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1. Identifikácia organizácie 

Názov: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
Sídlo:  Cesta na Červený most 6, 814 06  Bratislava 
Rezort: Ministerstvo kultúry SR 
Forma hospodárenia: rozpočtová  organizácia 
 
Generálny riaditeľ: PhDr. Katarína Kosová 
Členovia vedenia: Mgr. Slavomír Katkin – vedúci úseku výkonu štátnej správy a odborných 

činností 
Ing. Juraj Liszkay – ekonomicko-prevádzkový námestník 
JUDr. Dagmar Kovalovská – vedúca osobného úradu 

Termín,  čas a miesto konania verejného odpočtu: 
 5.4.2018 o 10.30 hod. Veľká zasadačka Pamiatkového úradu SR, Cesta na Červený most 6, Bratislava 
 
Správa o činnosti a hospodárenia za rok 2017 je zverejnená na iwebovom sídle Ministerstva kultúry 
SR: 

http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/verejne-odpocty/verejne-odpocty-2017-

329.html 
 
 
Poradné orgány: 

Riaditeľská rada 
Operatívna porada 
Vedecká rada   
Odborno-metodická komisia 
Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu 
Reštaurátorská komisia 

 
Zákonom NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a 

Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 1. apríla 2002 číslo: MK 572/2002-1 
o vydaní zriaďovacej listiny Pamiatkového úradu Slovenskej republiky  bol zriadený od 1. 4. 2002 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a krajské pamiatkové úrady. 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Pamiatkový úrad SR je právnickou osobou a je  špecializovaným orgánom štátnej správy na 
ochranu pamiatkového fondu. Pamiatkový úrad SR vykonáva štátnu správu s celoslovenskou 
pôsobnosťou v rozsahu § 10 pamiatkového zákona. Sídlom Pamiatkového úradu je Bratislava, jeho 
pôsobnosťou je územie Slovenskej republiky.  

Pamiatkový úrad SR je štátna rozpočtová organizácia napojená finančnými vzťahmi na 
rozpočet rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len“ MK SR“), ktorá na 
základe Splnomocnenia č.MK-1345/2004-1 riadi a zabezpečuje financovanie a vecné prostriedky 
krajským pamiatkovým úradom ako aj oblastným reštaurátorským ateliérom. Pamiatkový úrad SR je 
zamestnávateľom aj tých zamestnancov, ktorí pracujú v krajských pamiatkových úradoch 
a oblastných reštaurátorských ateliéroch.  
Krajské pamiatkové úrady 

Krajské pamiatkové úrady sú preddavkovými organizáciami Pamiatkového úradu Slovenskej 
republiky bez právnej subjektivity. Vykonávajú štátnu správu na úseku ochrany  pamiatkového fondu 
v rozsahu § 11 pamiatkového fondu vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod kraja.  

Krajské pamiatkové úrady (ďalej len „KPÚ“) konajú a rozhodujú v administratívnoprávnych 
veciach samostatne. Sídlami jednotlivých KPÚ sú: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, 
Trenčín,  Trnava a Žilina. Jednotlivé úrady majú zriadené svoje pracoviská. 
Oblastné reštaurátorské ateliéry 

http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/verejne-odpocty/verejne-odpocty-2017-329.html
http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/verejne-odpocty/verejne-odpocty-2017-329.html
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      Oblastné reštaurátorské ateliéry (ďalej len „ORA“) sú preddavkovými organizáciami Pamiatkového 
úradu SR (ďalej len „PÚ SR“) bez právnej subjektivity, zabezpečujú výskumné a reštaurátorské práce 
ako účelovú pomoc štátu na ohrozených kultúrnych pamiatkach. Sídlami jednotlivých oblastných 
reštaurátorských ateliérov sú: Bratislava a Levoča. 
Telefón: 02/20 464 111 
Fax: 02/54 77 58 44 
e-mail: podatelna.pusr@pamiatky.gov.sk 
adresa internetovej stránky organizácie: www.pamiatky.sk 
2. Zhodnotenie činnosti organizácie 

     V roku 2017 vykonával PÚ SR a jednotlivé KPÚ svoje základné úlohy v zmysle pamiatkového 
zákona a v zmysle Plánu hlavných úloh PÚ SR na rok 2017, ktorý bol zaslaný sekcii kultúrneho 
dedičstva MK SR. Následne bol PHÚ rozpracovaný pre jednotlivé úseky a odbory PÚ SR, ako aj pre 
krajské pamiatkové úrady a ich pracoviská.  
 
Verejný odpočet činnosti PÚ SR za rok 2016 sa uskutočnil 26. apríla 2017 v zasadačke úradu.  
 
Prioritou v činnosti od začiatku roka bol výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu 
v zmysle platných zákonov. Pokračovala realizácia dlhodobých úloh PÚ SR, najmä Revízia ÚZPF SR a 
príprava Súpisu NKP SR, ako aj revízia pamiatkových území. PÚ SR aktívne pracoval na realizácii 
dlhodobého projektu Digitálny pamiatkový fond v rámci Operačného programu Informatizácia 
spoločnosti, prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcii a obnova ich národnej 
infraštruktúry. V priebehu sledovaného obdobia PÚ SR pokračoval v realizácii projektu Pro 
Monumenta - prevencia údržbou. Projekt financovaný z EEA grants sa dňom 30. apríla 2017 úspešne 
zavŕšil. Zvyšných 8 mesiacov roka 2017 sa projekt nachádzal vo svojej udržateľnosti. 
 
Ťažisko prác v roku 2017 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku 
ochrany pamiatkového fondu v zmysle pamiatkového zákona, vydávaním rozhodnutí, záväzných 
stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám oprávnených osôb. 
V sledovanom období vydal PÚ SR vrátane KPÚ celkovo 4884 rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu 
štátnej správy, 10 889 záväzných stanovísk,  10 671 vyjadrení a stanovísk. 
 
V rámci plnenia PHÚ na rok 2017 naďalej zostala ťažiskovou úlohou revízia ÚZPF SR. V  roku 2017 
bola spracovaná revízia 215 nehnuteľných NKP a 256 hnuteľných NKP.   Prebiehala spolupráca s 
Národným lesníckym centrom vo Zvolene - poskytnutie dát z leteckého laserového skenovania 
terénu Pamiatkovému úradu SR pre efektívnejšiu ochranu archeologických nálezísk. Na projekty PÚ 
SR venujúce sa základnému výskumu pamiatkového fondu (Základný výskum a revízia Ústredného 
zoznamu pamiatkového fondu, Revízia pamiatkových území – výskum území pamiatkových zón 
a pamiatkových rezervácií, Spracovanie zásad ochrany pamiatkových území) nadväzuje a ich výsledky 
ďalej prehlbuje vedecko-výskumný projekt PÚ SR  -  edícia „Národné kultúrne pamiatky na 
Slovensku“.   
V  roku 2017 prezentoval PÚ SR a KPÚ Prešov  verejnosti tretí diel  edície:  URBANOVÁ Norma, 
KOSOVÁ Barbora, SZERDOVÁ-VEĽASOVÁ Ľubica [ed.]  Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, Levoča. 
Bratislava :  Pamiatkový úrad SR a Vydavateľstvo SLOVART, s r. o. , 2016, 679 s. ISBN: 978-80-556-2449-
5, a to 13. marca 2017 pri príležitosti otvorenia Týždňa slovenských knižníc 2017  v budove 
Univerzitnej knižnice v Bratislave a 18. apríla 2017 pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok 
a historických sídiel v SNM v Levoči – radnici. Pamiatkovému úradu SR bola za uvedenú publikáciu 
udelená Výročná cena časopisu Pamiatky &  múzeá za rok 2016 v kategórii publikácia. 
Problematike spracovania kultúrno-historickej topografie (minulosť -  súčasnosť - budúcnosť) bolo  
venované aj prvé  číslo časopisu Monument revue. 
V  roku 2017 autorské kolektívy pokračovali na príprave ďalších dielov súpisu - okresy Trenčín, 
Hlohovec, Nitra. Miera rozpracovanie jednotlivých dielov je rôzna. Všeobecným problémom, na ktorý 

http://www.pamiatky.sk/
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sme sa aj v roku 2017 sústredili, aj po skúsenosti s prípravou predchádzajúcich dielov je ukončenie 
Revízie ÚZPF v zmysle spracovania návrhov na vyhlásenie, zrušenie, prípadne zmenu vyhlásenia vecí 
za NKP a najmä začatie a ukončenie správnych konaní. Pokračovali sme v spracovaní textov hesiel 
jednotlivých pamiatok,  ako aj textov stavebného vývoja,  urbanizmu a histórie obcí (Trenčín, 
Hlohovec). Z externými spolupracovníkmi uzavrel PÚ SR licenčné zmluvy na spracovanie častí textov 
a hesiel, na ktoré nemá interné kapacity. Pre ďalší postup prác je potrebné doriešiť otázku 
publikovania  hnuteľných NKP a mieru ich ochrany.  

Dôležitou úlohou PÚ SR v roku 2017 bola revízia pamiatkových území, zameraná v tejto etape najmä 
na realizáciu výsledkov revízie pamiatkových zón, vypracovanie návrhov a začatie konaní o vyhlásení 
ochranných pásiem nehnuteľných NKP a vytypovaných pamiatkových území, ako aj spracovávanie 
zásad ochrany pamiatkových území. Zásady ochrany pamiatkových území pre pamiatkové rezervácie 
a zóny, spracované v roku 2016 a v roku 2017, boli postupne pripomienkované a následne schválené 
OMK PÚ SR. Všetky zásady sú zverejňované na webovej stránke úradu www.pamiatky.sk. 
 
OŠIS pracoval na spracovaní návrhov na vyhlásenie vecí za NKP, viedol správne konania o vyhlásení 
vecí za NKP, o zmene a o zrušení vyhlásenia veci za NKP (celkovo 179 správnych konaní). Spracovával 
a vkladal výsledky revízie ÚZPF SR do databáz SQL, vypracovával štatistické údaje o NKP. Veľa času 
venovali zamestnanci odboru sprístupňovaniu informácií o NKP odbornej i laickej verejnosti 
prostredníctvom internetovej stránky www.pamiatky.sk, ale aj prostredníctvom elektronickej 
a klasickej korešpondencie a osobných konzultácií. ODGD riešil digitalizačné a prezentačné projekty 
na národnej a medzinárodnej úrovni (najmä OPIS 2).  
 
V oblasti ochrany lokalít Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, konkrétne v oblasti prípravy 
nominačných projektov na ďalšie slovenské lokality, sa PÚ SR zameral najmä na prípravu 
nominačného projektu Frontiers of the Roman Empire – The Danube Limes (Hranice Rímskej ríše – 
Dunajský Limes) – nominačný projekt na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Projekt bol 
spracovaný ako spoločná cezhraničná nominácia v spolupráci Nemecka, Rakúska, Maďarska 
a Slovenska. Na príprave nominácie sa podieľal rozsiahly kolektív autorov zastrešený inštitúciami 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Bundesdenkmalamt Österreich, Miniszterelnökség – 
örökségvédelmi szakértő a Pamiatkový úrad SR. Nominácia zahŕňa celkovo 164 pamiatok 
dokumentujúcich niekdajšie hranice Rímskej ríše na rieke Dunaj – zo slovenských lokalít sú jej 
súčasťami národné kultúrne pamiatky Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave - 
Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži.  

PÚ SR pokračoval na základe dohody s NPÚ Praha z marca 2011 v prácach  na príprave nominačného 
projektu svetového kultúrneho dedičstva Pamiatky Veľkej Moravy, ktorý bol 31. januára 2013 
odovzdaný v sídle UNESCO v Paríži a ktorý bol po dohode s Ministerstvom kultúry ČR stiahnutý 
z prerokovania v r.2014. Bola realizovaná finalizácia nominácie na udelenie značky Európske 
dedičstvo pre lokalitu „Pamiatky Veľkej Moravy“ a jej zaslanie na posúdenie Európskej komisii. 
Nominácia Pamiatok Veľkej Moravy – Slovanské hradisko v Mikulčiciach a Kostol sv. Margity 
Antiochijskej v Kopčanoch, ktorá bola pripravená v spolupráci českých partnerov (Masarykovo 
múzeom v Hodoníne, Archeologický ústav AV ČR v Brne, Jihomoravský kraj) a partnerov za slovenskú 
stranu (Pamiatkový úrad SR, Obec Kopčany, Záhorské múzeum v Skalici, Trnavský samosprávny kraj), 
a ktorej koordinátorom bol Jihomoravský kraj, bola v závere roka 2016 predložená odbornej porote 
pri Národnom pamiatkovom ústave ČR. Nominácia získala v národnom hodnotení kladný posudok, 
z posudzovaných 8 nominácií bola vybraná ako jedna z dvoch, ktoré budú predložené do 2. fázy 
posudzovania, na európskej úrovni. Na základe pripomienok poroty bola nominácia 
v priebehu februára 2017 ešte upravená a doplnená, a následne, dňa 27. februára 2017 predložená 
Európskej komisii do výberu na európskej úrovni. V roku 2017 sa spoločne s Pamiatkami Veľkej 
Moravy uchádzalo o udelenie Značky Európske dedičstvo ďalších 24 lokalít z 19 štátov EÚ, z toho 
v štyroch prípadoch išlo o cezhraničné lokality, podobne ako Pamiatky Veľkej Moravy. Hodnotiaci 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
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proces realizovala Európska skupina nezávislých odborníkov, tzv. Panel, pozostávajúci z 13 
odborníkov v oblasti kultúry a kultúrneho dedičstva z rôznych krajín EÚ. Výsledky hodnotiaceho 
procesu na európskej úrovni boli uverejnené 4. decembra 2017 v správe, ktorá vo vzťahu 
k Pamiatkam Veľkej Moravy konštatuje, že hoci lokalita má potenciál pre získanie Značky Európskeho 
dedičstva, zatiaľ jej nemôže byť značka udelená, keďže je potrebné dôslednejšie preukázať plnenie 
kritérií predovšetkým v oblasti projektu a zabezpečenia kapacít na šírenie povedomia o európskom 
význame lokality.  

V dňoch 17. – 20. septembra navštívila Slovenskú republiku riaditeľka Centra svetového dedičstva Dr. 
Mechtild Rössler. Išlo o prvú návštevu riaditeľa Centra SD na Slovensku, počas ktorej sa Dr. Rössler 
stretla s predstaviteľmi rezortov zabezpečujúcich ochranu lokalít svetového dedičstva, so 
splnomocnencom vlády pre menej rozvinuté okresy a so zástupcami Ekonomickej univerzity 
v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde vystúpila s prednáškou pre študentov. 
Hlavnou témou návštevy bola problematika Karpatských pralesov a ochrana slovenských lokalít 
svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. Návštevu organizačne zastrešovali Slovenská komisia 
pre UNESCO a Štátna ochrana prírody SR, Pamiatkový úrad SR sa podieľal predovšetkým na 
odbornom a organizačnom zabezpečení diskusného fóra, ktoré sa konalo 19. septembra vo Vígľaši, 
na území UNESCO Biosférickej rezervácie Poľana. Riaditeľka Centra SD počas neho diskutovala 
s manažérmi slovenských lokalít svetového dedičstva, zástupcami odborných inštitúcií, predstaviteľmi 
občianskych združení pôsobiacich v lokalitách a ďalšími zainteresovanými subjektmi. Tematicky bolo 
diskusné fórum zamerané na možnosti efektívnejšieho využitia potenciálu značky UNESCO pre 
udržateľný rozvoj cestovného ruchu, najmä v ekonomicky slabších regiónoch. Dr. Rössler zdôraznila, 
že takto organizovaný turizmus nielen posilňuje miestnu ekonomiku a  vytvára nové pracovné miesta, 
ale zároveň slúži aj ako katalyzátor pre aktivity na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva.  

 
V dňoch 4. a 5. mája 2017 sa v Bardejovských Kúpeľoch konala medzinárodná konferencia Benefits 
Beyond Inscription (Benefity presahujúce zápis do Zoznamu svetového dedičstva) venovaná téme 
udržateľného cestovného ruchu v lokalitách svetového dedičstva UNESCO. Konferencia sa 
uskutočnila ako jedno z vlajkových podujatí Centra svetového dedičstva pri príležitosti vyhlásenia 
roku 2017 za medzinárodný rok udržateľného turizmu. Jej cieľom bolo posilniť spoluprácu medzi 
Slovenskou republikou a UNESCO, a prispieť k valorizácii značky UNESCO v prospech regiónov 
a miestneho obyvateľstva. Organizačnú záštitu nad podujatím prebralo UNESCO, Ministerstvo 
životného prostredia SR a Mesto Bardejov. V mene Pamiatkového úradu SR na konferencii vystúpila 
generálna riaditeľka PhDr. Kosová, ktorá sa zúčastnila diskusného panelu Prírodné a kultúrne 
dedičstvo a tradície ako príležitosť pre všetkých.  
 
V spolupráci s partnerskými inštitúciami z ostatných krajín V4 PÚ SR každoročne organizuje 
„Akadémiu dedičstva V4“ formou letnej školy určenej mladým profesionálom z Visegrádskeho 
regiónu a zameranej na rozvoj kompetencií v oblasti manažmentu lokalít svetového kultúrneho 
dedičstva. Rok 2017 priniesol špeciálnu príležitosť, keďže v poľskom Krakove sa uskutočnilo 41. 
zasadnutie Výboru svetového dedičstva a mladí profesionáli z krajín V4, vybraní prostredníctvom 
platformy Akadémie dedičstva V4, dostali možnosť zúčastniť sa podujatia World Heritage Young 
Professionals Forum organizovaného súbežne so zasadnutím Výboru SD, v dňoch 25. júna – 4. júla 
2017. V  rámci témy vymedzenej podtitulom Fóra „Pamäť: stratené a obnovené dedičstvo“ 
absolvovali účastníci odborné prednášky a semináre pod vedením expertov UNESCO, pracovali na 
modelových zadaniach obnovy objektov kultúrneho dedičstva a zúčastnili sa prvého dňa plenárneho 
zasadnutia Výboru SD, kde vystúpili s vlastnou deklaráciou sumarizujúcu kľúčové závery  Fóra.   

 
Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v spolupráci krajín V4 - PÚ SR, Národným centrom Gyulu 
Forstera pre manažment kultúrneho dedičstva v Budapešti a Ministerstvom kultúry Českej republiky 
organizovalo v dňoch 1. – 3. júna 2017 v Krakove, Poľsku už 4. ročník medzinárodnej konferencie 
Fórum dedičstva strednej Európy (4th Heritage Forum of Central Europe, Heritage and Society). 
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Konferencia bola zameraná na vzájomné prepojenie dedičstva zo spoločnosťou. Aký je postoj 
spoločnosti k dedičstvu – jeho významnej, ale často ťažkej minulosti? Ako dedičstvo ovplyvňuje 
spoločenstvá? Kto vlastní dedičstvo a prečo? Aké sú sociálne funkcie dedičstva? Čo si chceme 
pamätať a na čo často zabúdame? Toto sú len niektoré otázky, ktorými sa 4. ročník Fóra dedičstva 
strednej Európy zaoberalo. Fórum dedičstva strednej Európy  bolo organizované v rámci spolupráce 
ministrov kultúry krajín V4. 

Súčasťou PÚ SR je špecializovaný verejný archív, ktorého poslaním je všestranná starostlivosť 
o archívne dokumenty, ich zhromažďovanie, preberanie od pôvodcov, evidovanie, bezpečné 
uschovanie a ochrana, odborné spracovanie a sprístupňovanie. Toto poslanie sa premieta do 
jednotlivých odborných činností, z ktorých niektoré boli aj súčasťou plánu hlavných úloh PÚ SR v roku 
2017.  

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. apríl) sa 22. apríla 2017 po 
desiatykrát uskutočnilo v priestoroch NKP Červený Kláštor - Kláštor kartuziánov slávnostné 
odovzdávanie Ceny Alžbety Güntherovej - Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos 
v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky. Cena bola v roku 2017 udelená: PhDr. 
Mária Poláková, PhDr. Norma Urbanová a Ing. Ivan Tkáč in memoriam.  
 
Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017 sa uskutočnili Dni technických pamiatok 
2017 (23. – 30. september 2017 Bratislava).Cieľom podujatia, organizovaného Pamiatkovým úradom 
SR a technickými múzeami, bolo zviditeľnenie a spropagovanie technických pamiatok pre širokú 
verejnosť. Osem dní mohli návštevníci spoznávať históriu techniky a industriálnej architektúry. Počas 
týchto dní boli pre širokú verejnosť aj organizované školské skupiny sprístupnené priestory v 
priestoroch rôznych technických pamiatok v Bratislave. Súčasťou programu bola aj vedecká 
konferencia Dni technických pamiatok 2017, konaná 26.9.2017 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave. 
Cieľom konferencie bolo rozšírenie poznatkov o výskyte a dostupnosti prameňov k technickým 
dejinám a industriálnym pamiatkam.  Konferencia bola určená odborníkom z oblasti muzeologickej, 
archívnickej, praxe obnovy kultúrneho dedičstva aj bádateľom zaoberajúcich sa industriálnymi 
objektmi. 
 
