiavnica, kostol s areálom (2487/ 1-3)
• Komárno, kolégium (201/1-3)
• Smrečany, kostol s areálom (372/1-4)
• Levoča, gymnázium a oplotenie, (2767/1,2)
Rozhodnutie o zmene vyhlásenia - § 20 pamiatkového zákona (zúženie objektovej skladby
NKP):
• Spišské Podhradie, Štefánikova 6, stanica mýtna s areálom, zrušenie PO dom
• Nižné Repaše č. 31, dvor roľnícky (11136/1-3) – zrušenie pamiatkovej ochrany PO2
maštaľ, PO3 stodola

Rozhodnutie o zrušení vyhlásenia - § 20 pamiatkového zákona:
•
•
•
•
•
•
•

Zemianske Podhradie, ev. a. v. kostol - luster drevený č. 1344/1
Polomka, budova administratívna, č. ÚZPF 11663/1
Kežmarok, Dr. Alexandra 1, dom meštiansky č. ÚZPF 2497
Ábelová, dvor roľnícky č. ÚZPF 1696/1-2
Devičany, dom ľudový č. 48 ÚZPF 2496/1
Čelovce, miesto pamätné (derešovania), 2086/1
Trenčianske Stankovce, tabuľa pamätná (J. Lipský)
• Gaboltov, r. k. kostol sv. Vojtecha - stroj hodinový č. 165/1
• Adamovské Kochanovce, r. k. kostol sv. Petra a P.- dvere drevené č. 11916/1

Stav pamiatkového fondu v databázach centrálnej evidencie
Národné kultúrne pamiatky
Hnuteľné NKP
Vyhlásené hnuteľné NKP v r. 2015
Zrušené vyhlásenie hnuteľných NKP v r. 2015
Nehnuteľné NKP
Vyhlásené nehnuteľné NKP v r. 2015
Zrušené vyhlásenie nehnuteľnej NKP v r. 2015
Stavebno-technický stav nehnuteľných NKP
Dobrý
Vyhovujúci
Narušený
Dezolátny
V obnove
Iné
Vlastnícka forma nehnuteľných NKP
Štát
Samospráva obcí
Cirkvi
Právnické osoby
Fyzické osoby
Iné vlastnícke formy (nadácie, družstvá, ...)
Nevysporiadané vlastnícke vzťahy
Pamiatkové rezervácie
Mestské pamiatkové rezervácie (MPR)
Pamiatkové rezervácie technického dedičstva (PRTD)
Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry (PRĽA)
Pamiatkové zóny

NKP
PO/PP
14 951 34 197
74
144
7
9
9893
31
5

16 169
72
9
PO
4 897
6 044
3 261
873
722
372
PO
1 541
4 256
4 223
1 169
4 579
305
96
28
17
1
10
82

3. Vypracovávanie návrhov na ochranné pásma a správne konania vo veci vyhlásenia
ochranných pásiem:
• ochranné pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok podľa
harmonogramu,
PÚ SR - 6 spracovaných návrhov:
o Kolíňany, r.kat. kostol
o Kapušany, hrad
o Jasenov, hrad
o Kamenica, hrad
o Jur nad Hronom, r.kat. kostol
o Iža – Leányvár - ukončené konanie o vyhlásení OP NKP
KPÚ Trnava: pevnosť Leopoldov - podnet na vyhlásenie ochranného pásma
predpolia NKP.
• ochranné pásma nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok podľa
akútnej potreby,
• ochranné pásma pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón vo vzťahu
k definitívne upraveným hraniciam.
PÚ SR - 2 návrhy:
o PZ Modra – rozhodnutie zrušené MK SR a vrátené na nové rozhodnutie (KPÚ
zabezpečí rokovanie s mestom)
o PZ Ružomberok – v odvolacom konaní
4. Vydávanie vyjadrení k dočasnému vývozu nehnuteľných národných kultúrnych
pamiatok z územia Slovenskej republiky do zahraničia, overovanie zhody
a posúdenia celkového stavu po ich vrátení.
PÚ SR - OŠIS:konzultačná, poradenská a metodická činnosť pre pracovníkov Ministerstva
kultúry SR a pracovníkov krajských pamiatkových úradov, ktorí v tejto veci konajú.
Rozhodnutím MK SR bol povolený vývoz NKP – lokomotíva úzkorozchodná Gontkulák
D760/90, č. ÚZPF 11586/4 za účelom opravy podvozku a rozvodu pary na územie ČR na
dobu od 02.09.2015 do 31.12.2016.
5. Monitoring stavu zachovania národných kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO.
a) Spracovanie pasportizačných kariet: Pravidelný dvojročný cyklus monitoringu svetového
kultúrneho dedičstva (ďalej len „SKD“) pokračoval v roku 2015 realizáciou monitoringu
stavebno-technického stavu 1176 objektov národných kultúrnych pamiatok (ďalej len NKP)
vo všetkých územiach SKD pre posúdenie stavu zachovania ich jedinečnej svetovej hodnoty,
autenticity a integrity a uplatnenie účinných nástrojov pri ich ochrane. Monitoring pre každú
lokalitu SKD osobitne vykonali jednotlivé územne príslušné KPÚ. Na základe spracovaných
pasportizačných kariet zistili, že v územiach SKD je v dobrom alebo vyhovujúcom stave
79,75% objektov NKP, v narušenom alebo dezolátnom stave je 15,96% objektov NKP
a v celkovej obnove je 4,29% objektov NKP. Táto situácia je neuspokojivá, preto je dôležité
nastaviť systémové nástroje na zlepšenie tohto stavu. Jedinečné svetové hodnoty všetkých
lokalít svetového kultúrneho dedičstva boli v roku 2015 zachované, ale existujú problémy,
ktoré je potrebné riešiť. Mnohé indikované problémy a nedostatky sú dlhodobého charakteru

a boli uvedené v záveroch monitoringu území v roku 2014 a aj v periodických správach o
stave zachovania lokalít, ktoré Slovenská republika predložila do Centra svetového dedičstva
v polroku 2014. Osobitne je potrebné nastaviť systém opatrení na nápravu pri nejasných
a nevysporiadaných vlastníckych vzťahoch objektov NKP. Negatívny vplyv na stav
zachovania NKP má aj nedostatočné využitie, alebo zmena využitia niektorých objektov,
resp. úplné dlhodobé nevyužitie, hlavne u technických pamiatok a i. Týka sa to napr.
Židovského suburbia v Bardejove, technických diel v okolí Banskej Štiavnice, mestských
opevnení a hospodárskych objektov vo Vlkolínci. Je potrebné zabezpečiť využitie a obnovu
technických pamiatok a doriešenie majetkovoprávnych vzťahov, prioritne u starých banských
diel a napomôcť pri chýbajúcom zameraní a dokumentácii týchto pamiatok. Je žiaduce
vytvoriť systém podpory ich udržateľného využitia. Problematická a nedoriešená je aj
finančná podpora obnovy objektov NKP vo vlastníctve štátu, ukazuje sa to hlavne pri stále sa
zhoršujúcom stave Spišského hradu. Bez pomoci štátu sa neobídu ani vlastníci drevených
chrámov a drevených objektov vo Vlkolínci, pretože zabezpečenie adekvátnej požiarnej
bezpečnosti je tak finančne náročné, že to vlastníci objektov nemôžu sami zvládnuť. Tu treba
zabezpečiť aj odbornú pomoc pri výbere najvhodnejších protipožiarnych zariadení. Je
potrebné zaistiť zastavenie ťažby travertínu v kameňolome v Dreveníku. Problémy sú i pri
parcelnom vymedzení lokalít SKD a zaznamenaní kódu ochrany v listoch vlastníctva, tu je
žiaduca pomoc Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Tieto otázky sme
však indikovali aj v predchádzajúcom období. Na základe hodnotenia výsledkov periodických
správ treba prijať akčný plán na zlepšenie stavu lokalít SKD. V rámci zabezpečenia ochrany
a adekvátneho stavu zachovania kultúrnych lokalít zapísaných do Zoznamu svetového
dedičstva je nevyhnutné združiť a skoordinovať úsilie v rámci jednotlivých zložiek verejnej
správy na všetkých stupňoch riadenia efektívnejším využívaním všetkých legislatívnych
nástrojov, vrátane špeciálnej legislatívy pre svetové dedičstvo. Riešenia problémov sú
zvyčajne širokospektrálne a dotýkajú sa viacerých oblastí života lokalít, preto je nutné
spolupracovať na všetkých úrovniach. Prioritne je potrebné nastaviť systém spolupráce s
rezortom životného prostredia. Na komplexný monitoring SKD je nevyhnutná spolupráca
všetkých rezortov. Je potrebné stanoviť systém kontroly plnenia úloh jednotlivých rezortov a
zvýšiť účinnosť tzv. Medzirezortnej komisie MK SR. Pri implementácii Dohovoru o ochrane
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, je táto spolupráca rovnako nevyhnutná.
b) Monitoring klimatických podmienok v interiéri NKP Kostol sv. Jakuba v Levoči:
Monitoring sa realizuje prostredníctvom merania stanovených indikátorov – teploty, vlhkosti,
rosného bodu. Neustále problémy sú s odčítavaním údajov z meračov a s ich
vyhodnocovaním. Mesto Levoča, zodpovedné za monitoring sa stretlo s ORA Levoča
a dohodli sa na spoločnom postupe. Predpokladáme plnú funkčnosť systému v roku 2016.
a) Podklady pre komisiu dotačného programu MK SR Obnovme si svoj dom:
PÚ SR - Referát SKD spracoval aktualizáciu pasportizačných kariet – hodnotenia stavebnotechnického stavu objektov národných kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho
dedičstva. Aktualizácia vychádza z údajov z ostatného cyklu monitoringu NKP (r. 2013) a
podáva detailné informácie o stave zachovania, resp. jeho zmenách v období 2013 – 2015 u
objektov NKP, ktorých vlastníci v aktuálnom roku požiadali o dotáciu z programu Obnovme
si svoj dom. Sústredila sa prednostne na objekty, ktorých stav bol hodnotený stupňom
„narušený“ alebo „dezolátny“, ako aj na objekty, ktoré boli v uvedenom období v obnove.
Aktualizácia bola poskytnutá Ministerstvu kultúry SR ako jeden z podkladov pre
rozhodovanie o pridelení dotácií z dotačného programu Obnovme si svoj dom, podprogram
1.2. lokalít.

d) Stručná bibliografia kľúčových publikácií o lokalitách SKD:
Odborom osobitného archívu PÚ SR bola spracovaná výberová bibliografia kľúčových
publikácií o lokalitách svetového kultúrneho dedičstva na Slovensku za obdobie 1. 10. 2014 –
1. 10. 2015.
publikácie k svetovému dedičstvu – všeobecné: 7 bibliografických záznamov
Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia: 6 bibliografické záznamy
Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia: 4 bibliografické záznamy
Vlkolínec: 1 bibliografický záznam
Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka: 2 bibliografické záznamy
e) Odvolacie konania, tykajúce sa lokalít SKD – prehľad konaní za obdobie 1.10.2014 –
1.10.2015
Odbor preskúmavania výkonu štátnej správy v rámci svojej činnosti v roku 2015 riešil
nasledujúce problémy týkajúce sa lokalít SKD:
• Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia:
Táto lokalita sa javí už niekoľko rokov ako viac problematická a to z dôvodu konfliktu
záujmov vlastníkov nehnuteľností v chránenom území a verejného záujmu ochrany
pamiatkového fondu svetového významu.
Zoznam preskúmavaných rozhodnutí:
- Štiavnické Bane, parcela č. 2025 - rozhodnutie KPÚ potvrdené (riešená problematika
novostavby bytového domu)
- Banská Štiavnica, Ružová 23 - rozhodnutia KPÚ – jedno zrušené a druhé potvrdené
(riešená problematika oplotenia)
Zoznam preskúmavaných záväzných stanovísk:
- Banská Štiavnica, Horná Ružová, parc. č. 3548 – potvrdené záväzné stanovisko (riešená
problematika výstavby dvoch chát)
• Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia:
- Levoča, Nad tehelňou - úprava nehnuteľnosti v rozsahu prístavby k bytovému domu
situovaného na parcele č. 2850 v k. ú. Levoča (nehnuteľnosť v ochrannom pásme) –
záväzné stanovisko potvrdené.
Na Najvyššom súde SR (odvolací súd) je rozhodnuté o žalobe Ing. Jána Čamaja z Banskej
Štiavnice, ktorý napadol rozhodnutie PÚ SR č. PÚ-13/7949-3/33388/35/HAB (zámer obnovy
NKP - Banská Štiavnica, Kammerhofská 15). Prvostupňovým rozsudkom Krajského súdu v
Banskej Bystrici (KS BB) bola žaloba zamietnutá. Najvyšší súd SR zmenil rozsudok KS BB a
zrušil napadnuté rozhodnutie PÚ SR. Najvyšší súd SR vytýkal PÚ SR, že v odôvodnení
odporúčal doskúmať prízemie južnej fasády NKP s cieľom vylúčenie nejasnosti ohľadne
úprav jej parteru v minulosti a že konštatoval prípadnú možnosť zmeny okenného otvoru na
dverný otvor po doložení úprav parteru južnej fasády NKP doplneným výskumom. A preto
dospel k záveru, že odôvodnenie rozhodnutia nespĺňa požiadavky materiálnej pravdy.
Nejednotnosť vyhodnotenia jednotlivých argumentov, nedostatok dôvodov, ako aj
rozporuplnosť jednotlivých častí rozhodnutia spôsobuje, že rozhodnutie je nepreskúmateľné.

f) Vyhodnotenie stavu ochrany NKP v lokalitách SKD:
Vyhlásené NKP: 2 (11961/1-2 v Levoči a 11974/1 v Banskej Štiavnici), dovyhlasované boli
aj 2 pamiatkové objekty v areáli staršej NKP v Banskej Štiavnici (2487/2-3).
Zrušené NKP neboli žiadne, zrušil sa len jeden pamiatkový objekt v Spišskom Podhradí
(2370/3).

g) Digitalizácia NKP v lokalitách SKD
V rámci projektu OPIS 2 - Digitalizácia pamiatkového fondu ODGD za uplynulé obdobie
digitálne dokumentovalo nasledovné NKP:
Č.
ÚZPF/počet Lokalita
objektov
60202483001 2483/1
Banská Štiavnica
ID

60202555001 2555/1

Banská Štiavnica

60202489001 2489/1 až 26
60202480001 2480/1 až 17
60202503001 2503/1 až 15
109 objektov
60203267001 3267/1
60203272001 3272/1

Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica

70101703001 1703/1

Bardejov

71201247001
70100185001
60100051001
71200213001
50300228001

131 objektov
1247/1-3
185/1 až 2
51/1 až 2
213/1 až 4
228/1 až 3

Bardejov
Bodružal
Hervartov
Hronsek
Ladomirová
Leštiny

70404202001 4202/1 až 23 Levoča
70402892001 2892/1
70402891001 2891/1
80900086001 86/1
42 objektov
51000253001 253/1
81000830001 830/1 až 43
81000827001 827/1

