Legislatíva:
 Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky, najmä čl. 20 ods. 1, 3 a 4,

čl. 44 ods. 2 a 3, čl. 46 ods. 2 a 3, čl. 51, čl. 67, čl. 123, čl.127, čl.152 ods. 4.
 Ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných ľudských práv a























slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky.
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej
hodnoty a o zmene a doplnení zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady
č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona
č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších prepisov
Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších prepisov.
Zákon č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej
členov v znení neskorších prepisov.
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších prepisov.
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, najmä § 127
ods. 1 a 3, § 128, § 135, § 417 a nasl. § 420 až § 423, § 438.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, najmä § 247až
249a.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších
prepisov.
Nariadenie vlády SR č. 280/2000 Z. z. o pamiatkovej rezervácii Banská Štiavnica
Nariadenie vlády SR č. 596/2001 Z. z. o pamiatkových rezerváciách Bardejov, Bratislava,
Kežmarok, Levoča, Prešov, Spišská Kapitula, Spišská Sobota
Zákon NR SR č. 100/2002 Z. z. o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia.
Zákon NR SR č. 176/2002 Z. z. o ochrane a rozvoji územia Bardejov.
Deklarácia Národnej rady SR č. 91/2001 Z. z. o ochrane kultúrneho dedičstva

Medzinárodné dohovory
 Oznámenie

Federálneho ministerstva zahraničných vecí (Českej a Slovenskej
federatívnej republiky) č. 159/1991 Zb. o dojednaní Dohovoru o ochrane svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva.
 Európsky dohovor o ochrane archeologického dedičstva (revidovaný) - Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 344/2001 Z. z.
 Dohovor o ochrane architektonického dedičstva Európy - Oznámenie Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 369/2001 Z. z.
 Dohovor o ochrane kultúrneho dedičstva pod vodou - Oznámenie Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 210/2009 Z. z. (UNESCO)

 Dohovor na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu (UNESCO, Haag 1954)

(Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 94/1958 Zb.)
 Druhý dodatok k Haagskemu dohovoru z roku 1954 o ochrane kultúrnych statkov

za ozbrojeného konfliktu – SR podpísala 22.12.1999
 Dohovor o opatreniach zákazu a zamedzenia nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu

vlastníctva kultúrnych statkov (UNESCO, Paríž 1970) (Vyhláška ministra zahraničných
vecí č. 15/1980 Zb.)
 Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (UNESCO, Paríž 1972)
(oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991 Zb.)
 Dohovor UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch
(UNIDROIT, Rím 1995) (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
č. 416/2003 Z. z.)
 Rámcový dohovor Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť, Faro
2005 - v roku 2013 v procese ratifikácie pre SR
Medzinárodné charty










Benátska charta o ochrane a obnove pamiatok a pamiatkových sídiel, Benátky 1964
Florentská charta - Historické záhrady, Florencia 1982
Washingtonská charta - Ochrana historických miest, Washington 1987
Zabezpečovanie ochrany archeologického dedičstva, Lausanne 1990
Kultúrne dedičstvo pod vodou, Sofia 1996
Kultúrny turizmus, Mexiko 1999
Ľudové stavebné dedičstvo, Mexiko 1999
Európsky kultúrny dohovor, 1954
Európsky dohovor o krajine, 2000

Iné medzinárodné dokumenty
 Dokument o autenticite, Nara 1994
 Odporúčania pre prieskum, konzervovanie a statickú konsolidáciu architektonických





pamiatok, 1999
Deklarácia z Amsterdamu (Kongres o Európskom architektonickom dedičstve, 1975)
Európska Charta o architektonickom dedičstve (Rada Európy, 1975)
UNESCO Dohovory a odporúčania
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 k Nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009
o vývoze kultúrneho charakteru na vnútroštátnej úrovni

Rezolúcie a deklarácie prijaté na sympóziách ICOMOS











Rezolúcia zo sympózia o súčasnej architektúry z Ancient Groups of Buildings, 1972
Rezolúcia o ochrane menších historických miest, 1975
Deklarácia z Tlaxcala o revitalizácii malých sídiel, 1982
Deklarácia z Drážďan, 1982
Deklarácia z Ríma, 1983
Smernica pre vzdelávanie a tréning pri ochrane pamiatok, pamiatkových súborov a sídiel,
1993
Dokument o Autenticite (Konferencia o autenticite vo vzťahu k Dohovoru o ochrane
svetového dedičstva v Nare, Japonsko), 1994
Deklarácia zo San Antonio na Interamerickom Sympóziu o autenticite pri ochrane a
správe kultúrneho dedičstva, 1996
Princípy dokumentovania pamiatok, pamiatkových súborov a sídiel, 1996
Štokholmská deklarácia: Deklarácia ICOMOS k 50. výročiu Svetovej deklarácie ľudských
práv (prijaté ICOMOS výkonným a poradným výborom na ich stretnutí, Štokholm, 1998)

Charty prijaté Národnými komitétmi ICOMOS
 Austrálsky ICOMOS o ochrane miest kultúrneho významu (Charta z Burry) (ICOMOS
Francúzsko, Španielsko, Indonézia, Austrália)
 Charter o ochrane dedičstva Quebecu (Deschambaultská Deklarácia) (ICOMOS Kanada,
1982)
 Appletonská charta o ochrane a údržbe stavebného prostredia (ICOMOS Kanada,
1983)
 Prvý Brazílsky Seminár o ochrane a revitalizácii historických centier (ICOMOS Brazília,
1987)
 Charta o ochrane miest s hodnotou kultúrneho dedičstva, (ICOMOS Nový Zéland, 1992)
 Ochranárska Charta o historických mestách a miestach Spojených štátov amerických,
(US/ICOMOS, 1992)
Dokumenty prijaté ICOMOS Slovensko
 Stanovisko ku starostlivosti o strešnú krajinu chránených historických súborov a objektov,
Banská Bystrica 2001
 Banskoštiavnická výzva, 2002