PÚ SR pripravil a spolupracoval na niekoľkých výstavách: 

 ako hlavný organizátor pripravil výstavu „Odkaz Karola Veľkého“, ktorá sa konala vo 
Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Výstavu doplnil odborný seminár „Východ Západu“ a 
vzdelávací program, zameraný na rozvoj vnímania pestrosti vlastnej histórie a poznania 
oborov, ktoré prinášajú do učebníc základné dejepisné dáta. 

 výstava „Eugen Bárkány a židovské pamiatky na Slovensku“ - Ortodoxná synagóga v Prešove, 
25. mája – 1.  novembra 2017, na výstave bolo vystavených 50 originálov kresieb a akvarelov 
Eugena Bárkánya zo zbierok Archívu PÚ SR.  

 výstava „Mária Spoločníková – reštaurátorka, žena, Košičanka“ - Východoslovenská galéria 
a Dóm sv. Alžbety v Košiciach, 19. mája – 3. septembra 2017. Na výstave boli použité 
zdigitalizované dokumenty o reštaurátorskej činnosti Márie Spoločníkovej z Archívu PÚ SR. 

 
V rámci odborných vedeckých podujatí sa v tomto roku konali:      

 medzinárodná konferencia „Ochrana a starostlivosť o montánne pamiatky v európskom 
kontexte“, organizovaná KPÚ Banská Bystrica v dňoch 18. – 19. mája 2017 v Banskej Štiavnici. 
Bola zameraná na problematiku ochrany a starostlivosti o montánne pamiatky v strednej 
Európe. Cieľom konferencie bolo zlepšenie ochrany, využitia a prezentácie montánnych 
pamiatok, skvalitnenie špecializovaných odborných činností a sprostredkovanie aktuálnych 
poznatkov v jednotlivých oblastiach ich ochrany, obnovy a súčasného využitia.  
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 seminár „Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska“. Realizácia podujatia KPÚ Trenčín v 
dňoch 4. - 5. októbra 2017 v NKP dom spolkový – Národný dom Štefánikov v Brezovej pod 
Bradlom. 

 seminár „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“. Krajský pamiatkový úrad Trnava zorganizoval 
24. ročník odborného pamiatkového seminára „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“, ktorý sa 
konal dňa 7. decembra 2017 na Trnavskej radnici. Spoluorganizátorom podujatia bolo Mesto 
Trnava. 

 spoluogranizovanie medzinárodnej konferencie „Bardkontakt 2017 - Problematika mestských 
pamiatkových centier“  KPÚ Prešov v dňoch 21. – 22. augusta 2017 v Bardejove na tému 
„Pamiatky a pamiatkové územia v rozvojových programoch obcí a regiónov“. 

 PÚ SR v spolupráci s Národním památkovým ústavem Praha pripravil spoločnú odbornú  
konferenciu „Archeológia a stavebnohistorické výskumy v praxi“, ktorá sa uskutočnila v mesiaci 
október 2017 v Červenom Kláštore.  

 
Dňa 8. júna 2017 zorganizoval PÚ SR - OPVŠS metodický deň na tému skúseností PÚ SR  a KPÚ  
z výkonu štátnej správy.  

PÚ SR v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR pripravil a organizačne zabezpečil Odborno-metodický 
deň Pamiatkového úradu SR pre oprávnené osoby na vykonávanie archeologického výskumu k novej 
„Metodickej pomocnej inštrukcii pre spracovanie výskumnej dokumentácie z archeologických 
výskumov “, ktorý sa uskutočnil 15. novembra 2017 v sídle úradu. 
V rámci edičnej, vydavateľskej a propagačnej činnosti úrad vydal a pripravoval: 

 publikáciu „ Výskum židovských pamiatok E. Bárkanya“ 

 zborník „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja č. 20“ zo seminára organizovaného Krajským 
pamiatkovým úradom Trnava, konaného 8. decembra 2016. Vydanie zborníka finančne 
zabezpečilo Mesto Trnava a PÚ SR Bratislava, zostavila: Ing.arch. Jaroslava Žuffová.CSc., 

 publikáciu „Svetové dedičstvo na Slovensku“ 

 publikáciu „ Biografický slovník zvonolejárov“ 

 metodiku „ Obnova historických krovov“ 

 zborník „ Monumentorum tutela - ochrana pamiatok č. 27“ 

 aktualizovaná príručka pre vlastníkov národných kultúrnych pamiatok, formou reedície 
publikácie „Vademecum vlastníka kultúrnej pamiatky“ .  Pri zachovaní jednotného 
formátu,  ako aj základnej  grafiky tejto publikácie, boli doplnená nové informácie 
legislatívneho aj odborného charakteru, ako aj zmenené obrázkové ilustračné prílohy. 

PÚ SR zabezpečil plnenie všetkých úloh z PHÚ na rok 2017. 

Okrem plánovaných úloh a úloh vyplývajúcich z hlavného predmetu činnosti organizácie boli 
vykonané i niektoré práce nad rámec plánovanej činnosti:  

PÚ SR a KPÚ spracovali pripomienky a doplnenia k materiálu „Stratégia ochrany pamiatkového fondu 
na roky 2017 – 2020“, ktorý pripravilo MK SR. 
 
Ako člen pracovnej skupiny Economic Task Force vytvorenej pri European Heritage Heads Forum 
(Fórum riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií) sa Pamiatkový úrad SR podieľa na príprave 
európskeho projektu, ktorého cieľom je prostredníctvom metód štatistického zisťovania vytvoriť 
systém a metodiku na pravidelné a hodnoverné meranie ekonomického prínosu kultúrneho 
dedičstva. Projekt pod názvom Hmotné kultúrne dedičstvo ako strategický zdroj územného rozvoja sa 
realizuje v spolupráci 8 európskych krajín pod finančnou záštitou agentúry ESPON.  Projektoví 
partneri dosiaľ identifikovali 4 kľúčové ekonomické sektory, v ktorých možno efektívne zmerať prínos 
kultúrneho dedičstva – stavebníctvo, cestovný ruch, trh s nehnuteľnosťami, kultúrny a kreatívny 
priemysel – a v spolupráci so štatistickými úradmi vo svojich krajinách spracovali predbežné 
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kalkulácie pridanej hodnoty generovanej kultúrnym dedičstvom za prvé dve odvetvia. V priebehu 
roka 2017 projektoví partneri dopracovali dokument stanovujúci podmienky verejného obstarávania 
pre zabezpečenie externého odborného garanta štatistickej časti projektu. Do výzvy na spracovanie 
štatistickej časti projektu, ktorá bola ukončená v decembri 2017, sa zapojili tri subjekty. Na základe 
zmluvy s víťazným subjektom bude spustená implementačná fáza projektu, ktorá bude prebiehať 
počas roka 2018.  
 
3. Kontrakt organizácie so zriaďovateľom a jeho plnenie  

Vyhodnotenie Kontraktov Pamiatkového úradu SR: 
A. Špecifická činnosť 
B. Zabezpečenie centrálnej evidencie a informačných systémov 
C. Kultúrne aktivity 
D. Archívna činnosť 
E. Reštaurovanie  
F. Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy 
G. Digitalizácia pamiatkového fondu 
H. Správa a prevádzka 
 
A/ Kontrakt : Špecifická činnosť 
Úlohy: 
1. Vydávanie rozhodnutí v prvom a druhom stupni výkonu štátnej správy, záväzných stanovísk, 

stanovísk a vyjadrení v oblasti ochrany pamiatkového fondu. ( PHÚ 2017/ úloha A.1. )  
2. Príprava a realizácia správnych konaní vo veci  vyhlasovania  objektov a predmetov  za národnú 

kultúrnu pamiatku, zmenu a zrušenie vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky,  podľa 
stanoveného plánu a aktuálnej potreby. ( PHÚ 2017/ úloha A.2. ) 

3. Vypracovávanie návrhov na ochranné pásma a správne konania vo veci vyhlásenia ochranných 
pásiem: 

 ochranné pásma NhNKP, PZ a PR podľa harmonogramu, 

 ochranné pásma  NhNKP, PZ a PR podľa aktuálnej potreby, ( PHÚ 2017/ úloha A.5. ) 
4. Vydávanie vyjadrení k dočasnému vývozu hnuteľných národných kultúrnych pamiatok z územia 

Slovenskej republiky do zahraničia, overovanie zhody a posúdenia celkového stavu po ich vrátení. 
( PHÚ 2017/ úloha A.7. ) 

5. Monitoring stavu zachovania lokalít svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. ( PHÚ 2017/ úloha 
C.1. ) 

6. Monitoring stavu drevnej hmoty objektov lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO 
Drevené  chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka. ( PHÚ 2017/ úloha C.2. ) 

7. Pokračovanie v príprave nominačného projektu do Zoznamu svetového dedičstva „Dunajský 
Limes na Slovensku“. ( PHÚ 2017/ úloha C.5. ) 

8. Hodnotenie spôsobilosti organizácie na vykonávanie výskumu a vývoja. ( PHÚ 2017/ 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. ( PHÚ 2017/ úloha A.1. )  

 
Ťažisko prác PÚ SR sa v roku 2017 sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej správy na 
úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle pamiatkového zákona, vydávaním rozhodnutí, 
záväzných stanovísk,  vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám oprávnených osôb. 
V sledovanom období vydal PÚ SR vrátane KPÚ celkovo 4884 rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu 
štátnej správy, 10 889 záväzných stanovísk,  10 671 vyjadrení a stanovísk. 
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Tab. výkon štátnej správy v roku 2017: 
 

 Rozhodnutia v 1. a 2. 
stupni 

Záväzné stanoviská Stanoviská, odborné 
vyjadrenia 

Spolu 

PÚ SR Bratislava 254 28 2825 3134 

KPÚ Bratislava 771 1515 991 3277 

KPÚ Trnava 504 510 1159 2173 

KPÚ Trenčín 329 1880 548 2757 

KPÚ Nitra 514 2083 178 2775 

KPÚ Žilina 370 862 1329 2561 

KPÚ B. Bystrica 593 1145 863 2601 

KPÚ Prešov 1043 1792 827 3662 

KPÚ Košice 506 1074 1924 3504 

SPOLU 4884 10 889 10 671 26 444 

 
PÚ SR v rámci odvolacích konaní vydal 72 rozhodnutí a 28 záväzných stanovísk.  
 
Tab. štatistický prehľad činnosti PÚ SR – OPVŠS: 

Rozhodnutia Záväzné 
stanoviská 

Podnety Vyjadrenia k žalobám a kasačným 
sťažnostiam 

72 28 22 8 
 

Z celkového počtu preskúmavaných rozhodnutí KPÚ boli PÚ SR:  
a. potvrdené  23 
b. zmenené  16 
c. zrušené a vrátené 29 
d. zrušené bez náhrady 0 
e. konanie zastavené 2 
f. konanie prerušené 0 
g. iné   2 

 

 
Vyhodnotenie ukončených súdnych konaní v roku 2017: 
1. žalobca: Ing. Drobný, Lučenec 

napadnuté rozhodnutie: PUSR-2016/9393-2/30659/29/ZLN 
náhrada trov konania: 0 € 
- rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 14. 12. 2016 – žaloba zamietnutá 

potvrdené

zrušené

zmenené

konanie zastavené

iné
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2. žalobca: RNDr. Štefan Reguli, Michalovce 
napadnuté rozhodnutie: PÚ-12/62-2/512/3/NEM 

 náhrada trov konania: 0 € 
 - uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 25. 01. 2017 – zastavenie konania 
3. žalobca: Ing. Dunčko, Spišský Štvrtok 
 napadnuté rozhodnutie: PUSR-2014/13306-4/56929/58/ZLN 

náhrada trov konania: 0 € 
- rozsudok Najvyššieho súdu SR zo dňa 25. 01. 2017 – potvrdený rozsudok Krajského súdu 

v Košiciach zo dňa 18. 03. 2015 – žaloba zamietnutá 
4. žalobca: Urbariát, Kysucké Nové Mesto 
 napadnuté rozhodnutie: PUSR-2016/2477-5/45545/39/KUB 
 náhrada trov konania: 0 € 
 - rozsudok Krajského súdu v Žiline zo dňa 26. 04. 2017 – žaloba zamietnutá 
5. žalobca: Amirp, s. r. o., Žilina 
 napadnuté rozhodnutie: PUSR-2016/24751-2/98563/78/ORS 
 náhrada trov konania: 0 € 
 - uznesenie Krajského súdu v Žiline zo dňa 17. 07. 2017 – súhlas na vydanie nového 

rozhodnutia 
- uznesenie Krajského súdu v Žiline zo dňa 07. 11. 2017 – zastavenie konania 

6. žalobca: ACOMP, s. r. o., Bardejov 
 napadnuté rozhodnutie: PUSR-2017/25773-2/2020/2/ZLN 
 náhrada trov konania: 0 € 
 - rozsudok Krajského súdu v Prešove zo dňa 13. 10. 2017 - žaloba zamietnutá 
 

rok rozsudky 
spolu 

NS SR KS potvrdené 
rozhodnutia 

zrušené 
rozhodnutia 

zastavenie 
konania 

trovy konania 
a právneho 
zastúpenia 

2011 7 2 5 4 2 1 1307,31 € 

2012 6 1 5 3 3 - 972,27 € 

2013 8 3 5 5 2 1 684,05 € 

2014 6 2 4 4 2 - 1314,31 € 

2015 7 2 5 3 2 2 140,- € 

2016 5 1 4 5 - - 0,- € 

2017 6 1 5 4 - 2 0,- € 

 
Súčasťou zabezpečenia výkonu štátnej správy bola na úrovni PÚ SR aj činnosť odborných komisii. 
 

 Odborno-metodická komisia: 

V roku 2017 sa Odborno-metodická komisia PÚ SR zišla na dvanástich riadnych zasadnutiach. 
Posúdených bolo 82 dokumentácií k pamiatkovým výskumom. V rámci interných materiálov bolo 
v komisii posúdených 9 dokumentácií zásad ochrany pamiatkových území a 1 návrh na vyhlásenie 
ochranného pásma. Bolo podaných 6 žiadostí na predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej 
odbornej spôsobilosti na výkon pamiatkového výskumu, z toho 6 bolo schválených. Boli podané dve 
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žiadosti na vydanie osvedčenia o osobitnej odborne spôsobilosti na výkon pamiatkového výskumu, 
z čoho 2 boli schválené.  
 

*Z 5 neschválených výskumov boli 4 už opätovne predložené a prijaté s pripomienkami, 1 ešte nie. 

** Z 3 neschválených zásad boli 1 už opätovne predložené a prijaté s pripomienkami, a 2 ešte nie.  

 

 Subkomisia OMK pre archeológiu: 
 

 

 

 
 

 Reštaurátorská komisia: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu: 
 

V roku 2017 sa Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu zišla na štrnástich zasadnutiach, 
v rámci ktorých prerokovala a posúdila celkom 339 podnetov a podkladov pre vyhlásenie, zmenu 
vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia NKP.  

 

Odborno-metodická komisia 
Celkový 
počet 

Schválené 
bez 
pripomienok 

Schválené 
s pripomienkami 

Neschválené 

Posudzované pamiatkové výskumy 82 32 49 5* 

Posudok k udeleniu osvedčenia 
o osobitnej odbornej spôsobilosti na 
vykonávanie pamiatkového výskumu  
(§ 35, ods. 6) 

2 2 - - 

Posudzované zásady ochrany, 
obnovy a prezentácie hodnôt 
pamiatkového územia 

9 - 7 3** 

Posudzované návrhy na ochranné 
pásma 

1 - 1 - 

Posudzované iné odborné materiály - - - - 

Posudzované problematické prípady 2    

Subkomisia Odborno-metodickej komisie pre archeológiu Celkový počet 

Posudzované VD z archeologických výskumov 408 

Reštaurátorská komisia 
Celkový 
počet 

Odporúčané 
schváliť bez 
pripomienok 

Odporúčané 
schváliť s 
pripomienkami 

Odporúčané 
neschváliť 

Posudzované 
reštaurátorské 
dokumentácie 

3 
 2 1 

  

Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu 
Celkový 
počet 

Počet 
odsúhlasených 

Počet 
neodsúhlasených 
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2. Príprava a realizácia správnych konaní vo veci  vyhlasovania  objektov a predmetov  za 
národnú kultúrnu pamiatku, zmenu a zrušenie vyhlásenia národnej kultúrnej pamiatky,  
podľa stanoveného plánu a aktuálnej potreby. ( PHÚ 2017/ úloha A.2. ) 

 
V priebehu roka 2017 bolo vedených 179 správnych konaní (ukončené a prebiehajúce) vo veci 
vyhlásenia, zmeny a zrušenia vyhlásenia veci za národnú kultúrnu pamiatku. V rámci týchto 
správnych konaní bolo pripravených 530 odborných materiálov a procesných podkladových 
dokladov.   

 
Rozhodnutia o vyhlásení NKP :                                                                    139  
Rozhodnutia o zmene vyhlásenia NKP (zúženie objektovej skladby) :        1 
Rozhodnutia o zrušení NKP:                                                                           24 
Celkový počet rozhodnutí :                                                                           164  
Stanoviská, vyjadrenia :                                                                                141 
Potvrdenia, oznámenia a výpisy z ÚZPF:                                                       1930 

Rozhodnutie o vyhlásení za NKP a rozšírenie objektovej skladby NKP § 15 pamiatkového zákona:  

 Vysoké Tatry, zastávka TEŽ Nový Smokovec 

 Vysoké Tatry, zastávka TEŽ Popradské Pleso 

 Svit, stanica železničná 

 Spišský Štiavnik, kaplnka prícestná s areálom 

 Spišské Podhradie, Podzámková 43, dom remeselnícky 

 Lemešany, kaštieľ 

 Jasenová, škola pamätná 

 Hodruša-Hámre, dom meštiansky č. 587 

 Banská Bystrica, Lazovná 6, škola 

 Bratislava, Mýtna 1, rozhlas 

 Trnava, Ul. Zelený kríček, vila s areálom 

 Vysoké Tatry, časť Tatr. Lesná,  sanatórium Detský raj 

 Bratislava-Devín, Rytierska 1, dom meštiansky 

 Banská Štiavnica, Údolná 1, dom banícky 

 Levoča, Dlhá 235/1, dom meštiansky 

 Pezinok, Ul. M.R.Štefánika 13, dom vinohradnícky 

 Pezinok, Ul. M.R.Štefánika 15, dom vinohradnícky 

 Trenčianske Teplice, park kúpeľný 

 Senica, Štefánikova 724, letohrádok (sokolovňa) 

 Vysoké Tatry, časť Nová Polianka,sanatórium 

 Vysoké Tatry, časť Nový Smokovec, zotavovňa 

 Trenčín-Zlatovce, domov detský s areálom 

 Tomášov, kaplnka r. k. sv. Kríža na cintoríne 

 Bardejov, nemocnica 

 Matysová, fara gr. k. 

 Kátlovce, dom ľudový 

Podnety a podklady na vyhlásenie veci za NKP 283 221 62 

Podnety a podklady na zmenu vyhlásenia veci za 
NKP 

          30  22    8 

Podnety a podklady na zrušenie vyhlásenia veci za 
NKP 

         26  14 12 

Prerokované podnety a podklady spolu        339          257 82 
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 Iža, kostol r. k. sv. Michala Archanjela 

 Demandice, kostol r. k. sv. Michala a cintorín príkostolný 

 Zemianska Olča, kostol ref. 

 Zlatná na Ostrove, kostol ref. 

 Komárno - Nová Stráž, kostol r. k. 

 Moča, kostol ref. 

 Nezbudská Lúčka, hrad (Starhrad) 

 Šišov, socha sv. Jána Nepomuckého na oplotení fary 

 Prievidza, socha na stĺpe (Panna Mária Immaculata) 

 Marcelová, kostol ref. 

 Humenné, most cestný 

 Lipovec, kostol ev. a. v. 

 Šaľa, stanica transformátorová 

 Kostolná pri Dunaji, dom ľudový č. 135 

 Kráľová pri Senci, dom ľudový a múr ohradný s bránou č. 471 

 Devičany, dom vinohradnícky  

 Horovce, mauzóleum 

 Kľačno, kostol s areálom 

 Liptovské Revúce, kostol 

 Nižná Boca, kostol 

 Zlaté Moravce, cintorín 

 Zlaté Moravce, kláštor 

 Zvolen, archeologické nálezisko, val 

 Papradno, súsošie na podstavci 

 Príbovce, kostol 

 Trenčín, socha na podstavci 

 Veľká Paka, archeologické nálezisko, mohyla 

 Kučín, r.k.kost. Obetovania Pána - monštrancia baroková z pol. 18. stor. 