Levoča
Levoča
Ruská Bystrá
Spišská Kapitula
Tvrdošín
Žehra
Žehra

Objekt

digitalizoval

Klopačka
Dom meštiansky, Trojičné
nám. č.10, čelná fasáda
kalvária
Starý Zámok
Lesnícka a banská akadémia
MPR
nádrž vodná Klinger
nádrž vodná Rozgrund
Dom meštiansky, Radničné
nám. č. 26, čelná fasáda
MPR
kostol s areálom
kostol a múr ohradný
kostol a zvonica
kostol s areálom
kostol drevený
Oltár bočný sv. Petra a Pavla,
Kostol sv. Jakuba
Kostol sv. Jakuba
Radnica
kostol drevený
MPR
kostol
Spišský hrad
kostol sv. Ducha

OGD
OGD
outsourcing
outsourcing
outsourcing
outsourcing
outsourcing
outsourcing
OGD
outsourcing
OGD
OGD
OGD
OGD
OGD
OGD
outsourcing
outsourcing
OGD
outsourcing
OGD
outsourcing
OGD

h) Zhodnotenie plnenia úloh monitoringu v uplynulom roku a návrh opatrení v súvislosti s
ďalším postupom ochrany pamiatkového fondu v lokalitách SKD
Informácia o výsledkoch monitoringu, vrátane periodických správ z lokalít svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO, zaslaných v priebehu uplynulého roku do Centra UNESCO v
Paríži ako aj o aktuálnych úlohách a problémoch so stavom zachovania lokalít SKD bola
podaná PÚ SR na zasadnutí Komisie na koordináciu úloh ochrany lokalít SKD na MK SR.
Zo zasadnutia komisie bol spísaný záznam a úlohy boli postúpené MK SR kompetentným
subjektom. Informácia o výsledkoch monitoringu stavu zachovania území lokalít svetového
kultúrneho dedičstva za rok 2015, o stave k 30. 12. 2015 s návrhom opatrení na úlohy, ktoré
je potrebné riešiť na národnej úrovni bola zaslaná na MK SR v decembri 2016.
V rámci problematiky ochrany lokalít SKD UNESCO PÚ SR a KPÚ:
• Aktívna účasť na zasadnutiach riadiacej skupiny lokality „Levoča, Spišský hrad
a pamiatky okolia“ – celkom 4 x (výber prioritných úloh z manažment plánu, spoluúčasť

na inventarizácii existujúcich reklamných a informačných plôch a pútačov na území
lokality, riešenie problémov monitorovania ovzdušia v Kostole sv. Jakuba v Levoči,
metodické vstupy do ochrany systému zelene).
• V lokalite SKD UNESCO „Bardejov“ nebolo v roku 2015 zvolané žiadne zasadnutie
riadiacej skupiny.
• Riadiaca skupina SKD UNESCO „Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského
oblúka“ sa stretla v 24. 11. 2015 v Kežmarku.
6. Monitoring stavu drevnej hmoty objektov lokality svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO „Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka“.
V rámci tohto monitoringu bola Chemicko-technologickým oddelením PÚ SR sledovaná
relatívna vzdušná vlhkosť v interiéri objektov drevených chrámov (Hronsek, Leštiny,
Tvrdošín, Bodružal, Hervartov, Kežmarok, Ladomírová, Ruská Bystrá) a relatívna vlhkosť
drevnej hmoty. Súčasne bol sledovaný stav drevnej hmoty v interiéri a exteriéri objektov ako
aj aktivita drevokazných organizmov. Výsledky monitoringu boli vyhodnotené poskytnuté
riadiacej skupine drevených chrámov, aby vlastníci mohli prijať opatrenia na nápravu pri
indikovaných problémoch. Výsledná záverečná správa monitoringu drevnej hmoty je
zverejnená na
http://www.pamiatky.sk/sk/page/drevene-chramy-v-slovenskej-casti-karpatskeho-obluka
7. Harmonizácia nominačného projektu do Zoznamu svetového dedičstva „Dunajský
Limes na Slovensku“ na medzinárodnej úrovni.
PÚ SR pokračoval v komunikácii so zástupcami Medzivládneho výboru Hraníc Rímskej
ríše, (riadiaci výbor existujúcej lokality SKD), Centrom SD a ICOMOS vo veci súhlasu a na
predloženie našej nominácie na zápis do Zoznamu svetového dedičstva. V rámci plnenia úloh
manažment plánu, sme zorganizovali dňa 11. 5. 2015 na pôde PÚ SR pracovné stretnutie
Riadiacej skupiny lokality Limes Romanus – rímske antické pamiatky na strednom Dunaji
(ďalej len „RS“), Na pracovnom stretnutí bola podaná informácia o aktuálnom stave
nominačného projektu Dunajský limes na Slovensku na zápis do Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO, kontrola úloh plnenia manažment plánu a aktuálne informácie o stave a
problémoch v lokalite. Taktiež bolo zvolené nové vedenie RS – MsÚ Bratislava – Rusovce.
Pozornosť RS je potrebné zamerať prioritne na zlepšenie stavu zachovania jednotlivých
pamiatok. Momentálne riešime urgentné úlohy stanovené v Manažment pláne Dunajský
Limes na Slovensku, r.2011 – 2021. V Iži bolo schválené ochranné pásmo podľa návrhu na
jeho rozšírenie. KPÚ Nitra vykonalo dňa 24. 4. 2015 štátny dohľad NKP Kastel v obci Iža za
účelom preverenia stavu a spôsobu zabezpečenia základnej ochrany predmetnej NKP a prijalo
opatrenia na nápravu. Je potrebné zabezpečiť lepšie riadenie tejto lokality, pretože rímsky
tábor je v rukách viacerých vlastníkov, zabezpečiť viaceré základné úkony zlepšenia stavu,
ako je napr. aj jednoduché kosenie trávy, oprava informačného systému, atď.
V Bratislave - Rusovciach je rozbehnutá prestavba archeologického múzea Gerulata, boli
spracované zásady ochrany pamiatkovej zóny aj územný plán zóny, ktoré zlepšujú účinnosť
ochrany územia. Celkovo je nutné sústrediť pozornosť na zlepšenie stavu oboch
navrhovaných súčastí hraníc Rímskej ríše.

8. Hodnotenie spôsobilosti organizácie na vykonávanie výskumu a vývoja.
Pre potreby Štatistického úradu SR, pracovisko v Žiline, bol spracovaný „VV 6-01 - Ročný
výkaz o výskume a vývoji – Rok 2014“. Výkaz bol odoslaný dňa 23. 2. 2015.
Pre Národné osvetové centrum v súvislosti s plnením Akčného plánu na roky 2015 až 2017,
Stratégie rozvoja kultúry SR na roky 2014 až 2020 sme spracovali dotazník k úlohe č. 52 –
„Komparatívna analýza finančných nákladov nevyhnutných na zabezpečenie výskumnej
činnosti z reálnych výdavkov z rozpočtovej kapitoly MK SR na výskumnú činnosť ako aj z
mimorozpočtových zdrojov“ a ku spracovaniu „Koncepcie zamerania a podpory výskumu v
rezorte kultúry na roky 2016 až 2020“.
V septembri 2015 bol spracovaný Výkaz výskumno-vývojového potenciálu za PÚ SR pre
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a on-line vyplnený na
https://www.skcris.sk

B/ Kontrakt : Zabezpečenie centrálnej evidencie a informačných systémov
Úlohy:
1. Revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu – odovzdávanie vypracovaných
aktualizačných listov podľa schváleného vecného a časového harmonogramu. Kontrola,
evidencia a archivovanie aktualizačných listov národných kultúrnych pamiatok. ( PHÚ
2015/ úloha B.1. )
2. Spracovanie podkladov na vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia objektov
a predmetov za národnú kultúrnu pamiatku na základe podnetov z Revízie Ústredného
zoznamu pamiatkového fondu a Revízie pamiatkových území, prípravy Súpisu národných
kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky a na základe aktuálnych podnetov. ( PHÚ
2015/ úloha B.2. )
3. Aktualizácia údajov Automatizovaného informačného systému ochrany pamiatok na
základe výstupov z Revízie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a prípravy Súpisu
národných kultúrnych pamiatok, (formulár automatizovaného registra, vkladanie do
databáz, vkladanie fotografií do databáz).
4. Príprava digitálnych mapových podkladov vyhlásených pamiatkových zón, pamiatkových
rezervácií a ich ochranných pásiem pre zverejnenie na webovej stránke Pamiatkového
úradu SR. ( PHÚ 2015/ úloha B.3. )
5. Vytvorenie a správa elektronického archívu a databázy pamiatkových území
a ochranných pásiem. ( PHÚ 2015/ úloha B.6. )
6. Dopĺňanie registrov pamiatkových území a ochranných pásiem pamiatkového fondu:
• zavedenie právoplatných rozhodnutí o vyhlásení a o zmene vyhlásenia
pamiatkových území a ich ochranných pásiem do registra,
• poskytovanie údajov z revízie a vyhlasovania pamiatkových území a ich ochranných
pásiem,
• kompletizácia výmer parciel tých pamiatkových území, ktoré majú vyšpecifikovaný
zoznam parciel po hranici aj vo vnútri územia,
• digitalizácia aktualizovaných údajov do mapových priemetov grafického
informačného systému,
• poskytovanie digitálnych údajov do mapových priemetov grafického informačného
systému,
• spracovanie štatistického zisťovania KULT 1 – 01,
• vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok
2014.
( PHÚ 2015/ úlohy B.4, B.8., B.9. )
Plnenie:
1. Revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu – odovzdávanie vypracovaných
aktualizačných listov podľa schváleného vecného a časového harmonogramu.
Kontrola, evidencia a archivovanie aktualizačných listov národných kultúrnych
pamiatok.

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 2015 bola spracovaná revízia 268 nehnuteľných NKP a 431 hnuteľných NKP.
Súčasne sa spracováva aktualizácia revízie pamiatok po ukončenej obnove a opravy
aktualizačných listov. Nižšie plnenie plánu je odôvodnené sústredením kapacít odborných
pracovníkov na dopracovanie zásad pamiatkových území a výkon štátnej správy jako aj
personálnymi zmenami. Z uvedených dôvodov bola niektorým pracoviskám schválená zmena
plánu úlohy. V záujme urýchlenia Revíze ÚZPF spracovávajú pracovníci ONKP a PÚ a OŠIS
revíziu NKP Bratislavského a Trnavského kraja a pracovníci tých KPÚ, ktoré už ukončili
spracovanie revízie - KPÚ Nitra, Trenčín a Žilina revíziu hnuteľných NKP
Banskobystrického a Košického kraja. Na realizáciu úlohy uzavrel PÚ SR s externými
spolupracovníkmi dohody o vykonaní práce.

2. Spracovanie podkladov na vyhlásenie, zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia
objektov a predmetov za národnú kultúrnu pamiatku na základe podnetov z Revízie
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a Revízie pamiatkových území, prípravy
Súpisu národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky a na základe
aktuálnych podnetov.

Cieľom tejto časti úlohy je plnenie ustanovení pamiatkového zákona uvedených v § 15 ods. 1
a 2, § 20 a § 22.
Harmonogram je postavený na spracovávaní návrhov na vyhlásenie hnuteľných
a nehnuteľných vecí za NKP tak ako vyplynú z Revízie ÚZPF, prípravy Súpisu národných
kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky, analýzy hodnôt industriálnej architektúry a na
základe aktuálnych podnetov.
Metodika úlohy: identifikácia navrhovaných vecí, dopĺňanie vecných podkladov, získavanie
informácií a podkladov k navrhovaným veciam z Katastra nehnuteľností, sústreďovanie,
analýza a syntéza poznatkov; fyzická obhliadka a vyhodnotenie veci v teréne,
fotodokumentácia a grafická dokumentácia, predloženie materiálov na rokovanie Komisie pre
posudzovanie pamiatkového fondu, komplexné spracovanie podkladu v zmysle metodiky,
správne konanie vyhlásenia veci za NKP, spracovanie rozhodnutia PÚ SR. Po nadobudnutí
právoplatnosti vyhlásenia veci za NKP vkladanie textov a obrazových príloh do registra
hnuteľných a nehnuteľných NKP.
Hlavný riešitelia: OŠIS, KPÚ, ONKPaPÚ, ÚVŠS.
KPÚ a odbory PÚ SR spracovali v roku 2015 spolu 132 podkladov, z toho 30 podkladov na
vyhlásenie nehnuteľnej veci za NKP, 64 podkladov na vyhlásenie hnuteľnej veci za NKP, 8
podkladov na zrušenie vyhlásenia, 30 podkladov na zmenu vyhlásenia NKP. V zmysle
dodatku k zmluve o spolupráci medzi PÚ SR a MÚOP spracoval MÚOP 16 podkladov na
vyhlásenie veci za NKP. KPÚ a PÚ SR spracovali a zaslali do Komisie pre posudzovanie
pamiatkového fondu 51 podnetov na vyhlásenie a zrušenie vyhlásenia veci za NKP. Po ich
prerokovaní a schválení komisiou spracovali príslušné pracoviská podklad, v zmysle
metodiky, tak aby bolo možné začať správne konanie, prípadne zaradili spracovanie podkladu
do plánu na rok 2016.

Podklady na vyhlásenie veci za NKP - nehnuteľné (§ 15, ods. 2)
Košice – Verejný cintorín – Súbor hrobov a hrobiek – 1 KP / 62 PO
Hlohovec, cintorín súbor – hroby, náhrobky a náhrobníky, hrobky
Hlohovec, kalvária
Dvorníky, zaniknutý kostol sv. Petra
Skalka nad Váhom, hradisko Chochel
Ivančiná, miestna časť Dvorec, Mlyn s areálom (K. Ďurian)
Trnava – obilný sklad NUPOD – 1 KP / 1 PO
Bratislava - Prievoz ev.a.v.kostol 1 KP / 1 PO;
Poprad Kvetnica 3 KP / 6 PO
Chtelnica park 1 KP / 1 PO;
Hlohovec kalvária 1 KP / 30 PO )
Uzovce, Mauzóleum rodu Bujanovics – návrh na vyhlásenie veci za NKP - Mgr. D.
Sabol, 06/2015
Bajerovce, Kaplnka prícestná, sv. hieromučeníka Jozafáta – návrh na vyhlásenie veci
za NKP – Mgr. E. Sendeková, 02/2015
Chminianska Nová Ves, Kaštieľ a park - návrh na vyhlásenie veci za NKP - Mgr. D.
Sabol, Ing. E. Semanová, 11/2015
Závada, Kostol sv. Anny s areálom - kostol, múr ohradný – Ing. A. Jacková, cintorín
príkostolný – Dr. G. Lukáč, 10/2015
Vyhne, sladovňa (Fillová, Miňo)
Krupina, hrobka Plachých (mesto+ Fillová)
Rimavské Brezovo, sýpka (Fillová)
Ostrý Grúň, kaplnka (obec+ Fillová doplnenie)
Lipovec, ev. a. v. kostol (Moravčíková)
Banská Štiavnica, Dolná ružová 14 (Nižnanská)
Banská Štiavnica, Kammerhofská 11 (Nižnanská)
Cintorín s areálom Trnava, Jakabšicová, Sládok
Zaniknutý lazaret s kaplnkou sv. Fabiána a Sebastiána v Trnave (AG), Sládok,
Švihorík, Jakabšicová
Červený Kameň - kaplnka sv. Augustína
Nitrica - kaplnka Božského srdca Ježišovho
Lazany - r.k. kostol Panny Márie Snežnej
Nová Ves na Váhom – r. k. kostol sv. Martina
Malé Hoste – r. k. kostol sv. Martina
Stará Turá – r. k. kostol Nanebovzatia Panny Márie
Kľačno – r.k. kostol sv. Mikuláša s areálom 1-4: /1kostol, /2 múr hradbový, /3 bašta, /4
cintorín príkostolný
Podklady na vyhlásenie veci za NKP - hnuteľné (§ 15, ods. 2)
Bernolákovo, krstiteľnica
Kežmarok, kostol ev. – mobiliár - 10 NKP
Boldog, R. k. kostol Nanebovzatia Panny Márie, oltár hlavný – fragmenty
Boldog, R. k. kostol Nanebovzatia Panny Márie, svätostánok
Most pri Bratislave, R. k. kostol Božského srdca, pacifikál
Most pri Bratislave, R. k. kostol Božského srdca, kríž s korpusom
Most pri Bratislave, R. k. kostol Božského srdca, socha voľná Piety

