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Oznam pre držiteľov osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti 

na vykonávanie pamiatkového výskumu 

 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky upozorňuje všetkých držiteľov osvedčení       

o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu, že osvedčenie 

o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu (ďalej len 

„osvedčenie“) sa vydáva v zmysle § 35a ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) na päť 

rokov. Uplynutím tejto doby osvedčenie stráca platnosť! V prípade uplynutia platnosti 

osvedčenia odporúčame žiadateľom podať žiadosť o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej 

spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu. Preto upozorňujeme všetkých držiteľov 

osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu, aby si 

vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť svojich osvedčení a v prípade záujmu doručili 

na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia pred 

uplynutím platnosti osvedčenia a vždy pred termínom uzávierky podávania žiadostí, ktorým 

je 31. marec a 30. september. 

 

Na základe písomnej žiadosti o predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej 

spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu a po splnení pamiatkovým zákonom 

stanovených podmienok je možné po predchádzajúcom vyjadrení komisie na overovanie 

osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu (ďalej len „komisia“) 

predĺžiť platnosť osvedčenia o ďalších päť rokov. 

 

K žiadosti o predĺženie platnosti osvedčenia sa prikladá: 

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

- potvrdenie o zaplatení správneho poplatku v hodnote 9,50 eura za predĺženie 

platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie 

pamiatkového výskumu v jednom odbore (položka 62b zákona č. 145/1995 Z. z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)  

- zoznam pamiatkových výskumov, ktoré žiadateľ vykonal počas doby platnosti 

osvedčenia (odporúčaná príloha). 

 

Možnosti úhrady správneho poplatku  

Bankový prevod - pri úhrade správneho poplatku bankovým prevodom je potrebné poukázať 

platbu nasledovne: 

 príjemca: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 

Bratislava 

 číslo účtu v Štátnej pokladnici: SK53 8180 0000 0070 0038 7665 

 variabilný symbol: = dátum narodenia v tvare DDMMRRRR (deň, mesiac, rok) 

 správa pre prijímateľa: meno, priezvisko žiadateľa 

 

E-kolok - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nedisponuje samoobslužným 

terminálom, tzv. kioskom. Správny poplatok je možné uhradiť len prostredníctvom e-kolku 

zakúpeného na pobočkách Slovenskej pošty, a.s., ktorá vydá „Potvrdenie pre evidenciu 

poplatku“. Zoznam je zverejnený na http://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok. 

 

http://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok
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Úplnú žiadosť posudzuje komisia na svojom zasadnutí. Komisia zasadá najmenej 

dvakrát do roka, vždy po termíne uzávierky predkladania žiadostí o vydanie osvedčenia 

o osobitnej odbornej spôsobilosti a žiadostí o predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej 

odbornej spôsobilosti, ktorými sú 31. marec a 30. september. 

 

Z dôvodu aktualizácie Zoznamu fyzických osôb, ktoré majú platné osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkových výskumov, vyzývame všetkých 

držiteľov osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkových 

výskumov, aby aktualizovali alebo doplnili svoje kontaktné údaje a zaslali ich na                       

e-mailovú adresu tajomníčky komisie katarina.mosna@culture.gov.sk.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie informácie:  
JUDr. Katarína Mosná, tajomníčka komisie na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie 

pamiatkového výskumu  

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  

sekcia kultúrneho dedičstva  

odbor ochrany pamiatkového fondu  

Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1  

e-mail: katarina.mosna@culture.gov.sk  

tel.: 02 / 20 482 427 
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