 Báč, r.k.kos. sv. Antona Pad. - relikviár Krv. sĺz PM ranobarok. po 1715 

 Báč, r.k. kos. sv. Antona Pad. - súsošie Krst Krista rustikálne, 1. pol.19. st. 

 Báč, r.k.kost. sv. Antona Pad. - sochy voľné sv. Petr a Pavol, barok, pol. 18. st.  

 Báč, r.k. kost. sv. Antona Pad. - obraz závesný Púť veriacich, okolo 1716 

 Báč, r.k. kost. sv. Antona Pad. - pacifikál neskorobarokový z 2. pol. 18. stor. 

 Báč, r.k. kost. sv. Antona Pad - pacifikál klasicistický zo začiatku 19. stor. 

 Báč, r.k. kost. sv. Antona Pad. - paramentáre súpr. 3 ks rokoko, 2. pol. 18. st. 

 Bátorove Kosihy, ref.k.c. kostol - kalich renesančný z 1. pol. 17. stor.  

 Levoča, ev.a.v. kostol - tympany 2 ks barokové z konca 17. až zač.18. stor. 

 Baka, r.k. kostol Vš.sv. - oltár b. PM barok.klasicizujúci koniec 18. stor.    

 Dolný Štál, r.k.kos.sv.Martina - obraz Anna vyučuje Máriu a rám kon.18. stor.   

 Čalovec, ref. k.c. kostol - kalich renesančný s got. prvkami z r. 1652 

 Dun.Streda, r.k.k.PM/Juraja/ - vrchnák krst. a sús. Krst Krista, 2. pol. 18.st. 

 Dun.Streda, r.k.kos. PM/sv.Juraja/ - sanktuárium s mrežou, got. z 15. stor. 

 Dun.Streda, r.k.kos. PM/sv.Juraja/ - lavice kostolné -súprava 5 ks z r. 1794  

 Dun.Streda, r.k.kos. PM/sv.Juraja/ - dver vnútorné 2-krílové,  z pol. 18. stor. 

 Somotor, ref. k.c. kostol - pokál s vrchnákom neskororenesančný z r. 1670 

 Čičarovce, ref. k.c. kostol - tanier liturgický neskororenesančný, 17. stor.  

 Krišovská Liesková, ref. k.c. kostol - tanier liturg. neskororenesančný, 17. st. 

 Modrany, ref. k.c. kostol - kanvice liturg. súprava 2ks, barok z konca 18. stor. 

 Komárno, ref. k.c. kostol - kalich ranobarokový z 2. pol. 18. stor. 
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 Komárno, ref. k.c. kostol - tanier liturg.,  moderna zo 40. rokov 20. stor. 

 Komárno, ref. k.c. kostol - kanvica liturg., raný barok zo 4. štvrtiny 17. stor. 

 Giraltovce, ev. a.v. kostol - cibórium neskorobarokové zo začiatku 19. stor. 

 B.Štiavnica, r.k. kostol Nan.PM - kalich, paténa a puzdro, 60.-70. r. 18. stor.   

 Horná Potôň, ref.k.c. far. úrad - kanvica liturg.cín od.J.Zimmermana z r. 1870  

 Kost. Kračany, r.k.kost.sv.Bartolomeja-obraz Ukrižovaný, nazar. pol. 19. stor. 

 Sp. Štvrtok, r.k. kostr.sv. Ladislava-dvere gotické 1-krídl.s kovaním, 15. stor. 

 Okoč-m.č. Opatovský Sokolec, ref.k.c. far. úrad  - paténa z r. 1833  

 Sap, ref.k.c. far. úrad - kalich strieborný pozl. hladký barokový z r. 1726  

 Sap, ref.k.c. far. úrad  kanvica liturg.cínová  od J.Kleina z Gyoru z r. 1820  

 Michal na Ostrove, r.k. kost. sv. Michala - oltár b. Krstu Krista z 1. pol. 19. st.  

 Michal na Ostrove, r.k. kost. sv. Michala - pacifikál, rokoko z 2. pol. 18. stor.  

 Štvrtok na Ostr., r.k.kost. sv.Jakuba - monštrancia baroková, koniec 17. stor.    

 Topoľníky, r.k. kost. Nar. P.Márie - kalich novosloh historizujúci z 19. stor.   

 Trhová Hradská, r.k.far. úrad  - kalich klasicistický z r. 1832 

 Trhová Hradská, r.k.far. úrad - pacifikál klasicistický z prelomu 18. a 19. stor. 

 Trh. Hradská, r.k.kost. sv.Anton Pad.- krstiteľnica klasicist., koniec 18. st. 

 Volkovce, r.k. kost. sv. Jakuba st. - kalich barokový z r. 1749 

 Volkovce, r.k. kost. sv. Jakuba st. - monštrancia baroková z 1. pol. 18. stor.  

 Prievidza, piarist. kláštor - obrazy sv. Jozefa Kalaz. - súbor 11 ks, 70.r. 18. st. 

 BA 1-St. Mesto, kaplnka sv. Kataríny - sanktuárium got. kamenné z r. 1311  

 Zemianske Kostoľany, r.k.kos. sv. Jána K. - monštrancia rokoko, 2. pol.18. st.  

 Zem. Kostoľany, r.k.kost.sv. Jána Krs. - monštrancia klasicistická, zač. 19.st. 

 Zem. Kostoľany, r.k.kost.sv. Jána Krst. - kríž nástenný rustikálny, 19. stor. 

 Zem. Kostoľany, r.k.kost.sv. Jána Krst. - krstiteľnica kameń, barok., r. 1731 

 Ľubica, r.k.kos.sv.Ducha - obraz záv. Kristus pred súdom, neskororen., 17. st.  

 Ľubica, r.k. far.úrad. - socha voľná P.Márie, drev. gotická z konca 14. stor.  

 Vlková, r.k. kostol PM - kríž nástenný drevený klasicizujúci z 2. pol. 19. stor. 

 Vlková, r.k. kostol PM - kríž proces. drevený neskorobarokový z 2. pol. 18.str. 

 Vlková, r.k. kost. PM - obraz záv. Zvest. PM, neskorý barok, z 2. pol. 18. stor. 

 Vlková, r.k. kostol PM - dvere 1-krídl. drevené, barok neskorý zo 4./4 18. str. 

 Hervartov, r.k. kostol - oltár Ukrižovania od M. Holzela, novogotika z r. 1891 

 Vlková, r.k. kost. PM - stolík odkladací, klasicistický zo začiatku 19. stor. 

 Vlková, r.k. kost. PM - svietnik olt. drevený barokový z 1. polovice 18. stor. 

 Vlková, r.k. kost. PM - svietniky - súprava 2ks, barokové z 1. pol. 18. stor. 

 Vlková, r.k. kost. PM - svietniky - súprava 4ks, barokové z 1. pol. 18. stor. 

 Tomášov, r.k.far. úrad - kalich barokový hladký z r. 1723  

 Tomášov, r.k.far. úrad - kalich eklektický s reliéfmi evanjelistov z r. 1855  

 Tomášov, r.k.far. úrad - monštrancia baroková z 2. tretiny 18. stor. 

 Dolný Badín, r.k.far. úrad - sväteničky súprava 2ks, klasicist. z 1. pol. 19. stor. 

 Dolný Badín, r.k. kost. sv. Michala - zvon barokový od S. Preisa z r. 1771 

 Dolný Badín, r.k. kost. sv. Michala - zvon klasicist. od H.Eberharda z r. 1818 

 Giraltovce, ev. a.v. kostol - krstiteľnica klasicistická z 1. polovice 19. stor. 

 Kolárovo, mlyn elektrický - zamietnuté 

 Olejníkov – Majdan, dom ľudový (drevenica) - zamietnuté 

 Buzitka, pomník - zamietnuté 

 Zohor, kaplnka- zamietnuté 

Rozšírenie objektovej skladby: 

 Dolná Krupá, kaštieľ s areálom č. ÚZPF 803/2-3 
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 Krížová Ves, múr ohradný pri kaštieľoch č. ÚZPF 895/1-2 

 Prešov, Baštová 21, škola s areálom č. ÚZPF 3347/2-3 

 Poruba,kostol r. k. sv. Mikuláša č. ÚZPF 869/1-3 

 Banská Belá, nádrž vodná (Halča) č. ÚZPF 3265/1-5 

 Oravská Poruba, veža, č. ÚZPF 3136/3 

 Spišská Belá, cintorín č. ÚZPF 11345/15-17 

 Špania Dolina, cintorín, múr, schodisko č. ÚZPF 82/7-9 

 Šamorín, cintorín príkostolný č. ÚZPF 106/2 

 Čerín, cintorín príkostolný č. ÚZPF 36/3 

 Danišovce, cintorín príkostolný č. ÚZPF 626/2 

 Komárno, oplotenie s bránou č. ÚZPF 2147/2 

 Poniky, zvonica, múr ohradný, cintorín príkostolný  č. ÚZPF 70/2-4 

 Pôtor, altánok, múr ohradný, cintorín príkostolný č. ÚZPF 478/3-5 

 Banská Bystrica, socha, náhrobník, podstavec, kríž, cint.prík. č. ÚZPF 55/3-7 
 
Rozhodnutie o zmene vyhlásenia § 20 pamiatkového zákona (zúženie objektovej skladby NKP):  

 Piešťany,  socha (Barlolámač) č. ÚZPF 2347/2 – zamietnuté 

Rozhodnutie o zrušení vyhlásenia § 20 pamiatkového zákona:  

 Prešov, Hlavná 102, dom bytový č. ÚZPF 3266/1 

 Prešov, Hlavná 104, dom bytový č. ÚZPF 4092/1 

 Tvrdošín, synagóga č. ÚZPF 3514/1 

 Haligovce, dom ľudový č. ÚZPF 1910/1 

 Trenčín, Mládežnícka 2, dom pam. a PT  č. ÚZPF 1336/1 

 Spišské Podhradie, Hviezdoslavova 3, dom mešt. č. ÚZPF 712 

 Spišské Vlachy, Kostolná33, dom mešt. č. ÚZPF 10666 

 Spišská Nová Ves, Zimná 90, dom mešt.  č. ÚZPF 11086/1 

 Poprad-Sp.Sobota, Pod bránou 2, dom mešt. č. ÚZPF 3139/1 

 Abramová, kúria č. ÚZPF 531/1 

 Vinosady, dom vinohradnícky č. ÚZPF 552/1 

 Obišovce, mlyn vodný  č. ÚZPF 4650/1 

 Ždiar, stodola s maštaľou č. ÚZPF 4638/2 

 Svätý Jur,  dom pamätný č. ÚZPF  412/1 

 Drábsko, dom ľudový č. ÚZPF 11062/1 

 Ďapalovce, kríž drevený č. ÚZPF 1972/1 

 Kamienka, hrob s pomníkom č. ÚZPF 2291/1 

 Svätý Jur, tabuľa pamätná č. ÚZPF 416/1 

 Sľažany, r.k.kos. s.Trojice - sväteničky pendanty 2ks, klasic. č. 2766/1-2 

 Korňa, dom ľudový  č. ÚZPF 2946/1 - zamietnuté 

 Mošovce, kostol č. ÚZPF 604/1- zamietnuté 

 Spišská Belá, socha na stĺpe č. ÚZPF 4537/3- zamietnuté 

 Veličná, fara pamätná č. ÚZPF 289/1-2- zamietnuté 

 Ždiar, dvor hospodársky č. ÚZPF 3746/1-3- zamietnuté 

Stav pamiatkového fondu v databázach centrálnej evidencie Ústredného zoznamu 

Národné kultúrne pamiatky NKP PO/PP 

Hnuteľné NKP          
15 128 

         
34 734 

Vyhlásené hnuteľné NKP v r. 2017                 
52 

                 
92 
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Zrušené vyhlásenie hnuteľných NKP v r. 2017                    
1 

                   
2 

 

Nehnuteľné NKP 9949 16 709 

Vyhlásené nehnuteľné NKP v r. 2017 52 175 

Zrušené vyhlásenie nehnuteľných NKP v r. 2017 17 18 
 

Stavebno-technický stav nehnuteľných NKP  PO 

Dobrý  5079 

Vyhovujúci  6259 

Narušený  3330 

Dezolátny  903 

V obnove  722 

Iné  416 
 

Vlastnícka forma nehnuteľností NKP  PO 

Štát  1605 

Samospráva obcí  4486 

Cirkvi  4325 

Právnické osoby  1205 

Fyzické osoby  4655 

Iné vlastnícke formy (nadácie, združenia)  309 

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy  124 
 

Pamiatkové rezervácie 28 

Mestské pamiatkové rezervácie (MPR) 17 

Pamiatkové rezervácia technického dedičstva (PRTD) 1 

Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry (PRĽA) 10 
 

Pamiatkové zóny 80 
 
 

3. Vypracovávanie návrhov na ochranné pásma a správne konania vo veci vyhlásenia 
ochranných pásiem: 

 ochranné pásma NhNKP, PZ a PR podľa harmonogramu, 

 ochranné pásma  NhNKP, PZ a PR podľa aktuálnej potreby, ( PHÚ 2017/ úloha A.5. ) 

PÚ SR – odbor národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území v rámci tejto úlohy riešil: 

 ochranné pásma NhNKP, PZ a PR podľa harmonogramu: 
- návrh OP Mohyla na Bradle - prebieha správne konanie 
- návrh OP kostola v Jure nad Hronom 
- návrh OP kostola s areálom v Jabloňovciach 
- OP Hrad Kamenica - správne konanie ukončené, odvolanie odstúpené na MK SR, ktoré 

rozhodnutie potvrdilo  
- OP NKP Zimný prístav Bratislava -  v rámci prípravy návrhu OP boli spracované 4 návrhy na 

vyhlásenie nových NKP v území, až po ich vyhlásení – príprava návrhu OP 
- OP Kostol ev.a.v. a Požiarna zbrojnica Prievoz Bratislava – príprava návrhu   
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- Vráble - Fidvár, sídlisko opevnené: vypracovanie návrhu vyhlásenia za NKP, až po jeho 
vyhlásení - príprava návrhu OP  

- OP hradu Liptovský Hrádok - rozhodnutie o vyhlásení je právoplatné 
- OP archeoparku Havránok - po odbornom posúdení sa mení na návrh na zmenu územia 

a objektovej skladby existujúcej NKP      
- OP Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica - opätovné vydanie rozhodnutia, predloženie 

napadnutého rozhodnutia odvolaciemu orgánu, opätovné začatie správneho konania  
- OP Pamiatkovej zóny Ružomberok - vydanie rozhodnutia o zastavení konania 

 
Iné úlohy: 
Spracovanie koncepcie vyhlasovania ochranných pásiem ako výhľadového programu pamiatkovej 
ochrany (úloha A6):  

- kontrola a digitalizácia hraníc ochranných pásiem previerkou vyhlásení a ich mapových 
podkladov  

- zabezpečené podkladové mapy: 1. v podrobnosti VKM (m1:1000) – časť územia SR (Košický 
kraj, časti územia Banskobystrického kraja), 2. v podrobnosti  m1:10-tis. resp.  m1:25-tis. - 
celé územie SR. 

- vyznačené identifikačné údaje existujúceho pamiatkového fondu a ochranných pásiem a 
pod. v rôznom stupni podrobnosti a územného rozsahu (kompletné hranice pamiatkových 
území v zmysle implementácií do aktuálnych VKM, časť hraníc SKD, časť hraníc OP v rôznych 
stupňoch podrobnosti,  vyznačené hranice NKP v aktuálnych VKM mimo pamiatkových 
území na území okresov Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica a v časti územia okresu Banská 
Štiavnica. 

- navrhnutý systém spôsobu vyhodnocovania (výberu) NKP, pre ktoré sa bude stanovovať 
výhľadové ochranné pásmo, navrhnutý systém určovania veľkostných typov výhľadových 
OP. 
 

4. Vydávanie vyjadrení k dočasnému vývozu hnuteľných národných kultúrnych pamiatok 
z územia Slovenskej republiky do zahraničia, overovanie zhody a posúdenia celkového stavu 
po ich vrátení. ( PHÚ 2017/ úloha A.7. ) 

PÚ SR -  odbor štátneho informačného systému: v priebehu vyhodnocovaného ročného obdobia 
bola vykonávaná konzultačná a poradenská činnosť pre vývoz národných kultúrnych pamiatok 
a poskytované údaje pre krajské pamiatkové úrady, ktoré v zmysle § 25 ods. 3 a ods. 5  v tejto veci 
konajú. Zároveň boli realizované príslušné záznamy v evidencii Ústredného zoznamu pamiatkového 
fondu k dočasne  vyvezeným hnuteľným národným kultúrnym pamiatkam z územia Slovenskej 
republiky. 

 
KPÚ Bratislava, KPÚ Trnava, KPÚ Nitra a KPÚ Žilina: za hodnotené obdobie nebola doručená žiadna 
žiadosť týkajúca sa vývozu NKP do zahraničia. 

KPÚ Trenčín: 

 1 – kalich strieborný, pozlátený, ÚZ PF č. 1247/1; r. fara Trenčianska Turná – dočasný vývoz na 
výstavu do Maďarska (1x záznam z overenia zhody a posúdenia celkového stavu pred vývozom, 
1x vyjadrenie k vývozu) 

 1 monštrancia, ÚZ PF 808/1, Prievidza – dočasný vývoz na výstavu do Talianska 

 1 kalich, ÚZ PF 708/1, Bojnice – dočasný vývoz na výstavu do Talianska 

 1 monštrancia, ÚZ PF 709/1, Bojnice – dočasný vývoz na výstavu do Talianska 

 obraz závesný Kardinálska vizitácia, ÚZ PF 12466/4, Prievidza, kláštor piaristov – dočasný vývoz 
na výstavu do Maďarska 

 obraz závesný Oživenie dieťaťa vo Frascati, ÚZ PF 12466/7, Prievidza, kláštor piaristov – 
dočasný vývoz na výstavu do Maďarska 
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KPÚ Banská Bystrica:  

 Vyjadrenie k žiadosti o povolenie na dočasný vývoz (§ 25, ods. 2) : 10  NKP/13PP    

 Overenie zhody a posúdenie stavu vrátenej NKP (§ 25, ods. 6) : 7 obhliadok 

KPÚ Prešov: 

 Levoča, Kostol rím. kat. sv. Jakuba st. (Bazilika minor sv. Jakuba), Oltár bočný Narodenia Pána, 
sochy č. ÚZPF 4211/2-8 – overovanie zhody a posúdenie celkového stavu po vrátení pamiatky 

 Levoča, Kostol rím. kat. sv. Jakuba st. (Bazilika minor sv. Jakuba), Oltár bočný sv. Jánov, súsošie 
Oplakávanie Krista, č. ÚZPF 4207/2 – overovanie zhody a posúdenie celkového stavu po vrátení 
pamiatky 

 Spišské Podhradie, Kostol rím. kat. narodenia Panny Márie, oltár bočný Panny Márie, socha č. 
ÚZPF 4527/1, obrazy tabuľové č. ÚZPF 4527/3-10 – overovanie zhody a posúdenie celkového 
stavu po vrátení pamiatky 

 Spišské Podhradie- Spišská Kapitula, Kostol rím. kat. sv. Martina bisk., kalich č. ÚZPF 4567/1 – 
overovanie zhody a posúdenie celkového stavu po vrátení pamiatky 

 Spišské Podhradie- Spišská Kapitula, Kostol rím. kat. sv. Martina bisk., kalich č. ÚZPF 10230/1– 
overovanie zhody a posúdenie celkového stavu po vrátení pamiatky 

 Spišské Podhradie- Spišská Kapitula, Kostol rím. kat. sv. Martina bisk., kalich č. ÚZPF 10231/1 – 
overovanie zhody a posúdenie celkového stavu po vrátení pamiatky 

 Spišská Belá, Kostol rím. kat. sv. Antona Pustovníka, kalich č. ÚZPF 2293/1 – overovanie zhody 
a posúdenie celkového stavu po vrátení pamiatky 

 Spišská Belá, Kostol rím. kat. sv. Antona Pustovníka, pacifikál č. ÚZPF 2295/1 – overovanie 
zhody a posúdenie celkového stavu po vrátení pamiatky 

 Poprad - Veľká, Kostol rím. kat. sv. Jána Evanjelistu, kalich č. ÚZPF 1741/1 – overovanie zhody 
a posúdenie celkového stavu po vrátení pamiatky 

 Poprad - Veľká, Kostol rím. kat. sv. Jána Evanjelistu, monštrancia č. ÚZPF 1743/1 – overovanie 
zhody a posúdenie celkového stavu po vrátení pamiatky 