Most pri Bratislave, R. k. kostol Božského srdca, lavice kostolné súprava
Most pri Bratislave, R. k. kostol Božského srdca, strop kazetový
Sládkovičovo okr. Galanta, organ
okr. Dunajská Streda 12 ks
Ihľany, Kostol gr. kat. sv. Michala archanjela, dvere jednokrídlové - Mgr. E. Poláková,
04/2015
Ihľany, Kostol rím. kat. sv. Martina bis., kalich klasicistický - Mgr. E. Poláková –
06/2015
Plaveč, rím. kat. Kostol sv. Margity, zvon sv. Michala Archanjela a sv. Antona
Paduánskeho (1713), Mgr. E. Sendeková, 02/2015
Plaveč, rím. kat. Kostol sv. Margity, zvon Panny Márie (1770), Mgr. E. Sendeková,
02/2015
Lechnica, Kostol rím. kat. sv. Jodoka, monštrancia (2.pol.18.stor.) – Mgr. E. Poláková,
11/2015
Lechnica, Kostol rím. kat. sv. Jodoka, pacifikál (kon.18.stor.-zač- 19.stor.) – Mgr. E.
Poláková, 11/2015
Levoča, Kostol ev. a.v, - truhlica cechová (1817)-Mgr. E. Poláková, 11/2015
Levoča, Kostol ev. a.v, - truhlica cechová (1781)-Mgr. E. Poláková, 11/2015
Levoča, Kostol ev. a.v, - truhlica cechová (1699)-Mgr. E. Poláková, 11/2015
Levoča, Kostol ev.a.v, - truhlica cechová (1640)-Mgr. E. Poláková, 11/2015
Komárno, Oltár sv. Štefana kráľa v Kostole sv. Ondreja v Komárne, sprac. R. Pročka.
Komárno, Oltár sv. Ignáca z Loyoly v Kostole sv. Ondreja v Komárne, sprac. R.
Pročka.
Komárno, závesný obraz Svätej rodiny v Kostole sv. Ondreja v Komárne, sprac. R.
Pročka.
Zlaté Moravce, Vila Dr. Lüleya, sprac. R. Pročka
Bíňa – NKP hradisko –, návrh na zmenu vyhlásenia, sprac. P. Paterka.
Vieska nad Žitavou – Kaštieľ a arborétum –, návrh na zmenu vyhlásenia, sprac.
D.Ulrychová.
Nitrianske Pravno, Kalvária - Kaplnka Ukrižovania – oltár hlavný /1-4
Nitrianske Pravno, Kalvária
Nitrianske Pravno, r.k. kostol Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa – sochy voľné: Anjel
I; Anjel II ; socha voľná: Pieta
Prievidza, r.k. kostol sv. Bartolomeja – sochy voľné: Anjel svetlonos I; Anjel svetlonos
II
Prievidza, r.k. kostol sv. Bartolomeja – obraz závesný Korunovanie sv. Antona
Paduánskeho; obraz závesný Panna Mária Immaculata; obraz závesný Ježiš na
Olivetskej hore
Prievidza, r.k. kostol Nanebovzatia Panny Márie – obraz závesný Korunovanie Panny
Márie
Malé Kršteňany, r.k. kostol Narodenia Panny Márie – sanktuárium, got.
Beckov, kláštor františkánov, kostol sv. Jozefa Pestúna – obrazy krížovej cesty –
cyklus /1-14
Prievidza, r.k. Kostol sv. Bartolomeja, sochy Anjelov svetlonosov – korigované
Nitrianske Pravno, r.k. Kostol sv. Jána Krstiteľa, sochy Anjelov – korigované
Nitrianske Pravno, r.k. Kostol sv. Jána Krstiteľa, socha voľná Pieta – korigované
Podhradie, r.k. Kostol sv. Margity: Oltár hlavný Panny Márie, zač. 20. storočia
Podhradie, r.k. Kostol sv. Margity: Oltár bočný Božského srdca, zač. 20. storočia

Podhradie, r.k. Kostol sv. Margity: Krstiteľnica, zač. 19. storočia
Klátova Nová Ves, m.č. Sádok, r.k. Kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov:
Sanktuárium s mriežkou
Prievidza, r.k. Kostol sv. Bartolomeja: Hlavný oltár sv. Bartolomeja, F. Storno – J.
Seilnacht, koniec 19. – začiatok 20. storočia
Prievidza, r.k. Kostol sv. Bartolomeja: Socha Piety, J. Rungaldier, zač. 20. stor.
Prievidza, r.k. Kostol sv. Bartolomeja: Socha sv. Anny, J. Rungaldier, zač. 20. Stor.
Prievidza, r.k. Kostol sv. Bartolomeja: zvon sv. Bartolomej, R. Herold 1924
Prievidza, r.k. Kostol sv. Bartolomeja: zvon sv. Cyril a Metod, R. Herold 1924
Prievidza, r.k. Kostol sv. Bartolomeja: zvon sv. Anton, R. Herold 1924
Prievidza, Kláštor piaristov – cyklus 11 obrazov zo života sv. Jozefa Kalazanského,
Imrich Jagušič, druhá polovica 18. storočia
Prievidza, piaristický Kostol najsvätejšej Trojice: svätenička mramorová, 1749
Prievidza, piaristický Kostol najsvätejšej Trojice: socha voľná Ukrižovaný na kríži, 17.
storočie
Horné Vestenice, r.k. Kostol sv. Petra a Pavla: krstiteľnica kamenná, 1767
Nedožery - Brezany, r.k. Kostol sv. Heleny: Sanktuárium s dvierkami
Podklady na zrušenie vyhláseniaveci za NKP (§ 20, ods. 3)
Topoľovka, rím. kat. Kostol Nanebovzatia Panny Márie, sochy voľné sv. Štefan Kráľ a
sv. Ladislav (č. ÚZPF 780/1) – Mgr. L. Ďurčeková, 02/2015
Čaklov, Hrob symbolický II, č. ÚZPF 4714/2 – Mgr. Eva Sendeková, 08/2015
Hanušovce nad Topľou, Sušiareň liečivých rastlín. č. ÚZPF 10747/1 - Ing. E. Grešová,
07/2015
Zlatník, NKP Sýpka, ÚZPF 2006/1 – Ing. Jozef Zajac, 10/2015
Hronec, dom ľudový (Fillová, Miňo)
Mníšek nad Hnilcom – mlyn vodný
Zemianske Podhradie – luster, 12-ramenný drevený (pôvodne z ev. a. v. kostola); ÚZ
PF 1344/1
Adamovské Kochanovce, r .k. kostol sv. Petra a Pavla – dvere vonkajšie krídlové; ÚZ
PF 11916/1
Podklady na zmenu vyhlásenia veci za NKP (§ 20, ods. 3)
Hamuliakovo, cintorín príkostolný
Bernolákovo, múr ohradný, brána, cintorín príkostolný
Kamenný preklad renesančného portálu zaniknutej kúpeľnej budovy v Turčianskych
Tepliciach, súčasť NKP Kúpele a park (A. Reťkovská)
Spišské Podhradie, Stanica mýtna s areálom, č. ÚZPF 2370/1,2,3 - Ing. P. Odler,
04/2015
Hronsek, kaštieľ s areálom- brána murovaná a múr ohradný (Fillová na základe revízie
ÚZPF)
Diviaky nad Nitricou, r.k. kostol Všetkých svätých, ÚZ PF 828/1 – návrh na rozšírenie
OS : /1 kostol; /2 múr ohradný; /3 cintorín príkostolný
Kšinná, r.k. kostol sv. Kozmu a Damiána – rozšírenie OS o cintorín príkostolný /2 –
archeologická lokalita
Kostolná Ves – r.k. kostol Narodenia panny Márie /2 cintorín príkostolný,
archeologická lokalita
Poruba – r.k. kostol sv. Mikuláša biskupa /2 cintorín príkostolný, archeologická lokalita

Horné Vestenice – r.k. kostol sv. Petra a Pavla: /1 kostol, /2 múr ohradný, /3 brána, /4
brána II, /5 cintorín príkostolný
Lednické Rovne, m. č. Medné – kaštieľ – návrh o rozšírenie OS:/1 veľký kaštieľ; /2
malý kaštieľ, /3 park
Levoča, Stĺp so sochou Immaculata 2768/3, doplnenie indexami 1-12 - Ing. A.
Jacková, 06/2015
Bystré, rím. kat. Kostol, 273/1-2, rozšírenie obj. skladby, Mgr. D. Sabol, Mgr. J.
Timura, 03/2015
Babie, ev. Kostol, 267-1-2, rozšírenie obj. skladby - Mgr. D. Sabol, Mgr. J. Timura,
03/2015
Komárany, rím. kat. Kostol, 71/1-2, rozšírenie obj. skladby - Mgr. D. Sabol, Mgr. J.
Timura 06/2015
Soľ, rím. kat. Kostol, 91/1-2, rozšírenie obj. skladby - Mgr. D. Sabol, Mgr. J. Timura,
06/2015
Hertník, kaštieľ 182/1-6, rozšírenie obj. skladby - Ing. E. Grešová, 03/2015
Hertník, rím. kat. Kostol, 183/1,2, rozšírenie obj. skladby, Ing. E. Grešová, Mgr. J.
Timura, 03/2015
Žalobín, rím. kat. Kostol, 4754/1-3,2, rozšírenie obj. skladby - Ing. E. Grešová, Mgr. J.
Timura, 06/2015
Skrabské, rím. kat. Kostol Obetovania Pána, 4748/1-2 – rozšírenie obj. skladby, Mgr. J.
Timura, Mgr. E. Sendeková, 03/2015
Nižný Hrušov, gr. kat. Kostol Zosnutia Presvätej Bohorodičky, 1987/1-2, rozšírenie
obj. skladby - Mgr. J. Timura, Mgr. E. Sendeková, 03/2015
Podolínec, Kláštor piaristov, 942/1-7, rozšírenie obj. skladby - Mgr. E. Sendeková,
Mgr. J. Timura, Ing. A. Pavlíková, 06/2015
Hanušovce nad Topľou, Kaštieľ s areálom, 287/1-3, rozšírenie obj. skladby o grottu
(287/3) - Mgr. E. Sendeková, 12/2015
Hlinné, rím.-kat. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, 70/1-2, rozšírenie obj. skladby
o múr a cintorín - Mgr. E. Sendeková, Mgr. J. Timura, 10/2015
Hanušovce nad Topľou, Kostol s areálom, 289/1-5, rozšírenie obj. skladby o múr
ohradový, arch. lokalitu a sadovnícku úpravu - Mgr. D. Sabol, Mgr. J. Timura, Ing. A.
Pavlíková, 12/2015
Matiaška, gr. kat. Kostol sv. Demetera, 323/1-4, rozšírenie obj. skladby o bránu
vstupnú, múr ohradný a úpravu sadovnícku - Ing. arch. J. Onufráková, Ing. A.
Pavlíková, 09/2015
Petkovce, gr. kat Kostol sv. Kozmu a Damiána, 337/1, rozšírenie obj. skladby o úpravu
sadovnícku - Ing. E. Grešová, Ing. A. Pavlíková, 12/2015
Levoča, Gymnázium 2767/1–2, rozšírenie objektovej skladby - Ing. A. Jacková,
10/2015
Kalvária Trnava, rozšírenie objektovej skladby o kaplnky (PO 6-20), sochu Krista na
Olivovej hore (PO 21), sadovnícku úpravu (PO 22), Jakabšicová, Zacharová
vodný mlyn v Hradišti pod Vrátnom – návrh na rozšírenie objektovej skladby
o hospodársky dvor, Švihorík, Kvetanová, Žemberová
Podnety na vyhlásenie veci za NKP
nehnuteľné
Liptovský Mikuláš, Pazeriniho dom, Belopotockého č. 628
Bratislava (mestská časť Nové Mesto), Turbínova 3, Elektráreň Dynamit-Nobel

Bratislava (miestna časť Staré Mesto), Búdková 2, Ekoiuventa
Bratislava (miestna časť Rača), Dopravná 1,3, personálne kasárne
Svätý Jur, Synagóga
Komárno – okres, 20 podnetov na vyhlásenie sakrálnej architektúry za NKP, sprac.: I.
Bábiková, T. Pavlovič.
Trnava, záhradný pavilón na Streleckej ulici č.1(objekt Kalokagatie), Kazimír ,
Jakabšicová
Šaštín-Stráže , Bernolákov rad 357, Samostatne stojaca pivnica s klenbou, Žemberová
Bánovce nad Bebravou – AG lokalita – zaniknutý kaštieľ
Kľačno – Pomník pri prameni rieky Nitra (1-4)
Horné Vestenice – r.k. fara
Nitrianske Pravno – Božia muka č. 1; Božia muka č. II.
Cígeľ – r.k. kostol sv. Matúša
Valaská Belá – r.k. kostol sv. Michala archanjela
Malé Hoste – r.k. kostol sv. Martina
Rybany – r.k. kaplnka z r. 1836
Rybany – kamenný kríž z r. 1787
Vysočany – r. k. kostol sv. Martina
Dubnica nad Váhom – kalvária s kaplnkou sv. Kríža
Papradno – súsošie sv. Jána Nepomuckého
Chynorany – kostol s areálom (kostol, príkostolný cintorín, kostnica-bašta)
Rybany – socha sv. Floriána
Stará Turá – kalvária s kaplnkou
Bzince pod Javorinou – ev.a.v. kostol
Malá Hradná – r.k. kostol sv. Vavrinca
Slatina nad Bebravou – r.k. kostol sv. Alžbety
Púchov – socha sv. Jozefa Pestúna
hnuteľné
Kovarce (okres Topoľčany), r. k. kostol - obraz oltárny sv. Ján Nepomucký, sprac. A.
Jurišová.
Kovarce (okres Topoľčany), r. k. kostol - obraz oltárny Stigmatizácia sv. Františka,
sprac. A. Jurišová.
Levice, židovská škola, sprac. I.Bábiková.
Komárno, organ v Kostole sv. Ondreja, sprac. R.Pročka
Komárno, Hlavný oltár sv. Ondreja v Kostole sv. Ondreja v Komárne , sprac.
R.Pročka.
Komárno, závesný obraz Krst Krista v Kostole sv. Ondreja v Komárne , sprac.
R.Pročka.
Komárno, závesný obraz Pieta v Kostole sv. Ondreja v Komárne, sprac. R.Pročka.
Komárno, súbor vitrážových okien z obdobia okolo r. 1900 v Kostole sv. Ondreja
v Komárne , sprac. R. Pročka.
Komárno, vitrážové okno sv. Alžbeta Uhorská v Kostole sv. Ondreja v Komárne sprac.
R. Pročka.
Komárno, súbor vitrážových okien z obd. ok. r. 1914 v Kostole sv. Ondreja
v Komárne, sprac. R. Pročka.
Komárno, vitrážové okná z r. 1938 – 1939 v Kostole sv. Ondreja v Komárne , sprac. R.