 Kežmarok, Kostol rím. kat. sv. Kríža, socha paramentára, svätica č. ÚZPF 1976/4 – overovanie 
zhody a posúdenie celkového stavu po vrátení pamiatky 

 Kežmarok, Kostol rím. kat. sv. Kríža, socha paramentára, svätica č. ÚZPF 1976/6 – overovanie 
zhody a posúdenie celkového stavu po vrátení pamiatky 

 Kežmarok, Kostol rím. kat. sv. Kríža, epitaf rodiny Günther č. ÚZPF 1952/1-9 – overovanie 
zhody a posúdenie celkového stavu po vrátení pamiatky  

 Kežmarok, Kostol rím. kat. sv. Kríža, epitaf č. ÚZPF 12415/1-5 – overovanie zhody a posúdenie 
celkového stavu po vrátení pamiatky 

 Levoča, Kostol rím. kat. sv. Ducha, obraz tabuľový dvojstranný Kalvária  a pašiový cyklus č. 
4315/1,2 – vyjadrenie k dočasnému vývozu  

 Levoča, Kostol ev. a. v., tympan medený väčší č. ÚZPF 12421/1- vyjadrenie k dočasnému 
vývozu 

 Levoča, Kostol ev. a. v., tympan medený menší č. ÚZPF 12421/2- vyjadrenie k dočasnému 
vývozu 

 Levoča, Fara ev. a. v., dóza na oblátky pozlátené striebro č. ÚZPF 4190/1 - vyjadrenie 
k dočasnému vývozu 

 Levoča, Fara ev. a. v., kalich pozlátené striebro č. ÚZPF 4182/1 - vyjadrenie k dočasnému 
vývozu 

 Levoča, Fara ev. a. v., pohár pozlátené striebro č. ÚZPF 4189/1 - vyjadrenie k dočasnému 
vývozu 

 Kežmarok, zvonica – zvon Campana Maxima, č. ÚZPF 1968/1 - overovanie zhody a posúdenie 
celkového stavu po vrátení pamiatky 

 Brezovica, rím. kat. Kostol Všetkých svätých, epitaf Petronely Zmeškalovej, č. ÚZPF 2778/1 – 
vyjadrenie k dočasnému vývozu 
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 Giraltovce, ev. a. v. Kostol, cibórium s erbom Szirmay, č. ÚZPF 12432/1 – vyjadrenie 
k dočasnému vývozu 

 Sabinov, rím. kat. Kostol sv. Jána Krstiteľa, monštrancia – pozlátené striebro, č. ÚZPF 10362/1 – 
overenie zhody a posúdenie celkového stavu po vrátení pamiatky 

 Lipany, rím. kat. Kostol sv. Martina, hlavný oltár – obraz oltárny tabuľový Kristus sa lúči 
s matkou, č. ÚZPF 2994/9; obraz oltárny tabuľový Ecce Homo, č. ÚZPF 2994/10; obraz oltárny 
tabuľový Kristus pred Kaifášom, č. ÚZPF 2994/11; obraz oltárny tabuľový Snímanie z kríža, č. 
ÚZPF 2994/12 – overenie zhody a posúdenie celkového stavu po vrátení pamiatky 

 Prešov, rím. kat. Kostol sv. Mikuláša, socha voľná – Vir Dolorum, č. ÚZPF 2711/1 – overenie 
zhody a posúdenie celkového stavu po vrátení pamiatky  

 
KPÚ Košice: 

 Vydávanie vyjadrení k dočasnému vývozu hnuteľných národných kultúrnych pamiatok z územia 
Slovenskej republiky do zahraničia, overovanie zhody a posúdenia celkového stavu, 
dokumentácia, súvisiaca agenda pre medzinárodnú výstavu: „IGE-IDŐK; 500 éve Reformáció“, 
uskutočnenej v hlavnom meste Maďarska – v Budapešti, pri príležitosti 500. výročia 
reformácie, s termínom konania od 26.04.2017 do 5.11.2017. , HNKP liturgické z okr. Košice, 
Košice – okolie, Rožnava, Trebišov a Michalovce;  január – marec 2017 v počte 22 HKP. 

 Vydávanie vyjadrení a agenda k návratu hnuteľných národných kultúrnych pamiatok zo 
zahraničia na územie Slovenskej republiky, overovanie zhody a posúdenia celkového stavu, 
dokumentácia, súvisiaca agenda pre medzinárodnú výstavu: „IGE-IDŐK; 500 éve Reformáció“, 
uskutočnenej v hlavnom meste Maďarska – v Budapešti, pri príležitosti 500. výročia 
reformácie, s termínom konania od 26.04.2017 do 5.11.2017. , HNKP liturgické z okr. Košice, 
Košice – okolie, Rožnava, Trebišov a Michalovce; september – november 2017 v počte 22 HKP 

 
5. Monitoring stavu zachovania lokalít svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.  

( PHÚ 2017/ úloha C.1. ) 

 Vypracovanie pasportizačných kariet NKP jednotlivých lokalít SKD za rok 2017 
Pravidelný dvojročný cyklus monitoringu svetového kultúrneho dedičstva (ďalej len „SKD“) 
pokračoval v roku 2017 realizáciou hodnotenia stavebno-technického stavu 1188 pamiatkových 
objektov vo všetkých lokalitách SKD, ktorého účelom je posúdenie stavu zachovania ich jedinečnej 
svetovej hodnoty, autenticity a integrity, a uplatnenie účinných nástrojov pri ochrane lokalít SKD na 
Slovensku: Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia, 
Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, Historické jadro mesta Bardejov, Drevené chrámy 
v slovenskej časti Karpatského oblúka. Monitoring pre každú lokalitu SKD osobitne vykonali jednotlivé 
územne príslušné KPÚ. Na základe spracovaných pasportizačných kariet možno konštatovať, že v 
územiach SKD je v dobrom alebo vyhovujúcom stave 77,6% pamiatkových objektov, v narušenom 
alebo dezolátnom stave je 15,7% objektov a v celkovej obnove je 6,7% pamiatkových objektov.  
V roku 2017 bola jedinečná svetová hodnota slovenských lokalít SKD zachovaná, a aj vďaka podpore 
prostredníctvom štátnych dotačných schém sa mierne zvýšil  
(o tri percentuálne body) počet pamiatkových objektov v dobrom stave a počet objektov 
prechádzajúcich komplexnou obnovou. V dlhodobom horizonte sa však stavebno-technický stav 
národných kultúrnych pamiatok v lokalitách SKD vyznačuje stagnáciou v dôsledku pretrvávania 
systémových problémov, ktoré komplikujú nápravu narušeného a dezolátneho stavu viacerých 
objektov.    
K hlavným nepriaznivým faktorom ovplyvňujúcim stav zachovania pamiatkových objektov patria 
nedostatočné využitie alebo úplná absencia využívania objektov z dôvodu nedoriešených vlastníckych 
práv alebo z dôvodu straty pôvodnej funkcie a ťažkostiam pri hľadaní novej udržateľnej formy 
využívania. Problematické sú stále populárnejšie konverzie pamiatkových objektov, najmä 
hospodárskych, na rekreačné účely a s nimi spojené stavebné úpravy, ktoré síce môžu sanovať 
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stavebno-technický stav objektu, ale predstavujú ohrozenie jeho autenticity. Pri vydávaní stavebných 
povolení k takýmto zámerom sa prejavuje nedostatočná súčinnosť stavebných úradov s územne 
príslušnými krajskými pamiatkovými úradmi a opomínanie záujmov pamiatkovej ochrany zo strany 
stavebných úradov. Potrebná je tiež pomoc Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 
prostredníctvom dôsledného zaznamenania kódov ochrany v listoch vlastníctva k pozemkom a 
objektom situovaným v lokalitách SKD.  
V dôsledku nevhodne alebo nedostatočne riešenej dopravnej infraštruktúry, ktorá trasuje intenzívnu 
automobilovú dopravu priamo cez územia SKD alebo v ich tesnej blízkosti, dochádza vplyvom vibrácií 
dopravy k statickému narušeniu pamiatkových objektov v blízkosti najvyťaženejších ciest. 
Preventívne opatrenia v podobe odklonenia hlavných dopravných ťahov do okrajovejších častí území 
SKD, primárne v kompetencii dotknutých obcí, sú aktuálne v štádiu projektových príprav a zatiaľ sa 
nepristúpilo k ich realizácii. 
Napriek zlepšeniu adresnosti a efektívnosti finančnej podpory menších realizácií obnov v lokalitách 
SKD cez dotačnú schému Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom, financovanie obnovy ostáva 
problematickým v prípade technologicky alebo rozsahom náročnejších projektov. Je potrebné 
priorizovať podporu pre lokality SKD aj v dotačných programoch iných rezortov, nastaviť kritériá pre 
výber dodávateľov prác tak, aby rozhodujúcou nebola len cena projektu, ale aj odborná kompetencia 
a kvalita. V prípade stále nedoriešeného protipožiarneho zabezpečenia objektov Drevených chrámov 
v slovenskej časti Karpatského oblúka by významnou pomocou, okrem podpory štátu, mohla byť 
finančná spoluúčasť vyšších územných celkov.   
Potreba užšej medzirezortnej spolupráce v úsilí o zachovanie jedinečných svetových hodnôt lokalít 
SKD je akcentovaná dlhodobo, no stále má isté rezervy: aktívnejšia spolupráca Ministerstva 
hospodárstva SR je nevyhnutná pre splnenie záväzku SR voči Výboru svetového dedičstva, ktorým je  
definitívne zastavenie ťažby v kameňolome na Dreveníku, pre zaistenie komplexnej ochrany 
a monitoringu hodnôt kultúrnej krajiny v lokalitách SKD je nutná spolupráca rezortu životného 
prostredia, a pre zaistenie protipožiarnej ochrany a tiež vo vzťahu k predchádzaniu kriminálnej 
činnosti a vandalizmu v lokalitách SKD je potrebná  stabilná súčinnosť Ministerstva vnútra SR.    
Na základe dlhodobých výsledkov monitoringu spracoval Pamiatkový úrad SR podklad s návrhom 
opatrení na zlepšenie stavu zachovania slovenských lokalít SKD, ktorý poskytol Ministerstvu kultúry 
SR v súvislosti s prípravou Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 – 2022. Prioritné 
opatrenia, dotýkajúce sa všetkých lokalít a vyžadujúce si koordináciu na celoštátnej úrovni, boli 
premietnuté do finálnej verzie Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 – 2022, ktorú 
schválila Vláda Slovenskej republiky 13. decembra 2017. Parciálne opatrenia pre jednotlivé lokality 
budú súčasťou akčného plánu k stratégii.   

 

 Aktualizácia monitoringu lokalít svetového dedičstva UNESCO (2015, 2016) pre potreby 
dotačného systému MK SR Obnovme si svoj dom  

Na základe podkladov od krajských pamiatkových úradov spracoval Referát SKD k 21. 03. 2017 
aktualizáciu monitoringu stavebno-technického stavu pre všetky NKP v lokalitách SKD, ktorých 
vlastníci požiadali o poskytnutie dotácie z OSSD v rámci výzvy na rok 2017. Aktualizácia v tabuľkovej 
forme poskytuje prehľadné hodnotenie stavebno-technického stavu všetkých dotknutých NKP 
a podrobné slovné hodnotenie v prípade objektov, ktoré mali aspoň pri jednom z indikátorov 
monitoringu stav hodnotený stupňom narušený alebo dezolátny. Výsledky aktualizácie boli použité 
ako podklad pri rozhodovaní komisie OSSD pre podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v 
lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 

 

 Stručná bibliografia kľúčových publikácií o lokalitách svetového dedičstva za obdobie 
1.10.2016 – 1.10.2017 

Odborom osobitného archívu PÚ SR bola spracovaná výberová bibliografia kľúčových publikácií o 
lokalitách svetového kultúrneho dedičstva na Slovensku za obdobie 1. 10. 2016 – 1. 10. 2017. 
- Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia: 11 bibliografických záznamov 
- Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia: 9 bibliografických záznamov 
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-  Historické jadro mesta Bardejov: 3 bibliografické záznamy 
- Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka: 4 bibliografické záznamy 
 
 
 

 Odvolacie konania, týkajúce sa lokalít SKD – prehľad konaní za obdobie 1.10.2016 – 
1.10.2017  

Odbor preskúmavania výkonu štátnej správy (OPVŠS) v rámci svojej činnosti v roku 2017 riešil 
nasledujúce problémy týkajúce sa lokalít SKD: 
Banská Štiavnica 

Horná ružová 8 – konanie o náprave 
Viacročná záležitosť, kde vlastník nehnuteľnosti v pamiatkovom území nerešpektoval rozhodnutia 
KPÚ Banská Bystrica a miestneho stavebného úradu, ktorá dospela do štádia, že KPÚ Banská Bystrica 
nesúhlasil so skolaudovaním nehnuteľnosti a rozhodol o náprave. V rámci odvolacieho konania 
napadnuté rozhodnutie Pamiatkový úrad SR potvrdil. Následne vlastník podal žalobu na preskúmanie 
rozhodnutia Pamiatkového úradu SR. Krajský súd v Banskej Bystrici žalobu zamietol. Napriek tomu 
vlastník podal kasačnú sťažnosť (odvolanie) na Najvyšší súd SR. Ku kasačnej sťažnosti sa Pamiatkový 
úrad SR vyjadroval začiatkom januára 2017. 

Dolná ružová 8 – zámer obnovy NKP – v rozsahu: odstránenie valby, vybudovanie štítovej 
steny, vybudovanie vikiera podľa súčasných. 
Dňa 13. 09. 2016 KPÚ Banská Bystrica vydal vo veci rozhodnutie č. KPUBB-2016/18299-4/96113/VAC, 
ktorým rozhodol, že zámer predložený vlastníčkou je neprípustný. V odvolacom konaní OPVŠS 
rozhodnutie KPÚ Banská Bystrica potvrdil. 

Palárikova ul. (pozemok parc. č. C-KN 3934/2, 3934/3, 3935/4, 3935/5) –  zámer úpravy 
nehnuteľnosti v rozsahu celkovej rekonštrukcie objektu za účelom využitia pre wellness a parkovisko 
alebo ubytovanie a parkovisko. 

Dňa 12. mája 2017 vydal KPÚ Banská Bystrica rozhodnutie č. KPUBB-2017/6238-
10/36148/VAC,RUS, ktorým rozhodol, že zámer je prípustný a určil podmienky pre realizáciu. Toto 
rozhodnutie OPVŠS v odvolacom konaní potvrdil. 

 
Štiavnické Bane 

Pozemky parc. č. 388/1, 388/2, 388/3, 389/1 a 389/3 – novostavba na území pamiatkovej 
rezervácie – KPÚ Banská Bystrica rozhodnutím zamietol zámer realizovať ubytovacie zariadenie 
v blízkosti NKP – vodnej nádrže Vindšachtské veľké jazero. V odvolacom konaní OPVŠS napadnuté 
rozhodnutie KPÚ Banská Bystrica potvrdil. 

 Pozemok parc. č. 959 – novostavba na území pamiatkovej rezervácie – KPÚ Banská Bystrica 
rozhodnutím zamietol zámer realizovať rekreačnú chatu s príslušenstvom. OPVŠS toto rozhodnutie 
potvrdil. 

 
Bardejov 

Radničné nám. 45 – OPVŠS rozhodoval o odvolaní proti rozhodnutiu KPÚ Prešov č. KPUPO-
2016/12641-6/81001/Zj zo dňa 04. 11. 2016, ktorým bola vlastníkovi nehnuteľnosti nachádzajúcej sa 
v Pamiatkovej rezervácii Bardejov uložená pokuta 10 000,- €, pretože v určených termínoch a rozsahu 
nevykonal nápravu určenú právoplatným rozhodnutím. V odvolacom konaní OPVŠS zmenil 
napadnuté rozhodnutie KPÚ Prešov tak, že vlastníkovi uložil pokutu 2 500,- €. Vlastník podal na súd 
žalobu na preskúmanie rozhodnutia Pamiatkového úradu SR a súd rozsudkom zo dňa 13. 10. 2017 
túto žalobu zamietol. 

 
Levoča 
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Nám. Majstra Pavla č. 18 (NKP Dom meštiansky) – OPVŠS potvrdil rozhodnutie KPÚ Prešov, 
ktorým podľa § 33 ods. 6 pamiatkového zákona bola schválená predložená reštaurátorská 
dokumentácia „Dom meštiansky Nám. Majstra Pavla č. 18 v Levoči, Reštaurátorský výskum a Návrh 
na reštaurovanie Dvoch okenných otvorov s kamennými šambránami. 
Ďalšie rozhodnutie, ktoré OPVŠS v odvolacom konaní preskúmaval a týkalo sa predmetnej NKP, bolo 
rozhodnutie KPÚ Prešov, ktorým boli vlastníci uznaní vinnými zo spáchania priestupku na úseku 
ochrany pamiatkového fondu, za čo im bola uložená pokuta 500,- € a 15 000,- €. Toto rozhodnutie 
OPVŠS v odvolacom konaní zmenil tak, že znížil pokutu vlastníkom na 400,- € a 10 000,- €. Vlastníci 
rozhodnutie Pamiatkového úradu SR napadli žalobou, avšak súd vo veci nerozhodol z dôvodu, že 
vlastníci nezaplatili správny poplatok. 

  
Leštiny 
 Kostol s areálom v Leštinách (NKP) – vlastník na všetkých pamiatkových objektoch 
predmetnej NKP zrealizoval náter drevených častí vonkajšieho plášťa (šindeľ, doštenie a zrub) tmavo 
hnedej až čiernej farby impregnačným a lazúrovacím prostriedkom na drevo Karbolineum extra 
Palisander, a to bez predchádzajúceho rozhodnutia KPÚ Žilina. V dôsledku uvedeného došlo k zmene 
farebnosti doštenia a zrubu vonkajších stien všetkých pamiatkových objektov predmetnej NKP, a to z 
prirodzene svetlej farby starého dreva (smrek a jedľa) na neprirodzenú tmavo hnedú až čiernu farbu. 
Týmto došlo k znehodnoteniu architektonickej hodnoty – vonkajšieho architektonického výrazu 
predmetnej NKP. Na základe uvedeného KPÚ Žilina uložil vlastníkovi pokutu za iný správny delikt vo 
výške 10 000,- €. V odvolacom konaní OPVŠS napadnuté rozhodnutie KPÚ Žilina z dôvodu 
nedostatkov zrušil a vrátil na ďalšie konanie. Následne KPÚ Žilina vydal nové rozhodnutie, ktoré 
v súčasnosti opäť preskúmava OPVŠS. 
Súdne konania: 

1. Bardejov, Radničné nám. 45 – pokuta za správny delikt 2 500,- € – žaloba zamietnutá, 
rozhodnutie PÚ SR právoplatné 

2. Levoča, Nám. Majstra Pavla 18 – pokuta za priestupok 400,- € a 10 000,- € – zastavené konanie, 
rozhodnutie PÚ SR právoplatné 

Z konaní preskúmavaných v roku 2017 vyplýva, že KPÚ konajú aktívnejšie a kvalitnejšie. Využívajú 
inštitút nápravných konaní a nedodržiavanie pamiatkového zákona pokutujú. V roku 2017 bolo viac 
rozhodnutí týkajúcich sa lokalít svetového kultúrneho dedičstva, ktoré OPVŠS preskúmaval, napriek 
tomu boli takmer všetky (okrem rozhodnutia týkajúceho sa Leštín) potvrdené.  
 

 Vyhodnotenie stavu ochrany NKP v lokalitách SKD a ich ochranných pásmach 
V roku 2017 boli vyhlásené 4 nové NKP a jedna už existujúca NKP bola rozšírená o ďalšie objekty. 
Spolu bolo v lokalitách SKD vyhlásených 9 pamiatkových objektov: 

Spišské Podhradie – Dom remeselnícky a studňa (č. ÚZPF 12053/1-2) 
Bardejov – Nemocnica (č. ÚZPF 12061/1) 
Banská Štiavnica – Dom banícky (č. ÚZPF 12078/1) 
Banská Belá, Banský Studenec – Nádrž vodná (dovyhlásená hrádza, prepad hrádze, kanál vodný 

a zariadenie technologické, č. ÚZPF 3265/2-5) 
 Zrušená bola jedna NKP, Dom meštiansky č. ÚZPF 712/1 v Spišskom Podhradí. 

 

 Digitalizácia NKP v lokalitách SKD 
V rámci udržateľnosti projektu OPIS 2 – Digitalizácia pamiatkového fondu ODGD realizovalo 
postprocessing údajov k dvom objektom v lokalitách SKD, č. ÚZPF 4455/1 Kameň hraničný (Žehra) a č. 
ÚZPF 2582/1 Kostol drevený v Kežmarku. 
Od spustenia projektu digitalizácie (2012) do súčasnosti bola spracovaná digitálna dokumentácia 
celkovo 269 pamiatkových objektov situovaných v lokalitách SKD. Výstupy digitalizácie sú dostupné 
širokej verejnosti na webe www.slovakiana.sk v kategórii Kultúrne objekty – Architektúra 
a urbanizmus. 

 

http://www.slovakiana.sk/
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 Zhodnotenie plnenia úloh monitoringu v uplynulom roku a návrh opatrení  
Informácia o výsledkoch monitoringu, ako aj o aktuálnych úlohách a problémoch so stavom 
zachovania lokalít SKD bola podaná Pamiatkovým úradom SR na zasadnutí Komisie na koordináciu 
úloh ochrany lokalít svetového kultúrneho dedičstva pri Ministerstve kultúry SR, ktoré sa konalo dňa 
10. decembra 2017. Zo zasadnutia komisie bol spracovaný záznam a úlohy boli postúpené 
kompetentným subjektom.  

 
6. Monitoring stavu drevnej hmoty objektov lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO 

Drevené  chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka. ( PHÚ 2017/ úloha C.2. ) 
 

Súbor monitorovaných kostolov pozostával z ôsmich objektov: Leštiny, Hronsek, Tvrdošín, Kežmarok, 
Hervartov, Bodružal, Ladomirová, Ruská Bystrá. 
Terénnu časť monitoringu realizovalo Chemicko-technologické oddelenie PÚ SR v druhej polovici 
mája 2017, kedy sa uskutočnilo meranie indikátorov monitoringu – relatívnej vzdušnej vlhkosti v 
interiéri drevených chrámov a relatívnej vlhkosti drevnej hmoty. Súčasne bol sledovaný stav drevnej 
hmoty v interiéri a exteriéri objektov, ako aj aktivita drevokazných organizmov. Následne prebehlo 
vyhodnocovanie získaných údajov, na základe ktorých CHTO v spolupráci s ORA Bratislava pripravilo 
hodnotiacu správu a odporúčania na zlepšenie stavu zachovania drevených chrámov. Správa 
poskytuje komplexné vyhodnotenie výsledkov monitoringu za uplynulý rok a od decembra 2017 je 
sprístupnená na webovej stránke http://www.pamiatky.sk/sk/page/drevene-chramy-v-slovenskej-
casti-karpatskeho-obluka.  
V záujme včasného prijatia potrebných opatrení pracovníci CHTO osobne upozornili vlastníkov 
a správcov chrámov na najzávažnejšie zistenia monitoringu na výročnom zasadnutí riadiacej skupiny 
lokality, ktoré sa konalo 28. novembra 2017 v Hronseku.  

 
Monitoring klimatických podmienok v interiéri NKP Kostol sv. Jakuba v Levoči. (PHÚ 2017/ úloha C. 
3.) 
Hodnoty interiérových teplôt a relatívnej vlhkosti vzduchu sú zaznamenávané na dennej báze 
siedmimi čidlami umiestnenými v priestore hlavného oltára, kazateľnice, južnej a severnej kaplnky, 
kaplnky sv. Juraja, v oratóriu a na chóre. Kontrolu prevádzkového stavu monitorovacieho systému, 
jeho aktualizáciu a kalibráciu realizuje špecializovaná spoločnosť Ing. Peter Chalupecký – 
SystemHouse. Sledovanie a vyhodnocovanie nameraných údajov zabezpečujú v spolupráci Mesto 
Levoča a Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča. V roku 2017 hodnoty nameraných teplôt a relatívnej 
vlhkosti zodpovedali štandardnému ročnému cyklu, zvýšenie vlhkosti zaznamenané v mesiaci máj 
malo len krátkodobý jednorazový charakter a nevyžadovalo prijatie dodatočných opatrení na 
reguláciu klímy.   
 

7. Pokračovanie v príprave nominačného projektu do Zoznamu svetového dedičstva „Dunajský 
Limes na Slovensku“. ( PHÚ 2017/ úloha C.5. ) 

V roku 2017 bola zavŕšená príprava nominačného projektu na zápis slovenských pamiatok, ktoré 
tvorili súčasť hraničného systému Rímskej ríše, do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V súlade 
s odporúčaniami Centra svetového dedičstva a ICOMOS  bol zámer na predkladanie samostatných 
národných nominácií častí rímskeho Limesu na Dunaji revidovaný a zainteresované štáty dospeli 
k dohode o predložení spoločnej, medzinárodnej nominácie na novú lokalitu svetového dedičstva 
pod názvom Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes. S ohľadom na stav pripravenosti jednotlivých 
krajín bola nominácia Dunajského Limesu rozdelená do dvoch fáz – v rámci prvej fázy, realizovanej 
počas roka 2017, participovali na príprave spoločného nominačného projektu štyri krajiny – 
Nemecko, Rakúsko, Slovensko a Maďarsko.  
Na základe požiadavky Centra svetového dedičstva bola v prvom polroku 2017 dopracovaná tzv. 
Tematická štúdia podrobne analyzujúca rozsah dosiaľ zachovaných súčastí hraníc Rímskej ríše, ich 

http://www.pamiatky.sk/sk/page/drevene-chramy-v-slovenskej-casti-karpatskeho-obluka
http://www.pamiatky.sk/sk/page/drevene-chramy-v-slovenskej-casti-karpatskeho-obluka
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význam a stav zachovania. Súčasťou štúdie je tiež nominačná stratégia predstavujúca ideu 
a predbežný časový rámec ďalšieho rozširovania existujúcej lokality svetového dedičstva Hranice 
Rímskej ríše. Štúdia a stratégia boli prezentované a prijaté na 41. zasadnutí Výboru svetového 
dedičstva, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 2. – 12. júla 2017 v Krakove. 
Predbežná verzia nominačného projektu Hranice Rímskej ríše -  Dunajský Limes bola dopracovaná 
v septembri 2017 a zaslaná Centru svetového dedičstva na kontrolu úplnosti. V zmysle záverov 
z kontroly projektoví partneri aktualizovali kapitoly nominácie týkajúce sa monitoringu 
a manažmentu lokality, doplnili mapové podklady a inventarizačné údaje všetkých nominovaných 
prvkov. Okrem toho Pamiatkový úrad SR v spolupráci s členmi riadiacej skupiny Dunajský Limes na 
Slovensku pripravil aktualizáciu manažment plánu slovenskej časti lokality, ktorá zohľadňuje nový 
medzinárodný charakter nominácie, reflektuje plnenie úloh manažmentu za uplynulých päť rokov 
a v odôvodnených prípadoch dopĺňa nové opatrenia, ktoré je potrebné realizovať do roku 2021.  
Definitívna kompletná verzia nominačného projektu Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes, ktorý 
zahŕňa celkovo 164 pamiatok navrhovaných na zápis do Zoznamu svetového dedičstva, bola 
v decembri 2017 odoslaná do tlače. Po podpise zástupcami všetkých štyroch spolupracujúcich krajín 
bola nominácia oficiálne predložená Centru svetového dedičstva k 1. februáru 2018.    
 
 

8. Hodnotenie spôsobilosti organizácie na vykonávanie výskumu a vývoja. ( PHÚ 2017/ úloha 
E.2. ) 

 
Zber dát pre medziročný výkaz výskumno-vývojového potenciálu organizácie bol spracovaný k 9. júnu 
2017 a prostredníctvom on-line formuláru poskytnutý Ministerstvu školstva, vedy a výskumu SR. 
Pre potreby Štatistického úradu SR, pracovisko v Žiline, bol spracovaný „VV 6-01 Ročný výkaz o 
výskume a vývoji - Rok 2016“, výkaz bol odoslaný 14. marca 2017. 
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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 2017/ 
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 2017/ 
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). ( PHÚ 2017/ úloha B.4. )  

4. Príprava digitálnych mapových podkladov vyhlásených pamiatkových zón, pamiatkových 
rezervácií a ich ochranných pásiem pre zverejnenie na webovej stránke Pamiatkového úradu 
SR. ( PHÚ 2017/ úloha B.3. )  

5. Vytvorenie a správa elektronického archívu a databázy pamiatkových území a ochranných 
pásiem. ( PHÚ 2017/ úloha B.5. )  

6. Budovanie AIS OP a tvorba  údajov v registroch ÚZPF: 

 zavedenie právoplatných rozhodnutí o vyhlásení a o zmene vyhlásenia národných kultúrnych 
pamiatok, pamiatkových území a ich ochranných pásiem do registrov, 

 správa databáz ÚZPF a sprístupňovanie vybraných údajov o pamiatkovom fonde verejnosti. 

 spracovanie štatistického zisťovania KULT 1 – 01, 

 vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 2016. 

( PHÚ 2017/ úloha B.4., B.7., B.8. )  
 
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. ( PHÚ 2017/ 
úloha B.1. ) 

 
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 2017 bola spracovaná revízia 215 nehnuteľných NKP a 256 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 ovplyvnené zvyšujúcou sa kvantitou agendy výkonu štátnej správy, značným 
rozsahom a zložitosťou jej spracovania a ďalšími odbornými činnosťami v rámci výkonu štátnej 
správy, čo je zrejmé z čísel uvedených v úlohe PHÚ-A.1.  
 
 V záujme urýchlenia Revízie ÚZPF spracovávajú pracovníci ONKP a PÚ a OŠIS revíziu NKP 
Bratislavského a Trnavského kraja a pracovníci tých KPÚ, ktoré už ukončili spracovanie revízie - KPÚ 
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Trenčín revíziu hnuteľných NKP Banskobystrického kraja, KPÚ Nitra revíziu nehnuteľných NKP 
Bratislavského kraja, PÚ SR uzavrel na realizáciu úlohy dohody o vykonaní práce s externými 
spolupracovníkmi.  
 
Súčasne s pokračujúcou revíziou jestvujúceho fondu NKP boli dokumentované aj ďalšie nehnuteľné a 
hnuteľné pamiatky  v riešených územiach.  Tieto boli následne vo forme podnetov predložené na 
rokovanie Komisie na posudzovanie pamiatkového fondu na vyhodnotenie a ďalší postup 
spracovania podkladov v prípade ich odsúhlasenia na vyhlásenie za NKP.  

 
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 2017/ 
úloha B.2. )  

 
V rámci realizácie tejto úlohy v r. 2017: 

 
PÚ SR - OŠIS: 
spracované a doplnené podklady pre vyhlásenie, zmenu a zrušenie vyhlásenia NKP v celkovom počte 
43 NKP: 

 nehnuteľné  17  NKP  /  45  PO 

 hnuteľné      26  NKP  /  28  PP 

PÚ SR - ONKPaPÚ:  návrhy na vyhlásenie: 

 nehnuteľné NKP: 11 

 hnuteľné NKP:     35 

 návrhy na zrušenie NKP: 6  

KPÚ Bratislava: 
V pôsobnosti KPÚ Bratislava bolo za hodnotené obdobie podaných do Komisie pre posudzovanie 
pamiatkového fondu PÚ SR 9 podnetov, resp. podkladov: 

a/ Vyhlásenie za NKP: 

 Dom bytový, Železničiarska 8, Bratislava 

 Kaplnka, rímskokatolícka, sv. Kríža, pohrebná, na cintoríne, Tomášov, okr. Senec 

 Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Zohor, okr. Malacky 
b/ Zmena vyhlásenia NKP: 0 

KPÚ Trnava: 

 Skalica, Farská vinohradnícka búda pri kostolíku s. Urbana, súp.č. 6108, parc.č.14984/3, 
14984/4 (pivnica), miestna časť Vlčie hôrky - návrh na vyhlásenie za NKP 

 Dolná Krupá, Kaštieľ s areálom - rozšírenie objektovej skladby – Grotta, jazero, park, socha 
ženy s dieťaťom, socha Šípovej Ruženky, obelisk  

 Trnava, Vila so záhradou na ulici Zelený kríček č. 3, tzv. Kopplova vila -  návrh na vyhlásenie za 
NKP 

 Sobotište, ľudový dom, súp.č. 488, č.p. 332;-  podnet na vyhlásenie  za NKP ,  

 Veľká Paka,  k. ú. Čukárska Paka, mohyla, podnet na vyhlásenie za NKP 

 Trnava, cintoríny na Nitrianskej ceste, podnet na vyhlásenie  za NKP  

 Piešťany,  Námestie SNP 3 . administratívna budova, podnet na vyhlásenie  za NKP 

 Piešťany,  Námestie SNP 8 . školská budova, podnet na vyhlásenie  za NKP 

 Dolné Lovčice, súsošie na stĺpe, Immaculata a sv. František Xaverský, návrh na vyhlásenie za 
NKP 
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 Skalica, súsošie na podstavci, pomník padlým v 1. svetovej vojne, návrh na vyhlásenie za NKP 

 Trnava, Halenárska 34, socha sv. Jozefa s Ježiškom a dvoma anjelikmi, návrh na vyhlásenie za 
NKP 

 Piešťany, socha Barlolámača, podklad ku konaniu vo veci vyradenia NKP z ÚZPF 

 Senica, sokolovňa, návrh na vyhlásenie za NKP 

 Sládkovičovo, mauzóleum, návrh na vyhlásenie za NKP  

 Leopoldov, vonkajší pevnostný okruh  pevnosti, návrh na vyhlásenie za NKP.  

 Prietrž, opevnenie kostola, návrh na vyhlásenie za NKP 

 Prašník, hradisko Tlstá hora (Babylon), podnet na vyhlásenie veci za NKP 

 Veľká Paka, mohyla Kép domb, návrh na vyhlásenie za NKP 

 Jablonica, fara – podnet na vyhlásenie veci za NKP 

 Cífer, fara – podnet na vyhlásenie veci za NKP 

 Cífer, Malý kaštieľ – návrh na vyhlásenie veci za NKP  

 Skalica, Jezuitská vinohradnícka búda, lokalita Propaste, parcela č. 4821 (búda), 4820/3, 
4820/1 (pivnice), návrh na vyhlásenie za NKP 

KPÚ Nitra: spracovanie podkladov a podnetov pre vyhlasovanie  objektov a  predmetov za NKP + 
podnet na vyhlásenie OP:  celkom 67 

A/  Podklady – celkom 18 

 Zlaté Moravce, kalvária (podnet) 

 Žitavany, židovský cintorín (podnet) 

 Zlaté Moravce, kláštor tešiteľov (podklad) 

 Šahy, obytný súbor bytových domov župných úradníkov (podklad) 

 Chotín, kostol reformovanej cirkvi na Slovensku, kazateľnica s lavicou (podklad) 

 Chotín, kalvínsky kostol, dvere barokové s kovaním 

 Devičany, Gerambov dom (podklad) 

 Kolárovo, Mlyn elektrický (podklad) 

 Nitrianska Blatnica (okres Topoľčany), obraz sv. Juraja (podklad) 

 Kovarce, kríž s korpusom 

 Bátorove Kosihy, Kostol navštívenia P. Márie (podklad) 

 Marcelová, kostol  ref. Cirkvi (podklad)  

 Moča, kostol ref. Cirkvi (podklad)  

 Nesvady, kostol evanjelický  a.v. vyznania (podklad) 

 Sv. Peter, kostol rímskokatolícky (podklad)  

 Trávnik, Kostol sv. Benedikta (podklad)  

 Šaľa, trafostanica 

 Palárikovo, sýpka 
B/  Podnety – celkom 47 

 Levice, Cintorín židovský 

 Levice,Pomník 

 Levice,Dom meštiansky, Pionierska 1 

 Levice,Dom meštiansky, Na bašte 8 

 Levice,Dom, Ul. Ľ. Štúra 13 

 Levice,Dom, Holubyho 6 

 Levice,Nemocničná poisťovňa 

 Levice,Kostol, r.- k. sv. Anny 

 Levice,Most cestný 

 Levice,Škola na ulici Mierová č. 5 

 Levice,Škola na Ulici sv. Michala č. 36 

 Levice,Budova administratívna, Kalvínske nám. č. 7 
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 Levice,Budova administratívna na Ulici sv. Michala č. 35 

 Levice,Gymnázium na Ulici Kálmana Kittenbergera č. 2 

 Levice,Cintorín Mestský 

 Levice,Cintorín vojenský a pamätník 

 Levice,Dom na Ulici SNP č. 26 

 Levice,Dom Radový, Vojenská 32 

 Levice,Dom radový, Mlynská 4 

 Levice,Stĺp, Immaculata 

 Levice,Dom, solitér, Červenej armády 23 

 Levice,Dom, solitér, 29. augusta 8 

 Levice,Dom, solitér, 29. augusta 4 

 Levice,Most cestný 

 Levice,Pomník padlým v I. sv. vojne 

 Levice,Kostol evanjelický 

 Devičany, Chata poľovnícka  

 Devičany, dom vinohradnícky 

 Nitra, cintorín 

 Nitra, budova administratívna s oplotením (Č. kríž) 

 Nitra, Horné Krškany, kasárne s areálom 

 Šaľa, trafostanica 

 Zlaté Moravce, kalvária 

 Zlaté Moravce, cintorín židovský 

 Žitavany, židovský cintorín (podnet) 

 Pukanec, mur ohradný 

 Čičov, kostol P. M. Nanebovzatej 

 Krnča, hradisko 

 Malé Vozokany, kaplnka pohrebná 

 Urmince, Kostol sv. Michala 

 Levice, Malý Kiar, socha 

 Levice, dom,  Ul. 29. augusta 27 

 Levice, dom obytný,  Ul. 29. augusta 25 

 Krškany, kúria 

 Krškany, kríž 

 Krškany, cintorín 

 Krškany, hrobka 
 
KPÚ Trenčín: 

 Trenčín – socha sv. Jána Nepomuckého, Farská ul., podklad na vyhlásenie NKP 

 Turá Lúka -  r.k. kostol sv. Jána Nepomuckého, podklad na vyhlásenie NKP 

 Turá Lúka,  r.k. kostol sv. Jána Nepomuckého - zvon, podklad na vyhlásenie NKP 

 Papradno – súsošie sv. Jána Nepomuckého, podklad na vyhlásenie 

 Domaniža – rímskokatolícka fara, podklad na vyhlásenie 

 Chynorany – most kamenný, podnet a podklad na vyhlásenie 

 Malé Bielice – kaštieľ, spracovanie podnetu 

 Klátova Nová Ves – r.k. kostol Narodenia Panny Márie, spracovanie podnetu 

 Veľké Uherce – r.k. kostol sv. Michala, spracovanie podnetu 

 Myjava, m.č. Turá Lúka – ev.a.v. kostol, podklad na vyhlásenie za NKP 

 Rybany – r.k. kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie, podklad na vyhlásenie za NKP 

 Bukovec – ev.a.v. kostol, podklad na vyhlásenie za NKP 
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 Bystričany, Kamenec pod Vtáčnikom – arch. lokalita, hradisko a hrádok, podklad na vyhlásenie 
za NKP 

 Šišov – socha na stĺpe, P.M. Immaculata podklad na vyhlásenie za NKP 

 Bojnice, r,k. kostol sv. Martina – obraz závesný Posledný súd I, podklad na vyhlásenie za NKP 

 Bojnice, r,k. kostol sv. Martina – obraz závesný Posledný súd II, podklad na Bojnice, r,k. kostol 
sv. Martina – obraz Kalvárie, podklad na vyhlásenie za NKP 

 Bojnice, r,k. kostol sv. Martina – socha voľná sv. Ján Krstiteľ, podklad na vyhlásenie za NKP 

 Bojnice, r,k. kostol sv. Martina – kríž nástenný s korpusom Ukrižovaného, podklad na 
vyhlásenie za NKP 

 Skalka nad Váhom – r.k. kostol sv. Imricha, spracovanie podnetu  

 Bzince pod Javorinou, Hrušové – archeologická lokalita; zaniknutý kostol, múr ohradný, 
cintorín príkostolný, spracovanie podnetu 

 Očkov - plastika P.M., patrónky Uhorska, podnet na vyhlásenie 

 Slopná – lavica patronátna, ÚZ PF 2507/1, podnet na zrušenie vyhlásenia  

 Veľké Bielice – r.k. kostol sv. Alžbety, podnet 

 Žabokreky nad Nitrou, kostol s areálom – podklad na vyhlásenie + spracovanie popisu ALVS 
vitráží 

 Bojnice – sochy anjelov, 2 ks - podnet na vyhlásenie za NKP 

 Bojnice – obraz Korunovania Panny Márie – podnet na vyhlásenie za NKP 

 Bojnice – obraz Posledná večera – podnet na vyhlásenie za NKP 

KPÚ Žilina: 
Návrhy a podklady na vyhlásenie nehnuteľnej veci za NKP, resp. rozšírenie objektovej skladby alebo 
pamiatkového územia, resp. zrušenie NKP alebo pamiatkového územia: 

 terénna obhliadka a pracovné jednanie s vlastníkom – fyzická osoba pre potenciálne vyhlásenie 
objektu za národnú kultúrnu pamiatku, Zázrivá, dom ľudový zrubový, Ráztoky č. 65  