Pročka.
Komárno, Oltár Čiernej Madony v Kostole sv. Ondreja v Komárne, sprac. R. Pročka.
Komárno, závesný obraz Svätej rodiny v Kostole sv. Ondreja v Komárne, sprac. R.
Pročka.
Komárno, závesný obraz Immaculaty v Kostole sv. Ondreja v Komárne, sprac. R.
Pročka.
Zlaté Moravce, súbor náhrobkov na mestskom cintoríne, sprac. R. Pročka.
Gorazdov, biskupská sýpka , sprac. R. Pročka
Dojč, krstiteľnica, Kozeleková
Jelka, krstiteľnica, Kozeleková
Ratnovce, krstiteľnica, Kozeleková
Dolný Lopašov, krstiteľnica, Kozeleková
Merašice, krstiteľnica, Kozeleková
Trnava, Kostol sv. Heleny, krstiteľnica,Kozeleková
Podnety na zmenu vyhlásenia NKP
Bratislava (miestna časť Staré Mesto), hrad, č. ÚZPF 28/1-38
Podnety na zrušenie vyhlásenia
Podbiel, dom ľudový, č. s. 133, č. ÚZPF 2061/1

3. Aktualizácia údajov Automatizovaného informačného systému ochrany pamiatok na
základe výstupov z Revízie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a prípravy
Súpisu národných kultúrnych pamiatok, (formulár automatizovaného registra,
vkladanie do databáz, vkladanie fotografií do databáz).

Aktualizačné listy ako interný materiál sú súčasťou operátov ÚZPF a ich digitálna podoba
vrátane príloh je zavádzaná do jednotlivých registrov automatizovaného informačného
systému ochrany pamiatok (AIS OP). OŠIS ako hlavný riešiteľ kompletizoval aktualizačné
listy (aktualizačný list, digitálna podoba textu a dokumentácie), tak aby sa mohlo pristúpiť
k ich vloženiu do databáz. Zároveň vkladali do registrov novo vyhlásené NKP. V roku 2015
zaviedli pracovníci OŠIS 341 nehnuteľných NKP (741 pamiatkových objektov), a 321
hnuteľných NKP (818 pamiatkových predmetov). Do databáz vložili 3513 fotografií
a grafických príloh.
Správa databázy výtvarných a umeleckoremeselných súčastí architektúry bola od 1.1. 2015
presunutá do OŠIS. V spolupráci s dodávateľom technológie (TEMPEST) pracovníci OŠIS
(správcovia AIS OP) dopĺňali a čistili registre NKP a výtvarných súčastí architektúry a školili
pracovníkov PÚ SR a KPÚ a poskytovali priebežne konzultácie.
Po zavedení novej aplikácie Automatizovaného informačného systému ochrany pamiatok,
ktorá sprístupňuje online aktuálne informácie ÚZPF okrem pracovísk PÚ SR aj pre všetky
KPÚ, ako aj MK SR a pre verejnosť na webe PÚ SR, OŠIS v spolupráci s externým
dodávateľom technológie firmou TEMPEST pokračoval v odstraňovaní nedostatkov a porúch
najmä v registroch nehnuteľných a hnuteľných kultúrnych pamiatok. Riešenie zmenových
požiadaviek k aplikácii AIS OP v rozsahu, ktoré sú nevyhnutné pre správne zadávanie dát do

aplikácie, ich uchovávanie a vyhľadávanie, ako aj pre štatistické účely, nebolo v hodnotenom
období finančne kryté rozpočtom PÚSR a preto TEMPEST k ich riešeniu nepristúpil.
V priebehu 2. polroku 2015 bola na základe výzvy Ministerstva kultúry SR realizované
konzultácie k možnosti čerpania prostriedkov z Operačného programu Integrovaná
infraštruktúra určeného na obdobie rokov 2014 – 2020. V spolupráci s MK SR bola
spracovaná základná verzia Štúdie uskutočniteľnosti k projektu PAMIS (Pamiatkový
informačný systém), ktorý by mal byť zameraný na redizajn súčasného informačného
systému, jeho doplnenie a aktualizáciu pre potreby integrovanej štátnej správy.

4. Príprava digitálnych mapových podkladov vyhlásených pamiatkových zón,
pamiatkových rezervácií a ich ochranných pásiem pre zverejnenie na webovej
stránke Pamiatkového úradu SR.
PÚ SR - ONKPaPÚ:
- kontrola, príp. korekcia, a zaslanie digitalizovaných máp pamiatkových území na web
a OŠIS. Plní sa priebežne podľa potreby a najmä v rámci úlohy PHÚ A. 3)
5. Vytvorenie a správa elektronického archívu a databázy pamiatkových území
a ochranných pásiem.
V rámci prvej etapy bol PÚ SR – ONKPaPÚ vytvorený a postupne dolaďovaný vzorový
systém štruktúry údajov pre lokalitu a vzorové materiály pre jeho napĺňanie (vzorová mapa vo
formáte DGN, vzory pre popisovanie fotografií atď.). Následne prebiehalo postupné, najprv
skúšobné napĺňanie databázy.
Základné delenie je podľa lokalít (mestá, obce). V rámci konkrétnej lokality je ďalšie delenie
podľa jednotlivých pamiatkových území, ochranných pásiem, prípadne NKP v danej lokalite.
V jednotlivých pamiatkových územiach a ochranných pásmach je štruktúra evidovania
informácií nasledovná:
01 aktuálny návrh na vyhlásenie (teda definitívna verzia Návrhu na vyhlásenie podľa ktorého
sa územie vyhlásilo);
02 originálne textové a mapové dokumenty samotného vyhlásenia (rozhodnutie, nariadenie
a pod);
03 vymedzenie hranice územia na aktuálnej (teda nie dobovej) katastrálnej mape;
04 platné zásady pamiatkového územia.
V druhej etape úlohy naďalej prebieha vkladanie a dopĺňanie údajov a informácií
o jednotlivých územiach.
Pred vložením sú podklady dohľadané, overené, urobený je výber relevantných materiálov
(správne textové dokumenty, správne mapy s vymedzením územia a pod.), v prípade potreby
sa podklady upravujú, resp. zaobstarávajú. Vloženiu mapových podkladov predchádza
implementácia vyhlásených hraníc pamiatkových území alebo ochranných pásiem do
aktuálnych katastrálnych máp, t.j. do podrobnej vektorovej mapy vo formáte DGN.
Podľa dostupnosti materiálov a technických možností sa priraďujú a budú priraďovať aj
ďalšie súvisiace materiály.
Úložisko „T“ na serveri je stále nefunkčné a nedostupné, takže materiály sa vkladajú iba
u zodpovedného riešiteľa a uňho sú dostupné. Zoznam je zverejnený v Publicu.
(P:\Andráši Peter\001 Zoznam materiálov na T.docx)

Doposiaľ je v elektronickom archíve vložených cca 500 materiálov (údajov) + cca 10 000
fotografií CMO Bratislava.
6. Dopĺňanie registrov pamiatkových území a ochranných pásiem pamiatkového fondu:
• zavedenie právoplatných rozhodnutí o vyhlásení a o zmene vyhlásenia
pamiatkových území a ich ochranných pásiem do registra,
3 pamiatkové zóny
1 ochranné pásmo
• poskytovanie údajov z revízie a vyhlasovania pamiatkových území a ich
ochranných pásiem,
• kompletizácia výmer parciel tých pamiatkových území, ktoré majú
vyšpecifikovaný zoznam parciel po hranici aj vo vnútri územia,
• digitalizácia aktualizovaných údajov do mapových priemetov grafického
informačného systému,
• poskytovanie
digitálnych údajov do mapových priemetov grafického
informačného systému,
PÚ SR - OŠIS:
konverzia katastrálnych máp z GKÚ vo formáte VGI do DGN, rozdelenie veľkých
súborov:
Liptovský Ján, Jur nad Hronom, Rimavská Sobota + 53 ďalších máp
pamiatkové územia - Rajec, Nižná Boca, Partizánska Lupča, konverzia VGI-DGN,
úprava - výrez, mapy, konverzia z formátu JPG do PDF
• spracovanie štatistického zisťovania KULT 1 – 01,
štatistické zisťovanie spracované v spolupráci s Dr.Ľ.Škovierom – Odbor digitalizácie
a grafickej dokumentácie PÚ SR
• vyhodnotenie ukončených akcií obnovy NKP za rok 2014.
V zmysle harmonogramu úlohy KPÚ pripravili a spracovali podklady pre vyhodnotenie
ukončených akcií obnovy NKP v roku 2014. Bolo vyhodnotených 170 ukončených
akcií obnovy.
Členenie podľa krajov:
Bratislava – 29 ukončených obnov
Prešov
– 19
Košice – 10
Trenčín – 23
Trnava – 33
Nitra
– 24
Žilina
– 19
B.Bystrica – 11

C/ Kontrakt : Kultúrne aktivity
Úlohy:
1. Príprava a realizácia podujatia v rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva s dôrazom na
Medzinárodný deň pamiatok (18. apríl), udeľovanie ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej
významným osobnostiam v oblasti ochrany pamiatkového fondu.
( PHÚ 2015/ úloha F.8. )
2. Spoluúčasť na aktivitách pri príležitostí Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
( PHÚ 2015/ úloha F.9. )

Plnenie:
1. Príprava a realizácia podujatia v rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva s dôrazom na
Medzinárodný deň pamiatok (18. apríl), udeľovanie ceny Alžbety GüntherovejMayerovej významným osobnostiam v oblasti ochrany pamiatkového fondu.
V rámci Medzinárodného dňa pamiatok, ktorý sa každoročne oslavuje 18. apríla, zorganizoval
Pamiatkový úrad SR už po ôsmy raz slávnostné podujatie spojené s odovzdávaním ceny
Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany
pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2015
v Červenom Kláštore 25. apríla. Tohtoročnými laureátmi, ktorých vybrala odborná komisia,
boli Ing. arch. Mária Slováková, PhDr. Peter Maráky a manželia doc. PhDr. Ing. arch.
Václav Mencl, DrSc. a Ing. arch. Dobroslava Menclová in memoriam. O udelení ceny
referoval článok v Pamiatkach a múzeách č. 2/2015 (s. 67) a oznam uverejnil web PÚ SR,
portál Obnova.sk a TASR.
Jednotlivé KPÚ zorganizovali v rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva uvedené akcie:
KPÚ Nitra:
• Jurišová, A.: „Nové nálezy stredovekej nástennej maľby v kostole Narodenia Panny
Márie v Krušovciach“ – príspevok uverejnený v regionálnej tlači:
- Pardon, regionálny inzertný a informačný týždenník pre občanov Topoľčany,
Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza + okolie, č. 15/XXII, vyd. 10. apríla
2015;
- Múzejné novinky spod Tribeča, vydané pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a
múzeí 2015, vyd. Tribečské múzeum v Topoľčanoch, 05/2015.
• Jurišová, A.: Inštalácia 3 ks výstavných clip rámov v 15. týždni t. r. v priestoroch KPÚ
pracoviska v Topoľčanoch s cieľom propagácie výsledkov úspešnej spolupráce KPÚ,
vlastníka a reštaurátora počas obnovy NKP:
- „Priebeh obnovy reštaurovaním- miestnosť č. 212 kaštieľa v Topoľčiankach“.
- „Priebeh obnovy reštaurovaním- miestnosť č. 203 kaštieľa v Topoľčiankach“.
- „Priebeh obnovy reštaurovaním - kľakadlo z expozície nábytku kaštieľa v
Topoľčiankach“.
KPÚ Trenčín:
• Nipčová, D.: Medzinárodný deň pamiatok – beseda Základná škola Svinná, 24. 04.
2014
• Matáková, B.: História prievidzských zvonov. Prednáška, 28.4.2015,
Hornonitriansky banícky spolok v Prievidzi

KPÚ Žilina:
• KPÚ Žilina spoluorganizoval dňa 13.4.2015 verejnú besedu pod názvom „Príbehy
historických pamiatok“ v priestoroch nadácie POLIS Žilina, ktorej sa zúčastnil ako hosť
a moderátor M. Dudáš.
KPÚ Prešov:
• Výstava: „Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku“ v dňoch 18.05.2015 –
05.06.2015, v krížovej chodbe starého kláštora minoritov v Levoči. /Výstava pri
príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a roku zasväteného života/, spoluorganizátor
KPÚ Prešov, pracovisko Levoča, zabezpečenie vstupov počas trvania výstavy – Ing. A.
Jacková
• Výstava: „Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku“ v dňoch 15.06.2015 –
26.06.2015 v kaštieli v Spišskom Štiavniku, spoluorganizátor KPÚ Prešov,
zabezpečenie vstupov počas trvania výstavy – Ing. arch. I. Bujnová
• Výstava: „Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku“ v dňoch 08.07. – 14. 07. 2015
v Kultúrno-informačnom centre Veľký Šariš /Výstava pri príležitosti Medzinárodného
dňa pamiatok a roku zasväteného života/ – Ing. E. Semanová
KPÚ Košice:
• Gembický, J.: vernisáž výstavy „Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku“ – v
rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva – apríl 2015 v areáli Dominikánskeho kláštora v
Košiciach
• Gembický, J.: organizácia a spolúčasť na sprievodných aktivitách k výstave
„Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku“ (apríl - máj 2015, Košice): cyklus odb.populárnych prednášok o reholiach pre verejnosť s pozvanými hosťami (3 témy:
dominikáni, františkáni, premonštráti).

2.

Spoluúčasť na aktivitách pri príležitostí Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Rovnako ako každý rok aj v roku 2015 sa podujatia k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva
na Slovensku uskutočnili v septembri. Slávnostné otvorenie DEKD 2015 sa konalo v Modre
11. septembra 2015. V rámci slávnostného otvorenia boli po 24. raz odovzdané aj výročné
ceny revue Pamiatky a múzeá za rok 2014.
V 1. polroku 2015 redakcia revue Pamiatky a múzeá od uzávierky súťaže 31. marca pripravila
podklady na prezentáciu a organizáciu slávnostného odovzdávania výročných cien za rok
2014 v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2015 (110 nominácií, 11 cien, 45
ocenených).
KPÚ Nitra:
Deň otvorených dverí na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra, 16. 9. 2015 – výstava: Národné
kultúrne pamiatky mesta Nitra.
KPÚ Trenčín:
Prepozitúra Panny Márie v Novom Meste nad Váhom: letná škola archeológie
2015 - seminár dňa 20.10. 2015 v priestoroch Pastoračného centra pri r.k. farskom
úrade v Novom Meste nad Váhom – podujatie organizované v spolupráci s VIA
MAGNA archeologia s.r.o. a r.k. cirkvou Nové Mesto nad Váhom, zamerané najmä na

prezentáciu výsledkov archeologického výskumu areálu prepozitúry v roku 2014
a letnej školy archeológie 2015.
Vdovičíková, M.: Oltáre prepozitúry Panny Márie v Novom Meste nad Váhom - prednáška.