 Hybe, Lányho kaštieľ – podnet a podklad pre odborno-metodickú komisiu PÚ SR na vyhlásenie 
za národnú kultúrnu pamiatku  

 Trstená, Socha sv. Jána Nepomuckého – návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú národnú 
kultúrnu pamiatku  

 Trstená, Kláštor Františkánov – návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú národnú kultúrnu 
pamiatku  

 Jasenová, Škola pamätná – návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku  

 Tvrdošín, Synagóga č. ÚZPF 351/1 – vypracovanie podkladu na zrušenie vyhlásenia národnej 
kultúrnej pamiatky pre správne konanie PÚ SR Bratislava  

 Terénna obhliadka a fotodokumentácia meštianskych domov č. 3191/38 a č. 192/36 
v Liptovskom Mikuláši, ktoré vlastník – Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v 
Liptovskom Mikuláši  navrhuje na vyhlásenie za národné kultúrne pamiatky  

 Dolný Hričov m.č. Peklina, zvonica – podnet do komisie PÚ SR na vyhlásenie za nehnuteľnú 
národnú kultúrnu pamiatku  

 Žilina, kaplnka na starom cintoríne – podnet do komisie PÚ SR na vyhlásenie za nehnuteľnú 
národnú kultúrnu pamiatku  

 Sučany, fara evanjelická a.v. - návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú národnú kultúrnu 
pamiatku  

 Liptovský Michal, Kostol sv. Michala - doplnenie objektovej skladby NKP o múr ohradný, 
cintorín príkostolný, hrob s náhrobkom  

 Príbovce, Evanjelický a.v. kostol - návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú národnú kultúrnu 
pamiatku  

 Liptovský Michal, Súsošie sv. Trojice na pilieri - návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú 
národnú kultúrnu pamiatku  
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 Oravská Poruba, m.č. Gäceľ, veža (tzv. Bajčiova veža) - návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú 
národnú kultúrnu pamiatku   

 Nezbudská Lúčka, zvonica - návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku  
 
KPÚ Banská Bystrica: 
Podklady na vyhlásenie: 

 Banská Bystrica, Lazovná 6- židovská škola 

 Poniky- technická budova, tzv. mlyn 

 Hodruša – Hámre, časť Banská Hodrušadom č. 587, parc. CKN č. 1005 – spracovanie podnetu 
do komisie a následne spracovanie návrhu za NKP 

 Banská Štiavnica, Hollého č.3, parc. CKN č. 3892 – spracovanie podnetu do komiesie 

 Banská Štiavnica, ul. Horná Huta súp.č. 1361, parc.č. 1514,sklad – spracovanie podmetu do 
komisie 

 Banská Štiavnica, Údolná 1 – banícky dom 
 
KPÚ Prešov: 
Podklady na vyhlásenie veci za NKP - nehnuteľné 

 Hostovice, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,    

 Svetlice, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Tatranská Lesná, Detský raj  

 Bardejov, Jiráskova 13 – nemocnica 

 Spišské Podhradie, Podzámková 43 – dom remeselnícky s hosp. časťou a studňa,  

 Humenné, Most cestný, Valaškovský most (historický názov Laborecký most 

 Becherov, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Stebník, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Parihuzovce,  cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Ulič, cintorín vojnový z 1. v. vojny,  

 Veľkrop, cintorín vojnový z 1. sv. vojny,  

 Sukov, cintorín vojnový z 1.sv. vojny,   

 Vysoké Tatry-Nová Polianka, Sanatórium   

 Vysoké Tatry-Nový Smokovec, Zotavovňa 
Podklady na vyhlásenie veci za NKP – hnuteľné: 

 Levoča, Kostol ev. a. v., tympany medené 2 ks,  

 Spišský Štvrtok, Kostol rím. kat. sv. Ladislava, dvere jednokrídlové drevené s kovavím ,  

 Giraltovce, ev. a. v. Kostol, cibórium s erbom Szirmay,  

 Spišská Stará Ves, rím. kat. Kostol Nanebovzatia Panny Márie, obraz závesný Panna Mária 
Ružencová,  

 Spišská Stará Ves, rím. kat. Kaplnka sv. Fabiána a Sebastiána, obraz závesný sv. Florián,  

 Spišská Stará Ves, rím. kat. Kaplnka (cintorínska), oltár hlavný Premenenia Pána,  

 Ľubica, Kostol rím. kat. sv. Ducha, obraz závesný Kristus pred súdom,  

 Ľubica, Fara rím. kat., socha voľná Panna Mária,  

 Vlková, Kostol rím. kat. Zvestovania Panny Márie, dvere jednokrídlové,  

 Vlková, Kostol rím. kat. Zvestovania Panny Márie, kríž nástenný Ukrižovaný Kristus,   

 Vlková, Kostol rím. kat. Zvestovania Panny Márie, kríž procesiový Ukrižovaný Kristus,   

 Vlková, Kostol rím. kat. Zvestovania Panny Márie, obraz závesný Zvestovanie Panne Márii,   

 Vlková, Kostol rím. kat. Zvestovania Panny Márie, stolík odkladací konzolovitého typu,   

 Vlková, Kostol rím. kat. Zvestovania Panny Márie, svietnik oltárny drevený,   

 Vlková, Kostol rím. kat. Zvestovania Panny Márie, svietniky oltárne drevené súprava - 2 ks,   

 Vlková, Kostol rím. kat. Zvestovania Panny Márie, svietniky oltárne drevené súprava - 4 ks,  

 Hervartov, Oltár Ukrižovania, 0/1-20,  
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 Giraltovce, ev. a. v. Kostol, krstiteľnica 
Podklady na zmenu vyhlásenia veci za NKP 

 Kamienka (okr. Humenné), Hrob s pomníkom, Ilikčanov J. T. – návrh na zrušenie vyhlásenie 
NKP,  

 Vyšná Jablonka, okr. Humenné, Miesto pamätné s pomníkom - návrh na zrušenie vyhlásenie 
NKP,  

 Ždiar, Dvor roľnícky č. 47,  

 Ždiar, Stodola s maštaľou č. 133,  

 Osturňa, Dvor roľnícky č. 24,  
Návrh na rozšírenie objektovej skladby 

 Jasenov – r. kat. kostol, rozšírenie o múr ohradový,  

 Prešov, Jarková ul. 49 – internát s areálom,  

 Vyšná Jablonka (okr. Humenné) - gr. kat. kostol, rozšírenie o úpravu sadovnícku Ing. Grešová, 
 
KPÚ Košice: 

 Malé a veľké delostrelecké kasárne s jazdiarňou (Malinovského kasárne), Košice - podnet na 
zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu  

 Železiareň/zlievareň, Krompachy/časť Stará Maša (č. ÚZPF 2354/1) - správa k návrhu (od 
vlastníka) na zápis objektov a samotného areálu vo výrobnom priestore danej NKP do ÚZPF     

 Meštiansky dom, Zimná ul. č. 90, Spišská Nová Ves (č. ÚZPF 11086/1) - revízia AL NKP vo veci 
návrhu (časti spoluvlastníkov objektu) na výpis z ÚZPF 

 Návrhy na vyhlásenie za HNKP: 3 ks liturgické predmety- (pokál, 2 taniere): Čičarovce, 
Krišovská Liesková, Somotor.  

 Bystrany - r. k. kostol sv. Petra a Pavla, č. ÚZPF 625/1 - návrh na rozšírenie objektovej skladby 
NKP o secesný náhrobok Z. Csákyho (pristavaný k severnej strane lode kostola) 

 Krompachy - hrob s náhrobníkom/Tetmajer, K. P., č. ÚZPF 1601/1 - návrh na zmenu vyhlásenia 
veci za NKP (zmena údajov), resp. návrh na výpis z ÚZPF 

 Chrasť nad Hornádom - r. k. kostol sv. Trojice, č. ÚZPF 650/1 - návrh na rozšírenie objektovej 
skladby NKP o múr ohradný a cintorín príkostolný 

 spracovanie návrhu na vyhlásenie za NKP banského areálu bane Poráč, spolu 9 pam. objektov  

 spracovanie návrhu na zrušenie zápisu NKP meštianskeho domu Kostolná 33 v Spišských 
Vlachoch (ÚZPF č. 10666/1)  

 
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). ( PHÚ 2017/ úloha B.4. )  

 
Aktualizácia údajov v registroch AIS OP z revízie ÚZPF: 
- hnuteľné NKP  411 PP  + 1346 fotografií 
- nehnuteľné NKP  370 PO + 1796 fotografií 
Aktualizácia údajov v registroch AIS OP z ostatných podnetov:   
- hnuteľné NKP       219 PP 
- nehnuteľné NKP   740 PO   
 

4. Príprava digitálnych mapových podkladov vyhlásených pamiatkových zón, pamiatkových 
rezervácií a ich ochranných pásiem pre zverejnenie na webovej stránke Pamiatkového úradu 
SR. ( PHÚ 2017/ úloha B.3. )  

PÚ SR - ONKP a PÚ spracoval záverečné mapy implementácie hraníc pamiatkových území (PZ, PR) do 
vektorovej katastrálnej mapy; počet: 19; zápisnice z kontroly hraníc, tlač máp v M= 1:1000 a 
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dopracovanie máp pamiatkových území na web. Spracované a zverejnené sú všetky pamiatkové 
územia (PR, PZ). https://www.pamiatky.sk/sk/page/pam-uzemia-a-ochr-pasma 
   

5. Vytvorenie a správa elektronického archívu a databázy pamiatkových území a ochranných 
pásiem. ( PHÚ 2017/ úloha B.5. )  

Elektronická databáza sa spracúva priebežne, momentálne má 370 záznamov. Pred vložením sú 
podklady dohľadané a overené.  
 

6. Budovanie AIS OP a tvorba  údajov v registroch ÚZPF: 

 zavedenie právoplatných rozhodnutí o vyhlásení a o zmene vyhlásenia národných kultúrnych 
pamiatok, pamiatkových území a ich ochranných pásiem do registrov, 

Zavedenie rozhodnutí o vyhlásení a o zmene:  
- nehnuteľné NKP    175 PO  
- hnuteľné  NKP         92 PP 

Zavedenie rozhodnutí o zrušení vyhlásenia nehn. NKP :    8  PO 
Zavedenie rozhodnutí o zrušení vyhlásenia hnut. NKP :     2  PP 
Zavedenie rozhodnutí o trvalom/dočasnom premiestnení:   7  PO 
Zavedenie rozhodnutí o trvalom/dočasnom premiestnení:  52 PP 

 V rámci Akčného plánu a Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 – 2020 Odbor 
štátneho informačného systému spracoval jeho  aktualizovanú prílohu „Zoznam významných 
národných kultúrnych pamiatok s prioritnou potrebou obnovy“.  

 Počas bežnej prevádzky Automatizovaného informačného systému evidencie pamiatkového 
fondu sa  dopĺňala funkcionalita  súčasnej aplikácie  AIS OP v spolupráci s dodávateľom IT 
technológie. Boli konzultované návrhy na zmeny a zavádzanie úprav registrov, zjednocovanie 
názvosloví polí, pridávanie nových polí spojených s informáciami o digitalizácii a pridávanie 
nových filtrov do vyhľadávania v registroch AIS OP. Systematicky sa realizovalo priebežné 
čistenie a dopĺňanie databáz jednotlivých registrov ÚZPF, unifikácia pojmov a názvov. Naďalej 
podľa aktuálnych potrieb boli vykonávané konzultácie a školenia užívateľov  aplikácie systému.  

 Projekt Pamiatkového informačného systému (PAMIS),  pripravovaný v rámci možnosti 
čerpania prostriedkov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – OPII, na obdobie 
rokov 2014 -2020 pokračoval ďalšou etapou schvaľovacieho konania. Táto bola  realizovaná 
záverečným spracovaním „Reformného zámeru Pamiatkového úradu SR – oblasť: PAMIS“ 
a jeho predložením príslušnej komisii Ministerstva vnútra SR, na ktorej bol schválený.  

  V roku 2017 bol Pamiatkový úrad SR  vybratý ako typ špecializovaného úradu štátnej správy 
pre realizáciu pilotného modelu projektu Ministerstva vnútra SR  „Optimalizácia procesov vo 
verejnej správe“, ktorý pre MV SR realizovala spoločnosť Centire s.r.o. V rámci tohto projektu  
Odbor štátneho informačného systému v spolupráci s KPÚ Žilina vyberal zoznam pracovných 
činností a výstupov úradu, spresňoval ich procesné úkony,  podieľal sa na ich vyhodnocovaní  a 
spolupracoval s modelovaním jednotlivých procesov pre schémy k ich plnej, resp. čiastočnej 
digitalizácie a automatizácie v rámci e-Governmentu Slovenskej republiky. 
 

 správa databáz ÚZPF a sprístupňovanie vybraných údajov o pamiatkovom fonde verejnosti. 
V rámci poskytovania informačných služieb z evidencie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu 
bolo vlastníkom NKP, štátnym orgánom a organizáciam, a ďalším fyzickým a právnickým osobám 
vydaných 1455 výpisov k pamiatkovým objektom a predmetom, 138 ďalších výstupov, štatistických 
hlásení a zostáv z databáz automatizovaných registrov a poskytnutých 320 informácii 
sprostredkovaných písomnou, e-mailovou alebo telefonickou formou podľa požiadavky žiadateľa. 
 

 spracovanie štatistického zisťovania KULT 1 – 01, 
Úloha spracovanie štatistického zisťovania KULT 1 – 01 bola za obdobie roku 2017 zrealizovaná. 

 

https://www.pamiatky.sk/sk/page/pam-uzemia-a-ochr-pasma
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 vyhodnotenie ukončených akcií obnovy národných kultúrnych pamiatok za rok 2016. 

( PHÚ 2017/ úloha B.4., B.7., B.8. )  
KPÚ Bratislava: 
V hodnotenom období sa pracovníci KPÚ podieľali na ukončení 24 akcií obnovy, ktoré sú postupne 
spracované na on-line formulároch databázy PÚ SR. Z celkového počtu tvorí obnova a rekonštrukcia 
18 akcií a reštaurovanie 8 akcií. Menovite ide o nasledovné NKP: 

 Č.528/1,  NKP: Dom bytový,  Bratislava, Konventná 5, celková obnova 

 Č.498/1, NKP: Dom bytový, Bratislava, Podjavorinskej 9, celková obnova 

 Č.485/1, NKP: Dom bytový, Bratislava, Zochova14, obnova fasády a vstupnej chodby 

 Č. 621/1, NKP: Dom bytový, Bratislava, Godrova 2, obnova fasády 

 Č.581/1, NKP: Administratívna budova, Bratislava, Štefánikova 1, celková obnova 

 Č.625/1, NKP: Vila, Bratislava, Palisády 43, celková obnova 

 Č.384/1, NKP: Kaštieľ, Bernolákovo, komplexná obnova 

  Č. 384/3, NKP: Kaplnka sv. Anny,  Bernolákovo, HNKP: 10945/1-6, Bočný oltár Panny Márie, 
reštaurovanie oltárnej architektúry a montáž zreštaurovaného oltáru in situ 

  Č.171/1-8, HNKP: Morový mariánsky stĺp,  Bratislava, Župné nám, reštaurovanie; 

 Č. 540/1,  NKP: Škola,  Bratislava, Palackého ul., č.p.137/5, obnova fasád 

 Č. 26/1, NKP: Mariánsky stĺp, Bratislava, Františkánske nám., reštaurovanie 

 Č. 11688/1-8, NKP: Bočný oltár sv. Michala archanjela v r. k. kostole sv. Jána Krstiteľa, Modra, 
reštaurátorská obnova 

 Č. 251/1-4, NKP: Kazateľnica v r. k. kostole Nanebovzatia Panny Márie , Pezinok, reštaurátorská 
obnova 

 Č. 521/1, NKP: Meštiansky dom, Pezinok, Holubyho 22, čiastočná obnova - reštaurovanie 
severnej dvorovej fasády s pavlačou  

 Č228/1, NKP: Dom meštiansky, Fontána vo dvore objektu, Bratislava, Biela 6, umelecko-
remeselná obnova 

 Č.35/1, NKP:  Dom meštiansky, Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 25, umelecko-remeselná 
obnova fasády 

 Č138/1., NKP: Dom meštiansky, Bratislava, Panská 14, umelecko-remeselná obnova fasády 

 Č.156/1, NKP: Palác mestský, Bratislava, Hlavné nám. 8, obnova II.NP 

 Č111/1., NKP: Dom meštiansky, Bratislava, Michalská 12, reštaurovanie fasády a steny 
prejazdu 

 Č.558/1, NKP: Administratívna budova, Bratislava, Šafárikovo nám. 6, umelecko-remeselná 
obnova presklenej steny na južnej fasáde rektorátu UK 

 Č.549/1, NKP: Bytový dom, Bratislava, Medená 15, umelecko-remeselná obnova fasády 
a obnova strechy 

 Č.816/1-4, NKP: Nádrže – vodná sústava, Bratislava, Železná studienka, rekonštrukcia 
vodohospodárskych nádrží III a IV 

 Č.166/1, NKP: Palác mestský (Pisztoryho palác), Bratislava, Štefánikova 25, obnova fasády 

 Č.442/1, NKP: Dom bytový, Bratislava, Moyzesova 1, obnova fasády 

 Č.384/1 NKP: Kaštieľ v Bernolákove, komplexná obnova 

 Č.384/3 NKP: Mariánsky stĺp v parku kaštieľa v Bernolákove, reštaurovanie. 
KPÚ Trnava: spolu 27 ks 

 Naháč,  pamätná fara, strecha  

 Skalica, Spolkový dom, krytina  

 Pl. Peter,  ľudový dom  

 Borský Mikuláš – Borský Peter, ľudový dom Sumurovec  

 Dunajský Klátov, mlyn  

 Holíč, bylinková záhrada parku pri kaštieli  
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 Holíč, bastión kaštieľa  

 Dechtice, mlyn  

 Čierny Brod – Heď, baroková kaplnka, interiér  

 Štvrtok na Ostrove, kostol, fasády  

 Hlohovec, zámok, strecha  

 Kopčany, žrebčín, strecha  

 Horné Otrokovce, kaštieľ, fasáda  

 Galanta, neogot. kaštieľ, interiér  

 Báč, dve kaplnky krížovej cesty   

 Trnava, MD Trojičné nám.5  

 Trnava, Knižnica  

 Skalica, gymnázium, podkrovie  

 Skalica, špitálik- Štibor, fasády  

 Chtelnica, kaštieľ, SV časť, strecha  

 Holice, stĺp P.Márie  

 Trnava, pomník padlým  

 Senica, kaštieľ Machatka  

 Podbranč, mlyn, strecha  

 Trnava, uršulínsky kláštor, strecha  

 Borovce, kostol, strecha  

 Trnava, letohrádok, strecha  
KPÚ Nitra: 

 Topoľčany, súd, č. ÚZPF: 11937/1, obnova okien;  

 Nitrianska Blatnica, rotunda, č. ÚZPF: 212/1-2; ukončenie obnovy; Topoľčianky, kaštieľ, č. 
ÚZPF: 1555/1; obnova podláh;  

 Nitra, Farská 44, č. ÚZPF: 11846/1; komplexná obnova fasády a strechy;   
KPÚ Trenčín: 11 ukončených akcií obnovy NKP 
KPÚ Banská Bystrica: 

KPÚ Lokalita Objekt 
predmet 

Č.ÚZPF Druh a rozsah obnovy 

1. 1.  Lučenec  Lučenec, ul. Adyho 
69/7 

Neologická 
synagóga 

3507/1 Obnova I. etapa, 
konzervovanie 

2. 2.  Banská 
Štiavnica 

Hodruša Hámre, 
r.k.kostol 
v.Mikuláša 

Krstiteľnica 
kamenná, 
torzo misky 
krstiteľnice 

12350/1 Konzervátorské 
a konsolidačné 
reštaurátorské práce 

3. Banská 
Štiavnica 

Hodruša Hámre 
súsošie veľkej 
Kalvárie Golgota 

 Terasa 
murovaná 
 

2243/1 komplexné reštaurovanie 
samostatných častí 
a zjednotenie do 
pôvodného celku 
a opätovná montáž in situ.  

4. Banská 
Štiavnica 

Súsošie je 
situované v S 
uzávere 
nepravidelného 
námestia  

kríž s 
korpusom I. – 
Ukrižovaný 
Kristus  
 

2243/ 2 komplexné reštaurovanie 
samostatných častí 
a zjednotenie do 
pôvodného celku in situ. 