D/ Kontrakt : Archívna činnosť
Pamiatkový úrad SR v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
v znení neskorších predpisov podľa §10 písm. g vedie osobitný archív v oblasti pamiatkového
fondu, ktorý je verejným špecializovaným archívom podľa § 4, písm. b) zákona č. 395/2002
Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.
Archív v roku 2015 plnil tieto úlohy :
1) Zabezpečenie predarchívnej starostlivosti v registratúrach Pamiatkového úradu SR
a krajských pamiatkových úradov (školiaca, metodická a kontrolná činnosť)
Metodické usmerňovanie činnosti registratúrneho strediska PÚ SR a registratúrnych stredísk
KPÚ. Priebežné poskytovanie informácií, rád a konzultácií zamestnancom PÚ SR a KPÚ pri
správe registratúry. Operatívne riešenie problémov s aplikáciou Registratúrna kniha
a komunikácia s firmou Tempest. Uzatvorenie Registratúrneho denníka 2015. Kontrolná
činnosť podľa plánu kontrol.
2) Odborné archívne činnosti (klasifikácia, systemizácia a inventarizácia archívnych
dokumentov, tvorba archívnych pomôcok)
Usporiadanie a inventarizácia archívneho fondu Okresná pamiatková správa (OPS) Trenčín
(roky 1973 – 1983) - ukončenie triedenia a ukladania spisov do spisových obalov, tvorba
inventára a popisu fondu. (Porubská)
Systematická identifikácia a klasifikácia archívnych dokumentov troch fondov z činnosti
Okresnej pamiatkovej správy Spišskej Novej Vsi, Krajského ústavu štátnej pamiatkovej
starostlivosti a ochrany prírody Prešov, strediska Spišská Nová Ves a Pamiatkového ústavu,
regionálneho strediska Prešov, pracoviska Levoča, pôvodne rôzne zaradených vo fondoch
OPS Levoča, OPS – KÚŠPSOP Levoča a Pamiatkový ústav, pracovisko Levoča. (Jurčová)
Prvotná inventarizácia archívneho materiálu podľa archívnych metód do fondu KÚŠPSOP
Prešov, stredisko Spišská Nová Ves (1981 – 1992) a vytvorenie dočasnej archívnej pomôcky
pred ďalším podrobnejším spracovaním fondu a konkrétnejšej klasifikácie. (Jurčová)
Usporiadanie a inventarizácia archívneho fondu Okresná pamiatková správa Spišská Nová
Ves (1971 – 1982) – ukončenie triedenia a usporiadania, pokračuje ich inventarizácia
a ukladanie archívnych dokumentov do ukladacích obalov, tvorba archívnej pomôcky a popis
fondu. (Jurčová)
Systematická identifikácia a klasifikácia archívnych dokumentov z činnosti OPS
Ružomberok, OPS Liptovský Mikuláš, OPS Dolný Kubín. Spracovávanie archívneho
materiálu podľa archívnych metód do fondu OPS Ružomberok. Dokumenty
z administratívno-organizačnej, osvetovo-propagačnej, hospodársko-ekonomickej a brannobezpečnostnej činnosti organizácie boli evidované v novej aplikácii Archív v rámci testovania
(Svěchota).
Identifikácia, prvostupňové usporiadanie, uloženie archívnych dokumentov do ukladacích
pomôcok a vyhotovenie zoznamu inventárnych jednotiek vo fondoch: KÚŠPSOP Banská

bystrica – dodatky (20 škatúľ), Krajské stredisko Prešov (83 škatúľ), Ústredie štátnej
pamiatkovej starostlivosti (82 škatúľ), SÚPSOP, Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti
a Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti (120 škatúľ), Splnomocnenec vlády pre MPR (29
škatúľ), Projektový ústav kultúry – spisová agenda (5 škatúľ). (Horková)
Spracovanie 899 negatívov fotografovaných hnuteľných kultúrnych pamiatok. (Horková,
Fratrič, Müller)
Spracovanie 100 ks archívnych kariet do katalógu fotografií vyhotovených z doteraz
nespracovaných negatívov zo Zbierky negatívov. (Horková)
Prepis a dopĺňanie inventáru Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 – 1955 do archívneho
informačného systému, tvorba regestov a napĺňanie registrov (110 inventárnych jednotiek).
(Gahér)
Bola zavedená nová forma identifikácie archívnych inventárnych jednotiek pomocou QR
kódov, na ktorých je zaznamenané uloženie v rámci lokačného systému v depotoch archívu.
QR kódy boli spracované, vytlačené a nalepené na ukladacie jednotky vo fondoch KÚŠPSOP
Bratislava, KÚŠPSOP Prešov a KÚŠPSOP Banská Bystrica. (Horková, Jurčová, Svěchota)
V depote archívu boli uložené dokumenty MK SR – prílohy grantu Obnovme si svoj dom (17
škatúľ) (Horková)

3) Archívny informačný systém - finalizácia modulu ARCHÍV v rámci Reminiscence Portal
E3. Testovanie aplikácie, migrácia dát a nasadenie aplikácie do produkčného prostredia.
Aplikácia Archív bola otestovaná a nasadená do produkčného prostredia, dáta boli
premigrované. Uskutočnila sa kontrola záznamov v registroch a aplikácia sa používa na
inventarizovanie nových fondov. Pripravili sa podklady pre úpravu internetovej stránky na
spustenie aplikácie online bádanie.
Aplikácia Archív je prvým špeciálne vyvinutým softvérom pre potreby špecializovaného
verejného archívu na Slovensku. Umožňuje elektronizovať odborné archívne činnosti a
vytvárať elektronické archívne pomôcky, vrátane štyroch registrov. Obsahuje moduly:
• fondy a zbierky – umožňuje vytvárať nové fondy a zbierky a dopĺňať k nim informácie
podľa archívnej metodiky (identifikačné údaje, charakteristika a rozbor), spravovať
obsah jednotlivých fondov a zbierok, ich hierarchické usporiadanie v horizontálnej aj
vertikálnej rovine (stromové zobrazenie), editovať záznamy a pridávať nové, vrátane
pripájania digitálnych kópií archívnych dokumentov. Umožňuje komfortne vyhľadávať
(filtrovať) záznamy v rámci celej archívnej databázy podľa podrobných vyhľadávacích
kritérií, vytvárať štatistické zostavy bádateľov, výpožičiek, vyhotovených
reprografických a digitálnych kópií. Všetky tabuľkové prehľady a zostavy je možné
exportovať do excelu.
• bádateľňa – obsahuje evidenciu bádateľov a bádateľských listov, evidenciu žiadostí
o prípravu dokumentov na štúdium, výpožičiek na reverz, žiadosti o digitalizáciu alebo
kopírovanie. Je prepojená s internetovým portálom www.pamiatky.sk, na ktorom môžu
bádatelia po registrácii vyhľadávať archívne dokumenty, vrátane ich digitálnych kópií,
objednávať si ich na štúdium, príp. požiadať o vyhotovenie kópií, skenov, výpisov alebo
odpisov. Je to prvá slovenská e-bádateľňa, ktorá automatizuje komunikáciu so širokou
verejnosťou.

• registre – obsahuje špecifikácie a hodnoty miestneho, vecného, menného registra
a registra korporácií. Umožňuje administráciu záznamov v registroch a ich prepojenie
s archívnymi dokumentmi.
• číselníky – obsahuje číselníky špeciálnych dát, ktoré prehlbujú popis archívnych
dokumentov (fyzický stav, technika vyhotovenia, materiál, farebnosť, spôsob
zachovania a pod.)
Aplikácia pracuje na internetovom prehliadači a predpokladá sa, že na ňu budú napojené aj
archívne pracoviská na krajských pamiatkových úradoch. Inventárne záznamy archívnych
dokumentov na krajských pamiatkových úradoch budú tvoriť súčasť jednotnej celoslovenskej
archívnej databázy. Evidencia bádateľov bude centralizovaná a údaje o bádateľoch sa budú
pracoviskám na krajských pamiatkových úradoch poskytovať z centrálnej bádateľne
v Bratislave. (Orosová, Plávková, Svěchota)
4) Sprístupňovanie archívnych a knižničných dokumentov (poskytovanie služieb bádateľskej
verejnosti)
Sprístupňovanie archívnych dokumentov:
Archív umožňuje prístup k archívnym dokumentom vyhotovovaním odpisov, výpisov,
potvrdení, kópií, štúdiom, zverejňovaním na webovej stránke www.pamiatky.sk a verejným
vystavovaním. Archív predkladá dokumenty na štúdium v bádateľni v sídle archívu.
Vyhodnotenie poskytovaných archívnych služieb (Švecová, Žilinčíková):
Počet bádateľov: 732
Počet bádateľských listov: 204 (z toho externí bádatelia 137, zamestnanci PÚ SR 67)
Počet sprístupnených archívnych dokumentov: 2119
Počet informácií zaslaných e-mailom: 948
Pracovníci archívu priebežne poskytujú informácie a konzultácie bádateľom, vyhľadávajú
záznamy z archívneho informačného systému a zostavujú výpisy a rešerše, uskutočňujú výber
dokumentov na publikačné účely podľa požiadaviek bádateľov (Jurčová, Orosová, Švecová).
Ďalšie služby:
Preklady epigrafických textov z latinského jazyka k pamiatkovému výskumu Prepoštského
paláca v Novom Meste nad Váhom a z nápisovej dosky z Kostola sv. Michala v Čakanoch pre
vyhlásenie veci na hnuteľnú NKP. (Jurčová)
Sprístupňovanie knižničných dokumentov:
Knižnica vypožičiava knižničné dokumenty len zamestnancom PÚ SR, externým čitateľom
poskytuje knižničné dokumenty len na prezenčné štúdium v bádateľni.
Vyhodnotenie poskytovaných knižničných služieb (Reichardtová, Machatová):
Počet čitateľov v knižnici: 71
Počet sprístupnených knižničných jednotiek: 1286 (311 absenčné a 975 prezenčné)
Počet informácií poskytnutých formou e-mailu: 253

5) Digitalizácia archívnych dokumentov a fotografovanie národných kultúrnych pamiatok
Digitalizácia archívnych dokumentov:
Digitalizácia archívnych dokumentov sa uskutočňuje podľa plánu a podľa požiadaviek
bádateľov. V rámci plánovaných úloh sa pokračovalo v digitalizácii spisov fondu Pamiatkové
orgány na Slovensku 1919 – 1951, naskenovalo sa 9 inventárnych jednotiek z podfondu Obce,
čo predstavuje 628 digitálnych objektov vo formáte JPG (Švecová). Pokračovalo sa

v digitalizácii archívnych dokumentov tzv. blokových výskumov mestskej pamiatkovej
rezervácie Bratislava. Bolo naskenovaných 53 inventárnych jednotiek zo Zbierky
výskumných správ a Zbierky projektov a plánov, čo je 3634 digitálnych objektov vo formáte
JPG a PDF (Švecová).
Podľa požiadaviek zamestnancov PÚ SR a KPÚ sa realizovala digitalizácia 342 inventárnych
jednotiek, čo je 5632 digitálnych súborov (Švecová).
Pre externých bádateľov bolo zdigitalizovaných 4545 archívnych dokumentov, z toho 1594
fotografií a negatívov zo Zbierky negatívov, veľkoformátové dokumenty zo Zbierky
projektov a plánov a spisové a obrazové dokumenty z ďalších fondov a zbierok (Fratrič,
Gahér, Švecová).
Celkovo bolo za rok 2015 vyhotovených 10 177 digitálnych objektov.
Fotografovanie národných kultúrnych pamiatok:
Fotografovanie národných kultúrnych pamiatok sa uskutočňuje v teréne v exteriéri a interiéri
pamiatkových objektov digitálnym a klasickým fotoaparátom. V roku 2015 sa realizovali
terénne fotografické práce na základe 20 objednávok zamestnancov PÚ SR a KPÚ počas 30
služobných dní. Bolo vyhotovených 226 farebných negatívov formátu 24 x 36 mm, najmä
hnuteľných kultúrnych pamiatok, a 3098 digitálnych snímok.
Digitálne fotografie sa následne spracovávajú v programe Photoshop a napaľujú na CD
nosiče, ktoré sa evidujú v Zbierke digitálnych fotografií. V roku 2015 bolo spracovaných 31
CD so 4917 obrázkami: Malacky – okres, Banská Bystrica – kraj, Dunajská Streda – okres,
Senec – okres, Trenčín – kraj, Kopčany, Skalica – mesto, Levoča, Most pri Bratislave,
Bratislava – kostoly, Plavecký Peter – PRĽA.
6) Katalogizácia knižničných jednotiek a tvorba knižničnej databázy
Do prírastkového zoznamu bolo zapísaných 194 knižničných jednotiek (signatúry 32251 –
32444). Do databázy knižnice bolo zaevidovaných a skatalogizovaných 194 knižničných
jednotiek. Na intranete a internete sa aktualizovali prírastky za rok 2014 a priebežne sa
aktualizujú prírastky za rok 2015.
Boli spracované podklady pre štatistické zisťovanie: Ročný výkaz KULT 10-01 o knižnici PÚ
SR za rok 2014 pre Slovenskú národnú knižnicu v Martine
Boli zaslané údaje pre celoštátny súborný katalóg periodík (vrátane adresára knižníc)
Univerzitnej knižnici v Bratislave.
Metodické usmerňovanie knižníc na krajských pamiatkových úradoch.
7) Akvizičná činnosť (výmena a nákup publikácií a časopisov)
Za rok 2015 získala knižnica 194 knižničných jednotiek, z toho bolo 27 nadobudnutých
kúpou v hodnote 390,31 €, 87 získaných darom a 80 výmenou s partnerskými inštitúciami (76
slovenských, 30 českých, 10 zahraničných inštitúcií). Nové prírastky sú aktualizované na
webovej stránke www.pamiatky.sk.
Knižnica odoberá 71 titulov odborných periodík a časopisov, z toho formou predplatného 25
(20 slovenských a 5 zahraničných) a výmenou 46 (26 slovenských, 13 českých a 7
zahraničných). Periodiká sú prístupné pre čitateľov v príručnej knižnici v bádateľni archívu.
Ďalšie práce: likvidácia faktúr na predplatné časopisov na rok 2015 (14 dodávateľov),
pomocná evidencia predplatného, agenda časopisov.

8) Bibliografická a rešeršná činnosť
( PHÚ 2015/ úloha D )
Aktualizovala sa Výberová bibliografia k ochrane pamiatkového fondu na Slovensku za roky
2006 – 2010. Spracovával sa menný a miestny register k bibliografickým záznamom.
Realizovalo sa štúdium zdrojov informácií a spracovávanie bibliografických záznamov pre
výberovú bibliografiu k ochrane pamiatkového fondu na Slovensku za roky 2011 – 2015.
Boli spracované bibliografické rešerše v elektronickej forme na požiadanie pracovníkov PÚ
SR z databázy knižnice PÚ SR, Univerzitnej knižnice Bratislava, Slovenskej národnej
knižnice Martin, databázy Národní knihovny ČR Praha.
Boli spracované podklady pre personálnu bibliografiu PhDr. Juraja Spiritzu.

E/ Kontrakt : Reštaurovanie
PÚ SR zabezpečuje v zmysle pamiatkového zákona reštaurovanie hnuteľných a nehnuteľných
NKP prostredníctvom ORA v Bratislave a v Levoči.
1.
2.
3.
4.

Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok.
Reštaurovanie zbierkových predmetov.
Realizácia reštaurátorských návrhov.
Spracovanie reštaurátorskej dokumentácie.

Plnenie:
ORA Bratislava:
1.Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok:
Prehľad realizovaných akcii v 1.polroku 2015:
Identifikácia akcie
Názov akcie
20 143/09/B
Háj
20 154/011/B
Rakúsy
20 155/011/AB
Hrabová Roztoka
20 161/012/B
Gočovo
20 163/012/B
Roštár
20 167/013/B
Frička
20 168/013/B
Koceľovce
20 169/013/B
Kláštor pod Znievom
20 170/013/B
Fiľakovo
20 172/014/B
Bystré
20 173/014/B
Cigľa
20 174/014/B
Senohrad
20 177/014/B
Jarabina
20 179/014/B
Vladič-Driečna
20 180/015/B
Banská Štiavnica
Nové zmluvy /rozpracované akcie/
20 178/014/A
20 181/015/A
20 182/015/A
20 183/015/A

Turie
Buková Hôrka
Svidník
Zboj

Prehľad realizovaných akcií v 2. polroku 2015:
1.
20 143/09/B – Háj- rímskokatolícky kostol sv.Kozmu a sv.Damiána-hlavný
oltár/finálna etapa/
- Reštaurovanie závesného obrazu na plátne-dokončenie
- Reštaurovanie drevených plastík -dokončenie
- Reštaurovanie drevených architektonických článkov a oltárnej architektúry-dokončenie
Oltárny komplex bol odovzdaný do pôvodného priestoru na základe Preberacieho protokolu
dňa 26.11.2015
2.
20 155/011/AB - Hrabová Roztoka - reštaurovanie ikonostasu a mobiliáru
dreveného gréckokatolíckeho Chrámu sv.Bazila Veľkého – finálna etapa
- Reštaurátorské práce /tmelenie a kriedovanie/ na ikonostase a prestole

- Reštaurátorské práce/tmelenie a kriedovanie / na ikone Krista Učiteľa, ikone žertverníka
Ukrižovanie a procesiového pohrebného dreveného kríža
Uvedené práce boli zrealizované do finálneho štádia , avšak odovzdanie komplexu bolo na
žiadosť investora preložené na I. štvrťrok 2016 z dôvodu meškajúcich prác na obnove
interiéru chrámu.

3.
20 161/01/B – Gočovo - záverečná etapa reštaurovania hlavného oltára
evanjelického kostola augsburského vyznania
- Retuš, striebrenie a zlátenie
- Záverené estestické úpravy na reštaurovaných častiach oltárneho komplexu
Oltárny komplex bol odovzdaný do pôvodného priestoru a investorovi Preberacím
protokolom zo dňa 25.11.2015.
4.
20 163/012/B – Roštár – IV.etapa reštaurovania hlavného oltárneho komplexu
evanjelického kostola augsburského vyznania
- Reštaurátorské práce v rozsahu tmelenia, kriedovania, retuší, striebrenia a zlátenia
Investor požiadal o zaradenie nasledujúcej etapy do Dotačného programu MK SR pre rok
2016.
5.
20 167/013/B – Frička – III. etapa reštaurovania Ikonostasu a prestola
v gréckokatolíckom chráme sv. Michala archanjela
- Odstraňovanie depozitov
- Stolárske a rezbárske práce a rekonštrukcie
Investor požiadal o zaradenie nasledujúcej etapy do Dotačného programu MK SR pre rok
2016.
6.
20 168/013/B – Koceľovce – III. etapa reštaurovania hlavného oltárneho
komplexu evanjelického kostola augsburgského vyznania
- Rentoaláž oltárnych obrazov– II.časť
- Vyhotovenie drevených podrámov
- Stolárske a rezbárske rekonštrukčné práce
Investor požiadal o zaradenie nasledujúcej etapy do Dotačného programu MK SR pre rok
2016.
7.
20 169/013/B – Kláštor pod Znievom – II.etapa rekonštrukčných
a reštaurátorských prác na dvojici kamenných sôch exteriéru rímskokatolíckeho
kostola sv. Mikuláša:socha sv.Vendelína a socha Anjela strážcu
- Čistenie od depozitov,nánosov a sekundárnej plombáže
- Spevňovanie hmoty kameňa
Reštaurátorské práce boli dokončené v termíne a socha bola odovzdaná a osadená do
pôvodného priestoru investorovi Preberacím protokolom zo dňa 26.11.2015.
Investor požiadal o dotáciu z MK SR pre rok 2016 na reštaurovanie sochy Anjela strážcu.

8.
20 170/013/B – Fiľakovo – farský kostol Nanebovzatia Panny Márie – bočný oltár
Korunovanie Panny Márie – III. etapa reštaurátorských prác
- Rentoaláž na nové plátno – časť/oltárne obrazy/
- Stolárske a rezbárske práce/oltárna architektúra/
- Rezbárske rekonštrukcie /sochárska výzdoba/

Investor požiadal o dotáciu z MK SR na ďalšiu etapu reštaurovania v rámci Obnovme si
svoj dom 2016.
9.
20 172/014/B – Bystré – oltárne súsošie v rímskokatolíckom kostole Korunovania
Panny Márie – II. etapa reštaurátorských prác
- Upevňovanie, čistenie, odstraňovanie sekundárnych zásahov
- Petrifikácia
- Rezbárske práce a rezbárske rekonštrukcie – časť.
- Tmelenie a kriedovanie – časť.
Investor požiadal MK SR o dotáciu pre pokračovanie reštaurátorských prác v rámci
programu Obnovme si svoj dom 2016.
10.
20 173/014/B – Cigľa – gréckokatolícky drevený chrám sv. Michala archanjela –
II. etapa reštaurovania tabuľových malieb – ikon
- Upevňovanie, čistenie, odstraňovanie sekundárnych zásahov
- Čiastočná petrifikácia
Investor požiadal MK SR o dotáciu pre pokračovanie reštaurátorských prác v rámci
programu Obnovme si svoj dom 2016.
11.
20 174/014/B – Senohrad – oltárny obraz a socha Madony s dieťaťom z
rímskokatolíckeho kostola sv. Imricha – II. etapa reštaurovania
- Upevňovanie, čistenie, odstraňovanie premalieb
- Petrifikácia
- Stolárske a rezbárske práce a rekonštrukcie
Investor požiadal MK SR o dotáciu pre zabezpečenie pokračovania reštaurátorských prác
v rámci programu Obnovme si svoj dom na rok 2016.
12.
20 177/014/B – Jarabina – ikonostas z gréckokatolíckeho chrámu Narodenia
Presvätej Bohorodičky - II. etapa reštaurátorských prác na ľavom a pravom rade
prázdnikov
- Snímanie plátna z ikon – časť
- Upevňovanie maľby – časť
- Čistenie a odstránenie sekundárnych vrstiev- časť
Investor požiadal o dotáciu MK SR pre zabezpečenie pokračovania reštaurátorských prác
v rámci Programu Obnovme si svoj dom 2016.
13 .20180/015/AB – Banská Štiavnica- súsošie sv.Heleny z Kaplnky poslednej večere
v Dolnom Kostole
- Reštaurovanie podstavca
- modelovanie v hline
- vyhotovenie klinovo-sadrovej a lukoprénovej formy
- vyhotovenie odliatkov v živičnej hmote
- retuš a zlátenie
- záverečná výtvarná úprava
- zhotovenie záverečnej reštaurátorskej dokumentácie
Práce sa priblížili do finálnej etapy, na žiadosť investora budú zrekonštruované objekty
umiestnené na pôvodné miesto v 1.štvrťroku 2016.
Zároveň investor požiadal o dotáciu z MK SR na zabezpečenie finančných prostriedkov pre
rekonštrukciu súsošia Pražského Jezuliatka z programu Obnovme si svoj dom 2016.

3. Realizácia reštaurátorských návrhov:
1.
20 179/014/B – Vladiča-Driečna – oltárny komplex a ikonostas
v gréckokatolíckom chráme sv. Bazila Veľkého
- Reštaurátorský prieskum a návrh na reštaurovanie
Investor požiadal o dotáciu z MK SR na zabezpečenie pokračovania reštaurátorských prác
v rámci programu Obnovme si svoj dom 2016.
2.20 178/0104/B – Turie – hlavný oltár sv. Michala archanjela
- Reštaurátorský prieskum a návrh na reštaurovanie
Investor požiadal o dotáciu z MK SR na zabezpečenie pokračovania reštaurátorských prác
v rámci programu Obnovme si svoj dom 2016.
3.
20 183/015/ - Zboj – Ikony z Pravoslávneho chrámu Zostúpenia sv. Ducha
- Reštaurátorský prieskum a návrh na reštaurovanie
Investor požiadal o dotáciu z MK SR na zabezpečenie pokračovania reštaurátorských prác
v rámci programu Obnovme si svoj dom 2016.
4.20 181/015/AB – Buková Hôrka –Ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho chrámu
Povýšenia sv. Kríža
- Reštaurátorský prieskum a návrh na reštaurovanie
Investor požiadal o dotáciu z MK SR na zabezpečenie pokračovania reštaurátorských prác
v rámci programu Obnovme si svoj dom 2016.
5.
20 182/015/AB- Svidník – Ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho chrámu sv.
Paraskievy
- Reštaurátorský prieskum a návrh na reštaurovanie
Investor požiadal o dotáciu z MK SR na zabezpečenie pokračovania reštaurátorských prác
v rámci programu Obnovme si svoj dom 2016.
6.
20180/015/AB – Banská Štiavnica- súsošie sv.Heleny z Kaplnky Poslednej večere
v Dolnom Kostole
- Reštaurátorský prieskum a návrh na reštaurovanie a vyhotovenie rekonštrukčných kópií
pamiatky
Investor požiadal o dotáciu z MK SR na zabezpečenie pokračovania reštaurátorských prác
v rámci programu Obnovme si svoj dom 2016.
4. Spracovanie reštaurátorskej dokumentácie:
Po skončení reštaurátorských prác na jednotlivých akciách bola v zákonnej lehote do 60 dní
odovzdaná dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác investorovi.
V roku 2015 boli vyhotovené a zaslané investorovi a príslušnému KPÚ tieto reštaurátorské
dokumentácie:
1.
20 162/012/B- Markuška
Realizované reštaurátorské práce na hlavnom oltári evanjelického kostola
2.
20164/012/B-Brdárka
Realizované reštaurátorské práce na hlavnom oltári evanjelického kostola
3.
20156/011/B- Trnava
Realizované reštaurátorské práce na bočnom oltári Vir Dolorum z rímskokatolíckeho
kostola sv. Heleny

ORA Levoča:
1. 50 088/97/B/1 – Rekonštrukcia budovy SNM – Spišské múzeum v Levoči,
/rekonštrukcia a modernizácia objektu Mäsiarska 18, Levoča /OHL ŽS, a.s. Bratislava
- komplexné reštaurátorské práce v interiéri a exteriéri objektu na kamenných prvkoch
a drevenom trámovom strope
2. 50 098/97/B/2 – Pomník Ľudovíta Štúra na podstavci, Nám. Majstra Pavla v Levoči,
Mesto Levoča
- komplexné umelecko – remeselné práce na kamennej soche
3. 50 108/98/AB1 – Oltár hlavný, Smolník – v Rímskokatolíckom kostole sv. Kataríny
Alexandrijskej v Smolníku
- komplexné reštaurátorské práce na hlavnom oltári
4. 50 184/04/AB2 – Nástenné maľby – Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice,
Rákoš, RKC Jelšava
- reštaurovanie nástenných malieb v interiéri kostola ( svätyňa )
5. 50 248/09/AB1 – Reštaurovanie predrománskych a renesančných nástenných malieb
v interiéri Rímskokatolíckeho kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom, RKC
Ladice
- reštaurovanie nástenných malieb v interiéri kostola – Forgačovská prístavba ( románska časť
lode kostola )
6. 50 263/10/B/1 - Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých, Ludrová – Kút, Liptovské
múzeum v Ružomberku
- komplexné reštaurátorské práce na gotických nástenných maľbách interiéri svätyne kostola
- III. etapa
7. 50 279/11/AB1 – Súbor drevených barokových kostolných lavíc z Rímskokatolíckeho
kostola sv. Jána Krstiteľa, RKC Spišské Vlachy
- komplexné reštaurátorské práce
8. 50 289/12/AB1 – Súsošie Kalvárie zo severnej predsiene Baziliky sv. Kríža v
Kežmarku, RKC Kežmarok
- komplexné reštaurátorské práce
9. 50 294/12/AB1 - Bočný oltár Ukrižovania, Rímskokatolícky kostol sv. Petra
z Alkantary v Okoličnom, Rehoľa menších bratov Františkánov, Bratislava
- komplexné reštaurátorské práce na sochárskej výzdobe oltára

10. 50 297/12/AB1 – Hlavný oltár v Rímskokatolíckom kostole sv. Jakuba Levoča, RKC
Levoča, Messerschmitt Stiftung, Nemecko
- realizácia II. etapy komplexných reštaurátorských prác
- reštaurovanie oltárnych krídel /tabuľové maľby a reliéfy/
- reštaurovanie sochárskej výzdoby v arche
- reštaurovanie oltárnej skrine a prislúchajúcej architektúry
- reštaurovanie predely – Posledná večera
11. 50 305/12/AB1 – Reštaurovanie exteriérového plášťa južnej fasády – I. časť (
východná ) Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Levoči, Mesto Levoča
- II. etapa komplexných reštaurátorských prác
12. 50 309/12/B/1 – Nástenné maľby v interiéri Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
- komplexné reštaurátorské práce na vybraných fragmentoch nástenných malieb v interiéri
objektu
13. 50 318/13/AB1 – Reštaurovanie Ikonostasu v Gréckokatolíckom chráme sv. Juraja
v Novosade, GKC Novosad
- II. etapa komplexných reštaurátorských prác :
reštaurovanie základného radu ikon Ikonostasu
14. 50 320/13/AB1 – Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, RKC Kopčany
- komplexné reštaurátorské práce na nástenných maľbách v interiéri kostola
15. 50 321/13/B/1 – Reštaurovanie Ikonostasu, GKC Úbrež
- komplexné reštaurátorské práce ( rad Sviatkov a Posledná večera )
16. 50 325/13/AB1 – Nástenné maľby na severnej stene svätyne Rímskokatolíckeho
kostola Všetkých svätých v Bijacovciach, RKC Bijacovce
- reštaurátorské práce na nástenných maľbách interiéri - severná stena svätyne
kostola
17. 50 333/13/AB1 – Pálovský kaštieľ, Liptovský Ján, Michal Stanislav, Bratislava
- komplexné reštaurátorské práce na fasáde kaštieľa
18. 50 337/13/AB1 – Evanjelický cintorín, Levoča, CZ ECAV Levoča
- reštaurovanie kamenného náhrobníka rod. Schmiedt a kamenného epitafu Christiána
Joachima Schwaba na Evanjelickom cintoríne v Levoči