5. Banská 
Štiavnica 

Súsošie je 
situované v S 
uzávere 
nepravidelného 

kríž s 
korpusom II. – 
Ukrižovaný 
Dismas – lotor 

2243/ 3 komplexné reštaurovanie 
samostatných častí 
a zjednotenie do 
pôvodného celku. 
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námestia  ľavý 
 

a opätovná montáž in situ. 

6. Banská 
Štiavnica 

Súsošie je 
situované v S 
uzávere 
nepravidelného 
námestia  

 
kríž s 
korpusom III. – 
Ukrižovaný 
Gesmas – lotor 
pravý 
 

2243/ 4 komplexné reštaurovanie 
samostatných častí 
a zjednotenie do 
pôvodného celku. 
a opätovná montáž in situ. 

7. Banská 
Štiavnica 

Súsošie je 
situované v S 
uzávere 
nepravidelného 
námestia  

socha I.– 
Panna Mária  
 

2243/5 komplexné reštaurovanie 
samostatných častí 
a zjednotenie do 
pôvodného celku 
a opätovná montáž in situ. 

8. Banská 
Štiavnica 

Súsošie je 
situované v S 
uzávere 
nepravidelného 
námestia  

socha II. - Ján 
Evanjelista  
 

2243/ 6 komplexné reštaurovanie 
samostatných častí 
a zjednotenie do 
pôvodného celku 
a opätovná montáž in situ. 

9. Banská 
Štiavnica 

Súsošie je 
situované v S 
uzávere 
nepravidelného  

socha III. – 
Mária 
Magdaléna 

2243/ 7   komplexné reštaurovanie 
samostatných častí 
a zjednotenie do 
pôvodného celku. 
a opätovná montáž in situ. 

10. Banská 
Štiavnica 

Súsošie je 
situované v S 
uzávere 
nepravidelného 
námestia  

nápisová doska 2243/ 8 komplexné reštaurovanie 
samostatných častí 
a zjednotenie do 
pôvodného celku 
a opätovná montáž in situ. 

 
KPÚ Prešov: 

 Spišská Belá, Hviezdoslavova 379/21, Dom meštiansky a tabuľa pamätná, ÚZPF 11668/1 Vs, 
obnova interiéru  

 Spišská Belá, Petzvalova 3/19, Zvonica NKP Kostol a zvonica, ÚZPF 965/2 Vs, obnova strechy  

 Hranovnica, Dielňa modrotlačiarska, ÚZPF 4487/1, obnova zastrešenia a statické zabezpečenie 
stodoly s mangľom  

 Poprad, Vajanského ulica č. 72/4,  Podtatranské múzeum, ÚZPF 839/1, komplexná obnova 
a modernizácia historickej časti múzea, príprava priestorov pre komplexnú prezentáciu 
archeologického nálezu - Kniežacej hrobky z Popradu–Matejoviec zo 4. stor. n. l. a nadstavba 
novovekej prístavby múzea a 1. etapa úpravy areálu múzea  

 Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica, Hotel Lomnica, súp. č. 92, ÚZPF 3861/1, komplexná 
rekonštrukcia a prístavba Hotela Lomnica  

 Poprad-Spišská Sobota, Sobotské námestie č. 1760/70, Dom meštiansky, ÚZPF 3090/1, obnova 
zastrešenia domu  

 Poprad-Spišská Sobota, Matejovská ulica č. 1795/6, Dom meštiansky, ÚZPF 3128/1, obnova 
zastrešenia domu  

 Poprad-Spišská Sobota, Matejovská ulica č. 1794/4, Dom meštiansky, ÚZPF 3127/1, obnova 
zastrešenia domu  

 Levoča, Kláštorská ul. č. 19, Dom meštiansky, ÚZPF 2749/1, obnova zastrešenia domu  

 Levoča, Košická ul. č. 5, Dom meštiansky, ÚZPF 2867/1, obnova zastrešenia domu  

 Levoča, Košická ul. č. 5, Dom meštiansky, ÚZPF 2868/1, obnova zastrešenia domu  
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 Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 3, Kostol rím. kat. sv. Jakuba, ÚZPF 2892/1, obnova 
a reštaurovanie interiéru svätyne  

 Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 4, Vážnica, ÚZPF 2893/1, obnova a reštaurovanie exteriéru 
a interiéru  

 Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 29, Dom meštiansky, ÚZPF 2918/1, obnova hlavnej fasády 
domu  

 Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 31, Dom meštiansky, ÚZPF 2920/1, obnova zastrešenia 
domu  

 Levoča, Vetrová ul. č. 2, Dom meštiansky, ÚZPF 3051/1, obnova dvorových fasád  

 Bijacovce, Kostol rím. kat. všetkých svätých, ÚZPF 622/1, reštaurovanie nástenných malieb  

 Brutovce, Kostol rím. kat. všetkých svätých, ÚZPF 624/1, obnova omietok, kamenných 
architektonických prvkov a kamenného lomeného portálu vo svätyni  

 Kežmarok, Kostol rím. kat. sv. Kríža, Súsošie Kalvárie, ÚZPF 1957/1-3, reštaurovanie Súsošia 
Kalvárie 

 Levoča, Kláštorská ul. č. 39, Kostol rím. kat. Panny Márie Kráľovnej anjelov, Obraz závesný sv. 
Mikuláša biskupa, ÚZPF 52795/1, reštaurovanie obrazu  

 Spišské Podhradie, Mariánske nám. 23, Dom meštiansky, ÚZPF 11772/1, obnova strechy domu  

 Spišské Podhradie, Palešovo nám. 10, Dom meštiansky, ÚZPF 725/1, obnova fasád domu  

 Spišské Podhradie, Palešovo nám. 26, Dom meštiansky, ÚZPF 733/1, obnova fasád domu  

 Spišské Podhradie, Palešovo nám. 29, Dom meštiansky, ÚZPF 738/1, obnova strechy domu  

 Spišské Podhradie, Palešovo nám. 41, Dom meštiansky, ÚZPF 11835/1, obnova strechy, statika  
a fasády domu  

 Spišské Podhradie, Palešovo nám. 44, Dom meštiansky, ÚZPF 742/1, obnova fasád domu  

 Spišské Podhradie, Starý jarok 48, Dom meštiansky, ÚZPF 763/1, obnova strechy domu  

 Spišské Podhradie, Starý jarok 51, Dom meštiansky, ÚZPF 11890/1, obnova fasád domu  

 Spišské Podhradie, Štefánikova 6, Dom remeselnícky, ÚZPF 2340/2, obnova fasád domu  

 Oľšavica 27, Dvor roľnícky, ÚZPF 11822/3,4, obnova sýpky a maštale  

 Závada, Dom meštiansky, ÚZPF 11068/1, obnova fasád domu  

 Levoča, Kežmarská cesta 1, Kúria, ÚZPF 11961/1, obnova strechy  

 Bardejovské Kúpele, Dom kúpeľný Alžbeta, ÚZPF 1803/1, komplexná obnova a reštaurovanie  
KPÚ Košice: 

 za KPÚ Košice bolo vyhodnotených 18 ukončených komplexných i čiastočných obnov za rok 
2016, ktoré boli v 2. polroku vložené do evidencie – Ing. arch. Šmelková. 
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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 2017/ úloha F.8. ) 

Plnenie: 
Udeľovanie ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej - príprava podujatia: 
Výzva na podávanie nominácií na laureátov 10. ročníka Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2017 – 
na webe PÚ SR od 15. 2. 2017, uzávierka nominácií stanovená na 8. 3. 2017. Nominácie zhromažďuje 
tajomníčka komisie na výber laureátov ceny Mgr. M. Riháková. 
Zvolanie komisie na výber laureátov ceny - zasadnutie členov komisie sa uskutočnilo 20. 3. 2017, 
výsledky sú 6. 4. 2017 uverejnené na webe PÚ SR (www.pamiatky.sk/sk/page/cena-pusr-20167). 
Následne Mgr. M. Riháková rozbieha prípravu podujatia v Červenom Kláštore – vyhotovenie 
pozvánky, diplomov, zabezpečenie ubytovania účastníkov a pozvaných, objednávka pohostenia. 
Týždeň pred podujatím sú rozposlané pozvánky a tlačová správa redakciám hlavných printových 
denníkov aj RTVS. 
V rámci Medzinárodného dňa pamiatok, ktorý sa každoročne oslavuje 18. apríla, zorganizoval 
Pamiatkový úrad SR už po desiaty 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 2017 v Červenom Kláštore 22. 
apríla. Tohtoročnými laureátmi, ktorých vybrala odborná komisia, boli PhDr. Mária Poláková, PhDr. 
Norma Urbanová a Ing. Ivan Tkáč in memoriam.  
O udelení ceny referoval článok v Pamiatkach a múzeách č. 2/2017 (s. 68 – 69) a Monument revue 
1/2017 (pripravuje sa tlač), oznam o podujatí uverejnil web PÚ SR, portál Obnova.sk a TASR. 
 
V rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva jednotlivé KPÚ zorganizovali nasledujúce podujatia: 
KPÚ Bratislava : 
Spolupráca s Bratislavským samosprávnym krajom pri prezentácii a sprístupnení pamiatok.  
KPÚ Nitra: 
Výstava  v  priestoroch KPÚ pracoviska v Topoľčanoch o výsledkoch úspešnej spolupráce KPÚ, 
vlastníka  a reštaurátora počas obnovy NKP: Komplexné reštaurovanie obrazu sv. Antona 
Paduánskeho s Ježiškom z r. k. kostola Narodenia P. Márie v Čermanoch, č. ÚZPF 1938/2;             
KPÚ Trenčín: 
Matáková, B.: „Klenoty liturgického umenia“. Prednáška a obrazová prezentácia pre odbornú a laickú 
verejnosť. Uskutočnené v spolupráci s Regionálnym kultúrnym  centrom v Prievidzi, dňa 11. 5. 2017 
KPÚ Žilina: 
KPÚ Žilina spolu s Regionálnym vzdelávacím centrom Martin zorganizoval dňa 30.5.2017 v Martine 
legislatívno-informačný seminár „Samospráva a pamiatky“, ktorého cieľom bolo zástupcom 
samosprávy a štátnej správy priblížiť význam ochrany kultúrneho dedičstva s dôrazom na obnovu 
a prezentáciu pamiatkového fondu vo vlastníctve a správe obcí a miest. Na seminári odznelo päť 
príspevkov, z toho štyri prezentovali zamestnanci KPÚ Žilina (M. Dudáš, V.Majtan, J.Piecková 
a M.Furman). 
KPÚ Prešov: 
Levoča, 18.04.2017 - slávnostná prezentácia knihy Národné kultúrne pamiatky na Slovensku  Levoča  
spojená s Medzinárodným dňom pamiatok – Levoča, Radnica, Nám. M. Pavla 2 - uvedenie knihy 
(príprava a organizácia podujatia – KPÚ Prešov s pracoviskami Levoča a Poprad) s účasťou všetkých 
zamestnancov. 
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2. Spoluúčasť na aktivitách pri príležitostí Dní európskeho kultúrneho dedičstva. 
   ( PHÚ 2017/ úloha F.9. ) 
 

 PÚ SR: 

 Dni technických pamiatok 2017, 23. 9. – 30. 9. 2017, Bratislava 
Cieľom podujatia Dni technických pamiatok 2017, organizovaného Pamiatkovým úradom SR a 
technickými múzeami, bolo zviditeľnenie a spropagovanie technických pamiatok pre širokú verejnosť. 
Osem dní mohli návštevníci spoznávať históriu techniky a industriálnej architektúry. Počas týchto dní 
boli pre širokú verejnosť aj organizované školské skupiny sprístupnené priestory v priestoroch 
rôznych technických pamiatok v Bratislave. Súčasťou programu bola aj vedecká konferencia. 

 Vedecká konferencia Dni technických pamiatok 2017, 26.9.2017, Vodárenské múzeum, 
Bratislava 

Cieľom konferencie bolo rozšírenie poznatkov o výskyte a dostupnosti prameňov k technickým 
dejinám a industriálnym pamiatkam. Konferencia bola určená odborníkom z oblasti muzeologickej, 
archívnickej, praxe obnovy kultúrneho dedičstva aj  bádateľom zaoberajúcich sa industriálnymi 
objektmi. 
Nedeľa 17.9.2017 - Terénna exkurzia za pamiatkami a prírodou Zoborských vrchov za účasti geológa, 
archeológa, botanika (Pamiatkový úrad SR, Štátna ochrana prírody SR-CHKO Ponitrie, Slovenská 
geologická spoločnosť) trasa: Kostol sv. Michala v Dražovciach- Plieška-Meškov vrch-Zobor a 
Pyramída- Liečebný ústav pod Zoborom (P. Bisták) 
KPÚ Bratislava: 
 „Tradícia keramiky v bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie“ – 19.9.2017, Modra, za KPÚ 
sa zúčastnili: PhDr. Jurkovič, Mgr. Augustín 
KPÚ Trnava: 
Rábiková, Kvetanová - Koordinácia podujatí realizovaných Krajským pamiatkovým úradom Trnava 
a zabezpečenie spolupráce s Mestom Trnava v rámci projektu DEKD 

 organizovanie seminára „30 rokov MPR Trnava“, usporiadaného KPÚ Trnava v spolupráci s 
Mestom Trnava v rámci otváracieho ceremoniálu, dňa 07.09.2017 

 organizovanie obhliadok NKP s odborným výkladom v meste Trnava s názvom „Špacírky s 
pamiatkarmi“ a v Kopčanoch 

 organizovanie Dňa otvorených dverí na KPÚ Trnava s komentovanou obhliadkou sídla (NKP) 
dňa  21. a 24.9.2017 

 pomoc pri zabezpečení otváracieho ceremoniálu 
Prednášky zamestnancov KPÚ Trnava na seminári 30 rokov MPR Trnava: 

 Peter Grznár – Matúš Sládok: Osídlenie Trnavy v praveku a stredoveku 

 Peter Grznár: Trnavské hradby a ich obrana 

 Milan Kazimír: Posun v poznaní meštianskej architektúry od vyhlásenia pamiatkovej 
rezervácie 

 Daniela Zacharová: Ktorý z trnavských kostolov môžeme považovať za najstarší? 

 Marek Zelina: Budovy trnavskej univerzity – slovenský unikát 
Obhliadky NKP s odborným výkladom  

 „Špacírka s pamiatkarmi“ v Trnave  

 Zelina – budovy bývalej Trnavskej univerzity – 2x 

 Grznár – stredoveké mestské opevnenie – 2x 

 Kazimír – meštianska architektúra – 2x 

 Zacharová - sakrálna architektúra – 2x 

 Kopčany 

 Petrovič – kostol sv. Margity Antiochijskej, cisársko-kráľovský žrebčín 
Dni otvorených dverí s komentovanou prehliadkou – Rábiková 
Výpomoc pri prípravách slávnostného odovzdávania cien časopisu Pamiatky a múzeá – Švihorík 
KPÚ Nitra: 
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Komentované prehliadky pamiatkovo hodnotných objektov na území Nitrianskeho samosprávneho 
kraja s odborným výkladom o histórii a obnove - celkom 12 : 
Nitra, 8. 9. 2017                            

- bývalá Štátna odborná hospodárska škola , k. ú. Zobor,  Z.Holičková 
- Kostol sv. Michala Archanjela, T. Danieličová. 

Pukanec, 09. 09. 2017 
- evanjelický kostol v Pukanci , R.Pročka 
- Kostol sv. Mikuláša, T. Danieličová 

Zlaté Moravce - Mestský cintorín, 15. 09. 2017 
- významné osobnosti a náhrobníky,  R.Pročka 

Oponice,  21.09.2017: 
-  Marczibányiovskýkaštieľ,  E.Gažiová, A.Jurišová 
-  Apponyiovský kaštieľ, E.Gažiová, A.Jurišová 

Nitra - Mestský park na Sihoti , 22. 09. 2017: 
- Bývalý biskupský hostinec , R.Viršík 
- Bývalý vodojem, Z. Kramárová 
- Pomník  padlým v I. svetovej vojne , R. Pročka 
- Pomník Protest proti vojne, R. Pročka 

Nitra - Mestský cintorín , 22. 09. 2017 
- cintorín – významné osobnosti  a diela slovenských sochárov, R.Pročka 

KPÚ Trenčín: 
Matáková, B.: „Rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie v Ráztočne – história a ikonografia 
vnútorného zariadenia“. Prednáška in situ pre laickú verejnosť, Ráztočno, 12.9.2017 
KPÚ  Žilina: 
Zamestnanci KPÚ Žilina (V. Majtan a M. Dudáš) zabezpečili odborný výklad a komentované prehliadky 
obnovy Rosenfeldovho paláca v Žiline.  
KPÚ Banská Bystrica: 
Neologická synagóga a židovské pamiatky v Lučenci, cyklus komentovaných prehliadok organizovaný 
v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, august – september 2017, synagóga Lučenec. (Mgr. 
Damjanovová). 
KPÚ Prešov: 

 Trnava, 07.09.2017 – Otvárací ceremoniál pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 
2017 a udeľovaní výročných cien revue Pamiatky a múzeá za rok 2016 – Trnava, Marianum, 
Hollého ul. 9A, 917 71 Trnava – pasívna účasť na podujatí (Ing. Ľ. Suchý, PhD., Dr. A. Liška, 
PhD., Ing. arch. Ľ. Viničenková) a preberanie ceny za monografiu Národné kultúrne pamiatky – 
Levoča (pracovisko Levoča: Dr. G. Lukáč, Ing. A. Jacková, Mgr. E. Poláková) 

 Stropkov, 22.9.2017 – Odborná prednáška v kaštieli v Stropkove – Kamenný strážcovia, Hrady 
a hrádky v okolí Stropkova (Mgr. P. Harčar) 

 Prešov, 28.09.2017 – prednáška na Konferencii FEAD 2017 - Festival architektúry a dizajnu - 
Premeny Hlavnej ulice v Prešove od doby Casparovej veduty doposiaľ (Ing. arch. Ľ. 
Viničenková) a odborná prednáška - Vývoj Soľnej Bane s areálom výrobne soli až po dnešné 
územie Pamiatkovej zóny Soľná Baňa (Ing. arch. J. Onufráková) 

KPÚ Košice: 
Ing. arch. R. Mokriš: prednáška Zlepšenie energetickej hospodárnosti historických budov, v  rámci 
seminára Ekologické princípy navrhovania a pamiatková starostlivosť, v rámci Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva v Trnave, Mestská radnica v Trnave, dňa 08. 09. 2017, Odborný garant: Doc. 
Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., FA STU Bratislava,  
Ing. arch. A. Hrabinská, 18.10.2017, spoluúčasť pri príprave témy a vystúpenie v Slovenskej televízii 
v relácii Ahoj Slovensko s hlavnou témou: Osvetľovanie pamiatok.  
Mgr. Z. Labudová, PhD.: Rozhovor v rádiu Regina ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva a tiež o 
praxi pamiatkara – vysielané naživo 14.9. 2017. 
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D/ Kontrakt : Archívna činnosť 
Archív v roku 2017 plnil tieto úlohy:  

1. Zabezpečenie predarchívnej starostlivosti v registratúrach Pamiatkového úradu SR 
a krajských pamiatkových úradov (školiaca, metodická a kontrolná činnosť). 

Pamiatkový úrad SR podľa § 10 písm. i) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu 
v znení neskorších predpisov vedie archív v oblasti pamiatkového fondu, ktorý je verejným 
špecializovaným archívom podľa § 4, odsek 2, písm. b) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch 
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s uvedenými 
zákonmi vykonáva Archív PÚ SR predarchívnu starostlivosť v registratúrach Pamiatkového úradu SR 
a krajských pamiatkových úradov, ktorej účelom je preberanie archívnych dokumentov do archívu 
a doplňovanie archívneho dedičstva. Keďže Archív PÚ SR v Bratislave je zároveň metodickým 
orgánom pre činnosť archívnych pracovísk na krajských pamiatkových úradoch, v rámci tejto úlohy 
vykonáva aj školiacu, metodickú a kontrolnú činnosť na archívnych pracoviskách.  
V rámci plnenia úlohy boli realizované kontrolné prehliadky na pracoviskách: KPÚ Nitra, pracovisko 
Topoľčany (3. 2. 2017), KPÚ Prešov (26. 5. 2017), KPÚ Košice (22. 6. 2017), KPÚ Banská Bystrica (20. 
10. 2017), KPÚ Žilina, pracovisko Ružomberok (2. 11. 2017), KPÚ Košice, pracovisko Rožňava (16. 11. 
2017). Prehliadky boli zamerané na kontrolu zabezpečenia ukladania a fyzickej ochrany, vedenie 
evidencie a zabezpečenie prístupu k registratúrnym záznamom a archívnym dokumentom. V prípade 
zistených nedostatkov boli zodpovední zamestnanci poučení a inštruovaní o ďalšom postupe.   
Priebežne bola pozornosť venovaná riešeniu problémov s aplikáciou Registratúrna kniha. 
 