19. 50 343/14/AB1 – Bočný oltár Vianočnej predely z Rímskokatolíckeho kostola sv.
Jakuba v Levoči
- komplexné reštaurátorské práce
20. 50 344/14/AB1 – Bočný oltár Immaculaty v Rímskokatolíckom kostole Nájdenia sv.
Kríža , Hraň, RKC Hraň
- reštaurátorské práce na sochárskej výzdobe, oltárnom obraze a oltárnej architektúre
21. 50 348/14/AB1 – Oltár sv. Michala archanjela v Rímskokatolíckom kostole vo, RKC
Veličná
- realizácia komplexných reštaurátorských prác
22. 50 349/14/B/1 – Prestol v Gréckokatolíckom chráme sv. Juraja v Novosade, GKC
Novosad
- komplexné reštaurátorské práce
23. 50 350/14/B/1 – Drevené trámové stropy – Renesančný kaštieľ Pečovská Nová Ves,
Margita Rybárová, Košice
- komplexné reštaurátorské práce na drevenom trámovom strope v miestnosti č. 104 kaštieľa
24. 50 359/14/AB1 – Reštaurátorský výskum kamenných prvkov – okenných ostení a
pilastrov vo svätyni a lodi Rímskokatolíckeho kostola Návštevy Panny Márie
v Trebišove, RKC Trebišov
- komplexné prieskumné reštaurátorské práce na kamenných prvkoch v interiéri kostola
25. 50 363/14/AB1 Sanácia havarijného stavu architektonického tvaroslovia / okenné
stĺpiky 2 ks / a omietok ostení okien románskeho paláca Spišského hradu, Cofely,
a.s., Bratislava
- komplexné umelecko – remeselné práce na kamenných stĺpikoch a osteniach okien
26. 50 365/14/AB1 – Sanácia južnej fasády a svätyne – Rímskokatolícky kostol
Návštevy Panny Márie, Trebišov, RKC Trebišov
- sanácia nepôvodných exteriérových cementových omietkových vrstiev južnej fasády
a prislúchajúcich operákov
27. 50 367/15/B/1 – Oravský hrad – I.NP Thurzovho paláca, Oravské múzeum P.O.H.,
Dolný Kubín
- reštaurovanie nástenných malieb v miestnosti č. 103
28. 50 367/15/B/2 - Oravský hrad – miestnosť č. 210, Oravské múzeum P.O.H., Dolný
Kubín

- reštaurovanie historických omietok a nástenných malieb v miestnosti č. 210
29. 50 368/15/AB1 – Vstupný portál na západnej fasáde objektu - Hotelová Akadémia,
Spišská Nová Ves, Iglass Markušovce
- komplexné reštaurátorské práce
30. 50 369/15/B/1 – Objekt múzea na Mäsiarskej ulici č. 18, SNM Spišské múzeum v
Levoči
- reštaurátorské práce v interiéri objektu múzea
31. 50 370/15/AB1 – Zbierkové predmety z fondu umenia – 4 ks sochy, NBS – MMM,
Kremnica
- komplexné reštaurátorské práce na 4 sochách z kolekcie Stanetti
32. 50 371/15/A – Pomník II. sv. vojne – Smútiaca mať, obec Štrba
- komplexné prieskumné reštaurátorské práce
33. 50 372/15/A – Kostol sv. Ladislava s opevnením v Liptovských Matiašovciach, RKC
Liptovské Matiašovce
- komplexné prieskumné reštaurátorské práce – exteriérové
a interiérové omietky kostola
34. 50 373/15/A – Socha Božského srdca Pána Ježiša ( socha Krista ) a sv. Barbory
v Mútnom a socha panny Márie s dieťatkom v Beňadove, RKC Mútne
- komplexné spracovanie správ z obhliadok
35. 50 374/15/A – Kaštieľ č. 60, Liptovský Ján, Adela Nikitinová, Liptovský Ján
- komplexné prieskumné reštaurátorské práce v interiéri miestnosti kaštieľa
36. 50 375/15/A – Vila Dr. Emila Stodolu, Liptovský Mikuláš, ArBa, s.r.o., Liptovský
Mikuláš
- dodatkový reštaurátorský výskum fasády objektu
37. 50 376 /15/AB1 – Ikonostas z Gréckokatolíckeho chrámu sv. Petra a sv. Pavla
apoštolov, Kojšov
- reštaurátorské práce na architektúre, polychrómovaných zlátených drevorezbách a hlavných
ikonách základného radu ikon Ikonostasu
38. 50 378/15/B/1 - Kamenný sokel hlavnej fasády objektu Kláštorská 22, Levoča, Jozef
Janus, Levoča

- komplexné umelecko – remeselné práce na obnove poškodeného kamenného sokla
39. 50 379/15/B/1 – Pranier, Námestie Majstra Pavla, Levoča, mesto Levoča
- sanácia havarijného stavu - výmena prístupového kamenného schodiska
40. 50 380/15/B/1 – Modrotlačiarenské formy zo zbierkového fondu Podtatranského v
Poprade
- komplexné konzervátorské práce
41. 50 381/15/AB1 – Bočný oltár Štyroch sv. Jánov, Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba
v Levoči
- komplexné reštaurátorské práce
42. 50 384/15/B/1 - Nástenné maľby v Kostole sv. Petra a Pavla apoštolov v Zubrohlave,
RKC Zubrohlava
- komplexné prieskumné reštaurátorské práce na nástenných maľbách v interiéri kostola
43. 50 385/15/A – Palác Lubomirských na hrade Ľubovňa, Ľubovnianske múzeum –
hrad, Stará Ľubovňa
- komplexné prieskumné reštaurátorské práce v interiéri časti objektu
44. 50 388/15/A – Objekt Fary a Východnej bašty v areáli Oravského hradu, Oravské
múzeum P.O.H., Dolný Kubín
- komplexné prieskumné reštaurátorské práce interiéru a exteriéru fary a Východnej bašty

F/ Kontrakt : Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy
V rámci uvedeného kontraktu v r. 2015 PÚ SR realizoval uvedené projekty a podujatia:
1. Účasť odborných zamestnancov na odborných seminároch a konferenciách. - uviesť aj
názvy prednesených referátov
2. Medzinárodná spolupráca PÚ SR s Narodowym Instytutom Dziedzictwa.
Plnenie:
1. Účasť odborných zamestnancov na odborných seminároch a konferenciách.
PÚ SR:
• Šišláková, L. : Vybrané aspekty ohrozenia kultúrneho dedičstva PZ Krupina.
Medzinárodný odborný seminár „Památky a jejich ohrožení přírodními a antropogenními
vlivy“, 1.-2.6.2015, Telč, Česká republika
• Lacková, K. – Tánczosová, K.: Conservation and Restoration of Wall Decoration of Two
East Asian Interiors in Slovakia; Holíč palace, Holíč, Slovakia and Erdödy palace,
Bratislava, Slovakia. Medzinárodná konferencia „The Conservation of East Asian Cabinets
in Imperial Residences (1700-1900)“, 4.12.2015, Viedeň, Rakúsko.
• Škulavík, P., Dobrotková, M., Garaiová, J., Rőssnerová, A.: ČR - Praha, konferencia
Využitie digitálnych technológií v pamiatkovej starostlivosti.
• Kirinovičová, N.: ČR, Praha, Konferencia Obnova pamiatok 2015 - Betón a pamiatková
starostlivosť.
• Škulavík, P., Rőssnerová, A., Váňová J., Štrbáková, L.: ČR, Brno, Konferencia Infomačné
systémy v pamiatkovej starostlivosti.
• Pinčíková, Ľ.: „Manažment svetového kultúrneho dedičstva a výsledky II. cyklu
periodických správ Slovenskej republiky“, 19. 11. 2015, na konferencii Management
statků světového dědictví: rizikové faktory, ktorú usporiadal Národní památkový ústav
Českej republiky (NPÚ) v dňoch 19. a 20. novembra 2015 v priestoroch Národného
technického múzea v Prahe, ČR
• Pinčíková, Ľ.: Management of the World Cultural Heritage Sites in the Slovak Republic,
13.7.2015, Krakov, v rámci podujatia: 7th V4 Summer Course in Management of WHC
Sites, 13th – 19th July 2015, Krakow, Banská Štiavnica, organizovaným RS V4
• Orosová, M.: 16. konferencia archivárov v ČR Archivy, člověk a krajina : Proměny krajiny
a životního prostředí v archivních dokumentech, Poděbrady, 7. – 9. 4. 2015
• Jurčová, Porubská: konferencia Archivy, knihovny, muzea v digitálním světe 2015, ČR,
Praha, 2. – 3. 12. 2015
• Orosová: Výskumný pobyt v ČR: Ochrana pamiatok v medzivojnovom období vo fonde
Ministerstva školstva a národnej osvety v Prahe. Národní archiv, Praha, 22. 6. – 3. 7. 2015
• Pracovné stretnutie s pracovníkmi Národného archívu Praha - Chodovec (ČR) na tému
Zabezpečenie predarchívnej starostlivosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
v Čechách a na Slovensku a exkurzia v Archíve PÚ SR a registratúrnom stredisku KPÚ
Bratislava, Bratislava, 22. 10. 2015.
KPÚ Trnava:
• účasť na konferencii - FUMA XIV – 2015, Bratislava- Rábiková, Šabíková
• účasť na medzinárodnej konferencii Svorník: „Roubené a hrázděné konstrukce
historických staveb“, Loket, ČR, Kazimír, Petrovič, Zelina

• účasť na seminári - XIV. medzinárodný seminár o reštaurovaní, Bratislava, organizátor:
Komora reštaurátorov a Obec reštaurátorov Slovenska. - Geričová
• účasť na konferencii - Kroměříž : konferencia „Nové ve starém“ 6/2015, Jakabšicová
KPÚ Trenčín:
• Konferencia s názvom: ...“stipendia enim peccati mors gratia autem Dei vita aeterna..“
14. zasedání k problematice sepulkrálních památek, Praha 29.10.2015 – 30.10.2015,
organizátor Ústav dějin umění AV České republiky v spolupráci s Archivem hlavního
města Prahy (pasívna účasť M. Vdovičíková, D. Nipčová)
KPÚ Žilina:
• Z. Štancelová – aktívna účasť na medzinárodnej konferencii „120 let výzkumu,
dokumentace a prezentace lidové architektury“, Kolín, Česká rep., v dňoch 12.-13.5.2015.
Autorka príspevku „Národopisná výstava českoslovanská v kontexte bádania ľudovej
architektúry na Slovensku“.
• M. Furman – aktívna účasť na 16. medzinárodnej konferencii „KELTOVÉ 2015“, Zvíkov,
Česká rep. v dňoch 27.-29.5.2015. Spoluautor príspevku v anglickom jazyku „Nové
laténske nálezy z Mestského múzea v Želiezovciach, okr. Levice / New La Tène finds from
The Town museum in Želiezovce, county Levice“.
• M. Šichtová – pasívna účasť na konferencii „Nové ve starém – Historické zahrady 2015“,
Kroměříž, Česká rep. v dňoch 18.-19.6.2015
• K. Ďurian – aktívna účasť na „14. konferencii SHP – Roubené a hrázděné konstrukce
historických staveb“, Loket, Česká rep. v dňoch 16.-19.6.2015. Príspevok „Drevený mlyn
v Dvorci nad Turcom, príklad kombinácie zrubovej a rámovej konštrukcie“.
• M. Dudáš - aktívna účasť s odborným príspevkom v anglickom jazyku „Historic Site –
a Brittle Space for Contemporary Use and Life“ a zároveň predseda jedného zo štyroch
celodenných blokov prednášok na tému „Heritage in Conflict“ na medzinárodnej odbornej
konferencii 3rd Heritage Forum of Central Europe – the City (3. Fórum kultúrneho
dedičstva strednej Európy s podtitulom Mesto) v dňoch 16.-19.9.2015 v Krakove, Poľsko.
• J. Piecková – pasívna účasť na odbornom seminári „Problematika retuše a rekonstrukce
malířských děl” organizovaný Národnou galériou v Prahe - Metodické centrum pro muzea
výtvarného umění v dňoch 11.-13.10.2015 v Prahe, Česká rep.
• K. Ďurian, Z. Štancelová, J. Piecková, V. Majtan – pasívna účasť na odborno-metodickom
dni NPÚ Brno „Cihla a její matka hlína“ dňa 12.11.2015 v prednáškovej budove
Metodického centra modernej architektúry v Brne, Česká rep.

KPÚ Prešov:
• Brno, ČR, 4. ročník praktického seminára „BEST PRACTICE – To nejlepší z praxe při
podstupování rizik v oblasti sanace vlhkého zdiva a hydroizolace“, 11. 02. 2015, účasť na
seminári: Ing. arch. Onufráková, Ing. arch. Viničenková
• Praha, ČR, „Obnova památek 2015 – Beton a památková péče“, 17.-18.03.2015, účasť na
15. ročníku konferencie: Mgr. S. Hudáková, Ing. arch. M. Čutka
• Nečtiny, ČR, „Dejiny staveb 2015“, 19.-23. 03. 2015, účasť na konferencii: Ing. arch. D.
Maximová, Ing. Ľ. Suchý, Mgr. P. Harčár, Mgr. E. Sendeková
• Rzeszow – Poľsko, medzinárodná archeologická konferencia, príspevok JUDr., Mgr. G.
Lukáč - „Sprievodné nálezy v stredovekých a včasnonovekých hroboch so
severovýchodného Slovenska“ - panelová diskusia, 16.03.2015 – 18.03.2015

• Loket, ČR, „Svorník 2015“, 16.-19. 06. 2015, účasť na konferencii: Ing. J. Zajac, Mgr. D.
Sabol, Ing. Ľ. Suchý, príspevok: Haviarová, M., Haviar, T., Suchý, Ľ.: „Vodárenská veža
Machina hydraulica“ v Prešove a nález unikátnej časti hrazdenej konštrukcie z 2. polovice
16. storočia
• 24. stretnutie východoslovenských archeológov – Vlastivedné múzeum v Hanušovciach
nad Topľou 22.10.2015, účasť M. Uličný, Príspevok Uličný, M.: „Nález
vrcholnostredovekej pece na Lastovičej ulici v Prešove – Šalgovíku“
• Metodický deň Banská Bystrica 3.12.2015 - Metódy a dokumentácia archeologického
výskumu, účasť M. Uličný, G. Lukáč, P. Harčar, J. Timura. Príspevok Uličný, M.:
„Potreba archeologického výskumu pre výkon štátnej správy v oblasti archeológie“
• Dudince - „Historické parky a záhrady – kúpeľné parky“ – 24. 11. 2015: Seminár, ktorý
organizovala Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu a Kúpele Dudince, a.s., účasť
Mgr. S. Hudáková, Ing. A. Pavlíková
• Červený Kláštor – Metodický deň KPÚ Prešov – 14.-15.05.2015: účasť všetkých
zamestnancov KPÚ Prešov, príspevky:
- Harčar, P., Uličný, M., Timura, J., Glos, P.: Hrady v Nemecku
- Harčar, P.: Renesančné kachlice z hradu Zborov
- Suchý, Ľ.: Obnova hradu (strechy) Krásna Hôrka
- Suchý, Ľ.: Typológia historických krovových konštrukcií
- Vološčuk, P.: Osobitosti hnuteľných pamiatok v kostoloch východného obradu
- Onufráková, J. – Viničenková, Ľ.: Sanácia murív a konštrukcií
- Sabol, D.: Drevené kostolíky – aktuálny stav
- Odler, P.: Úprava Mariánskeho námestia v Spišskom Podhradí
- Lukáč, G.: Najnovšie nálezy stavebných obetín na Spiši
- Hudáková, S.: Betón a pamiatková ochrana
• Krakov (Poľsko), Banská Štiavnica, Letná škola UNESCO krajín V4, 13.-19. 07. 2015,
príspevok Onufráková, J. - Viničenková, Ľ.: „Drevené chrámy v slovenskej časti
Karpatského oblúka – Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne, artikulárny Kostol
v Hronseku“
• Metodický deň PÚ SR a NPÚ, Červený Kláštor, 06. – 07. 10. 2015, Ing. arch. J.
Onufráková, Ing. arch. Ľ. Viničenková – aktívna účasť. Príspevok: „Novostavby
v pamiatkových územiach“.
• Metodický deň PÚ SR Bratislava - 28. 05. 2015, účasť Ing. J. Zajac, Mgr. D. Sabol, Mgr.
A. Olekšáková, Ing. P. Odler
• Bardejov, „Bardkontakt 2015“, 25. – 26. 08. 2015, účasť na konferencii: Ing. E. Semanová,
Mgr. P. Harčar, Ing. arch. Ľ. Viničenková, Mgr. S. Hudáková, Ing. Ľ. Suchý, Ing. J.
Onufráková, Ing. arch. I. Bujnová, Mgr. A. Olekšáková, Ing. arch. P. Jackovič, Ing. P.
Odler. Príspevok: Viničenková, Ľ.: „Pamiatky prešovského kraja - sanácia vlhkosti“
• Trnava, „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“, 08. 12. 2015, účasť na odbornom
pamiatkovom seminári: Ing. arch. I. Bujnová, Ing. arch. P. Jackovič, Ing. arch. A. Jacková,
Mgr. E. Poláková
• Poprad, „Od stavebníctva k architektúre“, 14.10.2015, účasť Ing. P. Odler
KPÚ Košice:
• Ďurišová, Marcela; účasť na medzinárodnej konferencii: FORUM URBES MEDII AEVI
XIV – „Tržiště ve středověkém městě“, 24. – 26. 6. 2015 v Bratislave; účasť s príspevkom:
Trhovisko na Dominikánskom námestí v Košiciach.
• Účasť na 45. ročníku letnej pamiatkarskej univerzity Andrása Romána v Noszvaji Sikfőkúte, s nosnou témou: Obnova pamiatok – čo, prečo, ako?. Zamestnanci KPÚ Košice

•

•

•

•
•
•

•
•
•

2.

zároveň predniesli príspevky: Ing. Dagmar Gdovinová Tomášová: Obnova reformovaného
kostola v Silici; Ing. arch. Alena Hrabinská – Kaštieľ v Krásnej nad Hornádom, rok po
rekonštrukcii, Ing. arch. Róbert Kiráľ – Prestrešovanie tradičných dvorov meštianskych
domov v historických mestách Slovenska
Labudová, Zuzana: účasť s príspevkom na medzinárodnej konferencii Domáce a euróske
súvislosti Biedermaieru, konanej 1. – 2. 10. 2015 v Slovenskej národnej galérii, Bratislava,
príspevok: Bellaaghovský (Belághovský) zborník košickej kresliarskej školy a dobová
štýlová pluralita
Varechová, Zuzana – Labudová, Zuzana: účasť s príspevkom na medzinárodnej
konferencii Kvalita života v dejinách našich miest, organizovanej Historickou
spoločnosťou pri SAV, konanej 23. -24. septembra 2015 v Bratislave, príspevok: Bývanie
v Košiciach v druhej polovici 19. storočia a jeho kvalitatívne premeny v moderne
a funkcionalizme.
Hrabinská, Alena; Ďurišová, Marcela: prednáška a účasť na medzinárodnej konferencii
Kvalita života v dejinách našich miest, organizovanej Historickou spoločnosťou pri SAV,
konanej 23. - 24. septembra 2015 v Bratislave. Názov príspevku: Toalety, hygiena
a kanalizačný systém v historických budovách v Košiciach alebo o vývoji miestností, do
ktorých sa návštevy nepozývajú (predniesla: Hrabinská).
Hrabinská, Alena, Eliáš, Štefan: prednáška pre Dejepisný spolok Košíc, dňa 10.11.2015
s názvom: Evanjelický cintorín v Košiciach a jeho história.
Hrabinská, Alena: prednáška pre Fakultu umení Technickej univerzity Košice, predmet:
Pamiatková ochrana, dňa 08.12.2015 s názvom: Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu.
Labudová, Zuzana: účasť s príspevkom na medzinárodnej konferencii: Divadlo v
v kontexte 70 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny, konanej 18. 9. 2015 v Košiciach,
príspevok: Architektonická história košického divadla v štýlovom kontexte divadelných
budov v druhej polovice 19. storočia.
Pristáš, Martin: Prednáška na AÚ ČAV Pražský hrad: Archeologický výskum hradiska
v obci Zemplín, sezóna 2014, 09.11.2015 – 12.11.2015, Pražský hrad, Praha, Česká
republika
Pristáš, Martin: Účasť s príspevkom na medzinárodnej konferencii pri príležitosti 70-tin
archeologičky Dankó Katalin 9.12.2015 v Sárospataku; Názov príspevku Najnovšie
poznatky z archeologického výskumu v Zemplíne.
Švačová Šofranková, Mária 7th Summer training course in management of the
UNESCO World Heritage Cultural Sites in V4 Countries (Letná škola Svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO – krajín V4) - 13 – 19. 7. 2015, Krakov – Banská
Štiavnica, - Vlkolínec (prezentácia/oboznámenie účastníkov s lokalitou Vlkolínec)

Medzinárodná spolupráca PÚ SR s Narodowym Instytutom Dziedzictwa.

KPÚ Prešov:
• pracovné stretnutie s cieľom prerokovať možnosti spolupráce pri ochrane banských miest
a historických obchodných ciest z územia Slovenska cez Krakov na sever Európy – Ing. E.
Semanová
• aktívna účasť na pracovnom stretnutí Wizyta studyjna po Karpackim Szlaku Architektury
Drewnianej – Návrh vlajkového projektu v programe cezhraničnej spolupráce Interreg V.A
Poľsko-Slovensko, konaného v Bardejove, 5.- 6.11.2015 - Ing. E. Semanová, Mgr. P.
Harčar

G/ Kontrakt : Správa a prevádzka
V rámci kontraktu a _Správa a prevádzka PÚ SR čerpal výdavky predovšetkým na
zabezpečenie chodu organizácie a mzdové výdavky kmeňových zamestnancov.
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery

1 034 365,- €
454 908,- €
1 982 848,- €
48 215,- €

Uvedené čerpanie finančných prostriedkov je v súlade s podpísaným kontraktom na rok 2015.
Hodnotenie čerpania finančných prostriedkov na správu a prevádzku vykazujeme v tabuľke
č. 11 a finančné plnenie analyzujeme v kapitole č. 5 Rozpočet organizácie.
Vyhodnotenie číselných ukazovateľov:
a)
•
•
•
•
•
b)
•
c)
•
•
d)
•
•
•
•
e)
•
•
f)
•
•
•
g)
•

Plán na r. 2015

Plnenie za r. 2015

Špecifická činnosť :
Počet vydaných rozhodnutí
4 000 ks
100
Počet vyhlásených NKP
Počet záväzných stanovísk
6 500 ks
Počet odborných stanovísk
1 000 ks
Príjmy z pokút zo špecifickej činnosti
40 000,-€
Zabezpečenie centrálnej evidencie a informačného systému:
Počet aktualizačných listov v ÚZPF:
1800 ks
Kultúrne aktivity :
Príprava a realizácia podujatia v rámci Mesiaca kultúrneho 1 podujatie
dedičstva s dôrazom na Medzinárodný deň pamiatok (18. apríl)
Spoluúčasť na aktivitách Dní európskeho
2 podujatia
kultúrneho dedičstva – 09/2015
Archívna činnosť :
Identifikácia a katalogizácia knižničných jednotiek
250 ks
Bibliografické záznamy
500
Preberanie archívnych dokumentov mimo
30 arch.krabíc
vyraďovacieho konania
Vyraďovacie konania v bežných metroch
5m
Reštaurovanie :
Počet uzatvorených zmlúv
30
Príjmy štátneho rozpočtu z reštaurovania
346 000,-€
Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy :
Počet zrealizovaných zahraničných ciest
50
(účasť na odborných seminároch a kolokviách, zasadnutiach UNESCO)
Počet uzatvorených zmlúv o medzinárodnej spolupráci
2
Počet zrealizovaných spoločných projektov
2
Správa a prevádzka :
Príjmy Pamiatkového úradu SR
736 912,- €

4376 ks
105
9631 ks
13159 ks
23 661,45 €
1559 ks
9 podujatí
3 podujatia

194 ks
512
0
0
32
302 020,14 €
98
4
2
800 569,39 €

123 156

630 - Tovary a služby spolu:
v tom:

0
2 417 306

700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU

Vypracoval: Ing. Daniela Bardúnová
Dátum: 31.12.2015
Číslo telefónu: 20 464 326

2 417 306

600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
v tom:

640 - Bežné transfery spolu:
v tom:

594 150

1 700 000

0
2 707 592

2 707 592

122 557

669 485

1 915 550

Výdavky celkom
*
**
1
2

620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:

610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:

Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a

Názov činnosti : Špecifická činnosť - výkon štátnej správy
Číslo: príloha 1a

0
2 707 592

2 707 592

122 557

669 485

1 915 550

Z mimorozp. zdrojov
*
**
5
6

30 000

23 661

(v eurách)
Rozpočtované príjmy z
financovanej činnosti
*
**
7
8

Tabuľka č. 11/a

Meno a podpis zodpovedného vedúceho: Ing. Magdaléna Nagyová
Dátum: 31.12.2015
Číslo telefónu: 20 464215
Pečiatka:

0
2 417 306

2 417 306

123 156

594 150

1 700 000

Finančné krytie
Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4

Názov organizácie: Pamiatkový úrad SR
Záverečné hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

0
38 122

700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU

Vypracoval: Ing. Daniela Bardúnová
Dátum: 31.12.2015
Číslo telefónu: 20 464 326

38 122

38 122

0
41 458

41 458

41 458

Výdavky celkom
*
**
1
2

600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
v tom:

640 - Bežné transfery spolu:
v tom:

630 - Tovary a služby spolu:
v tom:

620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:

610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:

Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a

0
38 122

38 122

38 122

0
41 458

41 458

41 458

Finančné krytie
Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4
Z mimorozp. zdrojov
*
**
5
6

Tabulka č. 11/b

(v eurách)
Rozpočtované príjmy z
financovanej činnosti
*
**
7
8

Meno a podpis zodpovedného vedúceho: Ing. Magdaléna Nagyová
Dátum: 31.12.2015
Číslo telefónu: 20 464215
Pečiatka:

Názov činnosti : Zabezpečenie centrálnej evidencie a informačných systémov
Číslo: príloha č.1b

Názov organizácie: Pamiatkový úrad SR
Záverečné hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

0
10 000

700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU

Vypracoval: Ing. Daniela Bardúnová
Dátum: 31.12.2015
Číslo telefónu: 20 464 326

10 000

10 000

Výdavky celkom
*
**
1
2

600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
v tom:

640 - Bežné transfery spolu:
v tom:

630 - Tovary a služby spolu:
v tom:

620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:

610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:

Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a

Názov činnosti : Kultúrne aktivity
Číslo: príloha č.1c

0
4 170

4 170

4 170

0
4 170

4 170

4 170

Z mimorozp. zdrojov
*
**
5
6

(v eurách)
Rozpočtované príjmy z
financovanej činnosti
*
**
7
8

Tabulka č. 11/c

Meno a podpis zodpovedného vedúceho: Ing. Magdaléna Nagyová
Dátum: 31.12.2015
Číslo telefónu: 20 464215
Pečiatka:

0
10 000

10 000

10 000

Finančné krytie
Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4

Názov organizácie: Pamiatkový úrad SR
Záverečné hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

0
8 397

700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU

Vypracoval: Ing. Daniela Bardúnová
Dátum: 31.12.2015
Číslo telefónu: 20 464 326

8 397

8 397

0
6 677

6 677

6 677

Výdavky celkom
*
**
1
2

600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
v tom:

640 - Bežné transfery spolu:
v tom:

630 - Tovary a služby spolu:
v tom:

620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:

610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:

Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a

Názov činnosti : Archívna činnosť
Číslo: príloha č. 1d

0
6 677

6 677

6 677

Z mimorozp. zdrojov
*
**
5
6

(v eurách)
Rozpočtované príjmy z
financovanej činnosti
*
**
7
8

Tabulka č. 11/d

Meno a podpis zodpovedného vedúceho: Ing. Magdaléna Nagyová
Dátum: 31.12.2015
Číslo telefónu: 20 464215
Pečiatka:

0
8 397

8 397

8 397

Finančné krytie
Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4

Názov organizácie: Pamiatkový úrad SR
Záverečné hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

0
308 702

700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU

Vypracoval: Ing. Daniela Bardúnová
Dátum: 31.12.2015
Číslo telefónu: 20 464 326

308 702

308 702

0
281 870

281 870

0
281 870

281 870

281 870

Z mimorozp. zdrojov
*
**
5
6

308 702

302 020

(v eurách)
Rozpočtované príjmy z
financovanej činnosti
*
**
7
8

Tabulka č. 11/e

Meno a podpis zodpovedného vedúceho: Ing. Magdaléna Nagyová
Dátum: 31.12.2015
Číslo telefónu: 20 464215
Pečiatka:

0
308 702

308 702

308 702

Finančné krytie
Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4

281 870

Výdavky celkom
*
**
1
2

600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
v tom:

640 - Bežné transfery spolu:
v tom:

630 - Tovary a služby spolu:
v tom:

620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:

610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:

Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a

Názov činnosti : Reštaurovanie
Číslo: príloha č. 1e

Názov organizácie: Pamiatkový úrad SR
Záverečné hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

0
10 000

700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU

Vypracoval: Ing. Daniela Bardúnová
Dátum: 31.12.2015
Číslo telefónu: 20 464 326

10 000

10 000

0
11 542

11 542

11 542

Výdavky celkom
*
**
1
2

600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
v tom:

640 - Bežné transfery spolu:
v tom:

630 - Tovary a služby spolu:
v tom:

620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:

610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:

Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a

Názov činnosti : Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy
Číslo: príloha č. 1f

0
11 542

11 542

11 542

Z mimorozp. zdrojov
*
**
5
6

(v eurách)
Rozpočtované príjmy z
financovanej činnosti
*
**
7
8

Tabulka č. 11/f

Meno a podpis zodpovedného vedúceho: Ing. Magdaléna Nagyová
Dátum: 31.12.2015
Číslo telefónu: 20 464215
Pečiatka:

0
10 000

10 000

10 000

Finančné krytie
Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4

Názov organizácie: Pamiatkový úrad SR
Záverečné hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

0
2 946 739

700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU

Vypracoval: Ing. Daniela Bardúnová
Dátum: 31.12.2015
Číslo telefónu: 20 464 326

2 946 739
0

140 000

640 - Bežné transfery spolu:
v tom:

600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
v tom:

2 006 481

207 255

620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:

630 - Tovary a služby spolu:
v tom:

593 003

870
3 521 206

3 520 336
870

48 215

1 982 848

454 908

1 034 365

Výdavky celkom
*
**
1
2

610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:

Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a

Názov činnosti : Správa a prevádzka
Číslo: príloha č. 1g

870
3 521 206

3 520 336
870

48 215

1 982 848

454 908

1 034 365

Z mimorozp. zdrojov
*
**
5
6

Tabulka č. 11/g

15 366 298

474 888

(v eurách)
Rozpočtované príjmy z
financovanej činnosti
*
**
7
8

Meno a podpis zodpovedného vedúceho: Ing. Magdaléna Nagyová
Dátum: 31.12.2015
Číslo telefónu: 20 464215
Pečiatka:

0
2 946 739

2 946 739
0

140 000

2 006 481

207 255

593 003

Finančné krytie
Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4

Názov organizácie: Pamiatkový úrad SR
Záverečné hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