2. Pokračovanie vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov Pamiatkového úradu SR 
a krajských pamiatkových úradov z rokov 2002 – 2014, ktorým uplynula lehota uloženia 
podľa registratúrneho plánu platného v čase ich vzniku. 

Archív PÚ SR v rámci zabezpečenia predarchívnej starostlivosti vykonáva odborné archívne 
prehliadky registratúrnych záznamov navrhnutých na vyradenie a vydáva stanovisko k návrhu na 
vyradenie registratúrnych záznamov. Vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov krajských 
pamiatkových úradov, ktorým uplynula lehota uloženia, bolo doteraz realizované v registratúrnych 
strediskách: KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica, KPÚ Banská Bystrica, pracovisko 
Lučenec, KPÚ Nitra, KPÚ Nitra, pracovisko Topoľčany, KPÚ Košice, KPÚ Košice, pracovisko Spišská 
Nová Ves, KPÚ Prešov, KPÚ Prešov, pracovisko Poprad, KPÚ Prešov, pracovisko Levoča, KPÚ Žilina, 
KPÚ Žilina, pracovisko Ružomberok, KPÚ Žilina, pracovisko Martin. Na základe rozhodnutia 
Ministerstva vnútra SR o dokumentárnej hodnote záznamov Archív PÚ SR preberá archívne 
dokumenty do svojej ochrany.  
 

3. Odborné archívne činnosti (klasifikácia, systemizácia a inventarizácia archívnych 
dokumentov, tvorba archívnych pomôcok). 

a) Inventarizácia fondu Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Prešov, 
stredisko Spišská Nová Ves so sídlom v Levoči v databáze, tvorba záznamov a registrov, vypracovanie 
inventáru   
Fond bol systematizovaný a usporiadaný, boli z neho vyčlenené samostatné fondy pripravené na 
inventarizáciu. Z nich sa realizovalo usporiadanie fondu Okresná pamiatková správa Spišská Nová Ves 
(15 archívnych škatúľ), jeho inventarizácia v archívnej databáze, vytvorili sa záznamy obsahu 
a záznamy v registroch (570 záznamov a podzáznamov). Fond je sprístupnený verejnosti.  

 
b) Inventarizácia Zbierky negatívov v databáze, tvorba záznamov a registrov, úprava náhľadových 
fotografií a ich vkladanie do systému 
Práce zahŕňajú tvorbu záznamov a registrov, úpravu naskenovaných náhľadových fotografií a ich 
vkladanie do systému, revíziu vstupných údajov. Spracovaných bolo 6 130 inventárnych jednotiek 
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a vložených 1 200 náhľadov, ktoré sú verejnosti prístupné online spolu s popisom. Vyhľadávanie 
v databáze negatívov znemožňuje chyba systému, keďže nevyhľadáva podľa pôvodných inventárnych 
čísiel, len podľa čísiel priradených systémom.  

 
c) Systemizácia fondu Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody Banská 
Bystrica a inventarizácia v databáze, tvorba záznamov a registrov, vypracovanie inventáru 
Práce na inventarizácii fondu Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 
Banská Bystrica 1961 – 1991 pokračujú priebežne. Bolo usporiadaných a spracovaných 26 škatúľ a do 
archívnej databázy bolo zaevidovaných 386 inventárnych záznamov. 

 
d) Inventarizácia podfondu Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 – 1951, časť Dodatky v aplikácii, 
tvorba záznamov a registrov  
Práce na prepise a aktualizácii inventáru k podfondu Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 – 1951 – 
Dodatky boli ukončené. Do archívnej databázy bolo zavedených 2 200 inventárnych jednotiek, 
ktorých obsah je prístupný bádateľskej verejnosti prístupný online. Dokumenty podfondu Dodatky sú 
zároveň všetky zdigitalizované. 

 
e) Inventarizácia Osobného fondu Albert Leixner v databáze, tvorba záznamov a registrov, 
vypracovanie inventáru 
Inventarizácia Osobného fondu Albert Leixner bola ukončená, archívne dokumenty boli usporiadané, 
uložené do archívnych jednotiek a deponované. V archívnej databáze bolo zaevidovaných 452 
inventárnych jednotiek. Bol spracovaný inventár aj s úvodnými kapitolami. Fond je sprístupnený 
bádateľskej verejnosti. 
 

4. Sprístupňovanie archívnych a knižničných dokumentov (poskytovanie služieb bádateľskej 
verejnosti). 

a) Sprístupňovanie archívnych dokumentov 
Archív PÚ SR poskytuje služby bádateľskej verejnosti sprístupňovaním dokumentov na štúdium 
v priestoroch bádateľne, poskytovaním informácií a konzultácií, vyhotovovaním rešerší z archívnej 
databázy, ktoré zasiela spravidla elektronickou poštou, sprístupňovaním archívnych pomôcok 
a digitálnych dokumentov online na stránke www.pamiatky.sk, zasielaním zdigitalizovaných 
dokumentov prostredníctvom elektronickej pošty. 
Archív ma zavedenú elektronickú databázu bádateľov, do ktorej sa bádatelia registrujú sami online 
na stránke www.pamiatky.sk alebo pri návšteve archívu za pomoci pracovníkov bádateľne. Papierová 
forma bádateľského listu a žiadanky je následne vytlačená a podpísaná bádateľom. Z dôvodu 
evidencie a kontroly začal archív vyžadovať online registráciu aj tých bádateľov, ktorí archív 
nenavštívili osobne, ale boli im poskytnuté služby prostredníctvom obyčajnej alebo elektronickej 
pošty (zaslanie rešerší, zdigitalizovaných alebo skopírovaných dokumentov). 
Štatistiku návštevnosti archívu a poskytnutých služieb ukazuje tabuľka č. 1: 
 

Počet bádateľských listov 220 

Počet bádateľských návštev 620 

Počet vyžiadaných dokumentov 1796 

Počet informácií poskytnutých mailom 1031 

Počet archívnych rešerší 187 
 

b) Sprístupňovanie knižničných dokumentov 
Knižnica Pamiatkového úradu SR je špeciálnou inštitucionálnou knižnicou, ktorá poskytuje knižnično-
informačné služby zamestnancom Pamiatkovému úradu SR absenčne a externým používateľom 
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prezenčne. Zároveň poskytuje ústne a písomné bibliografické, faktografické a referenčné informácie, 
písomné rešeršné služby a reprografické služby z knižničného fondu. 
 
Štatistiku návštevnosti knižnice a poskytnutých služieb ukazuje tabuľka č. 2: 

 

Počet čitateľov 61 

Počet absenčných výpožičiek 230 

Počet prezenčných výpožičiek 854 

Počet výpožičiek spolu 1044 

Počet informácií poskytnutých mailom 220 

Počet bibliografických rešerší (záznamov) 460 

Počet spracovaných bibliografických záznamov 1328 

 
5. Digitalizácia archívnych dokumentov a fotografovanie národných kultúrnych pamiatok. 

a) Digitalizácia archívnych dokumentov  
Vzhľadom na zvýšené požiadavky bádateľov na vyhotovenie digitálnych kópií archívnych dokumentov 
nebol časový, personálny ani technický priestor na vykonávanie systematickej digitalizácie, ale 
uskutočňovala sa operatívna digitalizácia na základe bádateľských žiadostí. Išlo o vyhotovovanie 
digitálnych kópií spisov, výskumných správ, fotografií, negatívov, diapozitívov, pohľadníc, plánov 
a projektov. Vzniknuté digitálne objekty vo formátoch JPG, TIFF a PDF boli zálohované na serveri PÚ 
SR, na externých diskoch a na CD/DVD. Digitálne kópie sú zároveň sprístupňované prostredníctvom 
databázy archívneho informačného systému online na webovej stránke www.pamiatky.sk.  
Výsledky digitalizácie archívnych dokumentov ukazuje tabuľka č. 3: 
 

Názov Zdigitalizované 
inventárne jednotky 

Digitálne 
objekty 

Počet zdigitalizovaných negatívov a 
diapozitívov 

438 438 

Počet zdigitalizovaných spisov 54 1640 

Počet zdigitalizovaných projektov 
a plánov  

30 364 

Počet zdigitalizovaných fotografií 285 285 

Počet zdigitalizovaných kariet pozitívov 2333 2333 

Počet zdigitalizovaných výskumných 
správ  

37 1190 

Počet zdigitalizovaných reštaurátorských 
dokumentácií  

15 225 

Počet zdigitalizovaných základných 
výskumov  

31 481 

Počet zdigitalizovaných pohľadníc 63 63 

Spolu 3286 7019 

Iné texty  985 

http://www.pamiatky.sk/
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Iné skeny  93 
 
b) Fotografovanie kultúrnych pamiatok  
Fotografovanie na digitálny fotoaparát sa realizovalo na základe objednávok pracovníkov PÚ SR 
v rámci revízie a aktualizácie ÚZPF, tvorby aktualizačných listov, návrhov na vyhlásenie veci za 
kultúrne pamiatky. Počas 8 dní pracovných ciest bolo vyhotovených 972 záberov. Digitálne fotografie 
sa spracovávajú v Zbierke digitálnych fotografií a tematicky ukladajú na CD/DVD.  
V roku 2017 boli spracované digitálne fotografie na 27 CD/DVD: Banská Štiavnica okres 2 (198 obr.); 
Banská Štiavnica okres 3 (154 obr.); Bratislava - Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Jarovce (275 
obr.); Bratislava - Lamač, Petržalka, Rača, Vajnory (229 obr.); Bratislava – paláce a Rigeleho ateliér 
(167 obr.); Bratislava – kostoly, vojenský cintorín Petržalka (231 obr.); Archív PÚSR – plagáty, panely 
(116 obr.); Archív PÚ SR – plagáty, panely 2 (192 obr.); Udalosti v Archíve PÚSR 2009 – 2016 (764 
obr.); PÚSR – areál, spoločenské akcie PÚSR (385 obr.); Svätý Jur, Kostol (39 obr.); okres Skalica (64 
obr.); Trnava Kostol (77 obr.); Bratislava, Grassalkovichov palác kaplnka (15 obr.); Archív PÚ SR 
Vianoce (128 (obr.). 
Remastrované CD z fondu DF: Banská Štiavnica (283 obr.); Bytča okres (143 obr.); Prievidza okres 
(109 obr.); Vlkolínec PRĽA (94 obr.); Bratislava MPR (468 obr.); Čadca okres (182 obr.); Kysucké Nové 
Mesto okres (126 obr.); Topoľčany okres (264 obr.); Žilina mesto (159 obr.); Drevená sakrálna 
architektúra (92 obr.); Poprad-Spišská Sobota – architektúra (328 obr.); Hlohovec – mesto a okres  
(130 obr.); Devín – hrad a kostol (131 obr.) 
 

6. Katalogizácia knižničných jednotiek a tvorba knižničnej databázy. 

Katalogizácia knižničných jednotiek sa vedie v prírastkovom zozname a v Automatizovanom 
knižnično-informačnom systéme AKIS. Do prírastkového zoznamu bolo zapísaných 279 nových 
knižničných jednotiek (signatúry 32781 – 33084). 
Do knižničnej databázy AKIS bolo zaevidovaných a skatalogizovaných 279 knižničných jednotiek. 
Zároveň sa priebežne opravovali údaje v tejto databáze a aktualizovali sa celkové údaje. 
V rámci metodickej činnosti boli usmerňovaní zamestnanci na krajských pamiatkových úradoch 
poverení vedením knižnice, ktorým boli zaslané vzory prírastkového zoznamu (excel tabuľka) a platná 
legislatíva (KPÚ Bratislava, KPÚ Žilina, KPÚ Žilina, pracovisko Ružomberok, KPÚ Trnava). 
V rámci štatistického zisťovania, ktoré vykonáva Slovenská národná knižnica v Martine, boli 
spracované a zaslané podklady pre Ročný výkaz KULT 10-01 o knižnici Pamiatkového úradu SR za rok 
2016. Univerzitnej knižnici v Bratislave boli zaslané údaje pre celoštátny súborný katalóg periodík, 
vrátane adresára knižníc. 
 

7. Akvizičná činnosť (výmena a nákup publikácií a časopisov). 

a) Akvizičná činnosť knižnice 
V rámci akvizičnej činnosti sa knižnica sústredila na získavanie nových monografií, zborníkov a iných 
publikácií, ako aj aktuálnych časopisov z oblasti ochrany pamiatok, histórie, archeológie, 
reštaurovania a pod.  
Výsledok akvizičnej činnosti knižnice ukazuje tabuľka č. 4: 
 

Celkový počet nových knižničných jednotiek za rok 
2017 

279 

Knižničné jednotky získané kúpou  18 

Knižničné jednotky získané darom 71 

Knižničné jednotky získané výmenou s partnerskými 
inštitúciami 

190 
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Celková suma vynaložená na nákup nových publikácií bola 338,08 € a 70 Kč. 
Výmena publikácií bola realizovaná so 76 slovenskými, 30 českými a 10 zahraničnými inštitúciami. 
 
Stav periodík v knižnici PÚ SR ukazuje tabuľka: 
 

Celkový počet odoberaných periodík 73 

Periodiká odoberané formou predplatného spolu 24 

Slovenské periodiká odoberané formou predplatného 19 

Zahraničné periodiká odoberané formou predplatného 5 

Periodiká odoberané formou výmeny spolu 49 

Slovenské periodiká odoberané formou výmeny 31 

Zahraničné periodiká odoberané formou výmeny 18 
 
V rámci tejto činnosti sa zároveň realizujú práce spojené s výmenou publikácií – distribúcia časopisov 
Pamiatky a múzeá 1-4/2017 a Monument revue 2/2016, 1/2017, zborníkov Monumentorum tutela 
26/2016, pamiatky Trnavy a trnavského kraja 19 a publikácie Súpis NKP – Levoča, ako aj komunikácia 
so slovenskými (437 mailov) a zahraničnými (156 mailov) inštitúciami.  
 
b) Akvizície archívnych dokumentov – archívne kultúrne dedičstvo bolo doplnené dokumentmi mimo 
vyraďovacieho konania od fyzických a právnických osôb: 

 doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. – výskumná a iná vedecká dokumentácia z oblasti 
ochrany pamiatok z rokov 1976 – 2010 

 doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. – diapozitívy historických objektov Ústavu teórie 
a dejín architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU 

 Ing. Vladimír Kohút – komplexná zbierka dokumentácií projektov statických zabezpečení 
statických prieskumov 

 Mgr. Ondrej Beňa – fotografické dokumenty o kaštieli vo Veľkých Levároch 
 
 

8. Bibliografická a rešeršná činnosť 

Bibliografická a rešeršná činnosť knižnice zahŕňa: 
a) vyhľadávanie bibliografických záznamov z primárnych prameňov – štúdium a výber článkov 
z odborných časopisov, vedeckých a konferenčných zborníkov, monografií a iných publikácií 
dostupných v knižnici PÚ SR 
b) vyhľadávanie bibliografických záznamov zo sekundárnych prameňov – elektronického katalógu 
SNK v Martine (retrospektívnej a súbežnej bibliografie databázy knihy a články z periodík), 
elektronického katalógu Národní knihovny v Prahe, súpisu evidovanej publikačnej činnosti 
pracovníkov PÚ SR, prírastkov knižničných jednotiek z knižničnej databázy PÚ SR. 
Získané bibliografické záznamy sa spracovávajú v elektronickej forme. 
Na žiadosť pracovníkov PÚ SR boli z databázy knižnice PÚ SR, Univerzitnej knižnice Bratislava, 
Slovenskej národnej knižnice v Martine, databázy Národní knihovny ČR v Prahe a iných zdrojov 
vypracované bibliografické rešerše:  
- pre publikáciu Pamiatky reformácie – 96 záznamov 
- pre publikáciu Židovské pamiatky na Slovensku – 217 záznamov 
- na tému historická zeleň – 26 záznamov 
- na tému slovenské kúpele – 75 záznamov 
- na tému hutníctvo – 6 záznamov 
- o lokalitách svetového kultúrneho dedičstva 
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Pri príprave Výberovej bibliografie k ochrane pamiatkového fondu na Slovensku za roky 2011 – 2015, 
2016 – 2017 sa realizovalo štúdium zdrojov informácií a spracovávanie bibliografických záznamov 
v celkovom počte 1328 záznamov. Bibliografia za roky 2011, 2012 a 2013 bola sprístupnená 
pracovníkom PÚ SR v elektronickej forme na intranete. 

Pre potreby hodnotenia spôsobilosti organizácie na vykonávanie výskumu a vývoja bola priebežne 
sledovaná publikačná činnosť a ohlasy zamestnancov PÚ SR za roky 2016 a 2017, na základe čoho bol 
spracovaný zoznam publikačnej činnosti zamestnancov PÚ SR podľa vyhlášky o centrálnom registri 
evidencie publikačnej a umeleckej činnosti č. 456/2012 Z. z. 
 

9. Aktualizácia údajov na internetovej stránke www.pamiatky.sk. 

Na internetovej stránke www.pamiatky.sk boli priebežne aktualizované údaje týkajúce sa archívu 
a knižnice, prevádzky, otváracích hodín, zamestnancov a pod. Archívna databáza sa aktualizuje 
každých 24 hodín. V rámci knižnice boli aktualizované prírastky za roky 2016 a 2017, zoznam 
časopisov získaných za rok 2017, prírastky kníh, zborníkov a zviazaných periodík k 31. 12. 2017 
a bibliografia za roky 2011, 2012 a 2013. 

 
10.  Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy 

Knižnica PÚ SR realizuje intenzívnu spoluprácu pri výmene a distribúcii publikácií a periodík s týmito 
zahraničnými inštitúciami: 
Maďarsko: Heves Megyei Múzeum Szervezet Dobó István Vármúzeum Eger; MTA 
Művészettörténeti Kutatóintézet Könyvtára Budapest; Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Budapest; Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtára Budapest; Budapesti Történeti 
Múzeum, Könyvtára Budapest; Szent Adalbert Központ Esztergom; A Déri Múzeum Konyvtára 
Debrecen. 
Poľsko: Ślaskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Katowice; Miedzynarodowe Centrum Kultury 
Kraków; Narodowy Instytut Dziedzictwa – Biblioteka Warszawa.  
Rumunsko: Transsylvania Nostra Foundation Cluj – Napoca. 
Slovinsko: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Ljubljana; Ministrstvo za kulturo INDOK 
center Ljubljana.  
Chorvátsko: Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu kulturne baštine, Knjižnica Zabreb; Hrvatski 
restauratorski zavod Knjižnica Zagreb. 
Rakúsko: Amt der Nö Landesregierung Abteilung Kultur und Wissenschaft St. Pölten; 
Bundesdenkmalamt Bibliothek Wien. 
Nemecko: Landesamt für Denkmalpflege  Schleswig – Holstein Kiel; LWL-Denkmalpflege, 
Landschafts- und Baukultur in Westfalen; Bibliothek  Münster; Zentralinstitut für Kunstgeschichte 
München; Germanisches Nationalmuseum Bibliothek Nürnberg. 
Česko: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, knihovna - Praha, České Budějovice, 
Kroměříž, Olomouc, Brno, Ostrava, Plzeň, Loket, Liberec, Pardubice, Telč, Ústí nad Labem, Jaroměř; 
Ústav dejin umění AV ČR, Knihovna Praha; Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ustřední 
knihovna Brno. 
 
 
 
 
  

http://www.pamiatky.sk/sk/page/vyberova-bibliografia-k-ochrane-pamiatkoveho-fondu-na-slovensku-za-roky-2006-2010
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E/ Kontrakt : Reštaurovanie 
PÚ SR zabezpečuje v zmysle pamiatkového zákona reštaurovanie hnuteľných a nehnuteľných 
národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom Oblastného reštaurátorského ateliéru  v Bratislave 
a v Levoči: 

1) Reštaurovanie  národných kultúrnych pamiatok. 
2) Reštaurovanie zbierkových predmetov. 
3) Realizácia reštaurátorských návrhov. 
4) Spracovanie reštaurátorskej dokumentácie. 

 
 

Prehľad realizovaných akcií Oblastného reštaurátorského ateliéru v Bratislave: 
 
V priebehu roka 2017 Oblastný reštaurátorský ateliér v Bratislave pracoval na 20 projektoch obnovy 
národných kultúrnych pamiatok v rôznych štádiách rozpracovanej výroby . 
Výrazným ocenením komplexnej, profesionálnej a výnimočne kvalitnej realizácie obnovy 
a reštaurovania kultúrnych pamiatok v ORA Bratislava bolo získanie ceny Fénix za reštaurovanie 
hlavného oltára z Evanjelického kostola a.v. v Roštári. 
Úspešná finalizácia odborných reštaurátorských prác  umožnila reinštalovať reštaurované pamiatky 
do pôvodných priestorov  v piatich projektoch. 
V roku 2017 boli realizované relevantné práce v rámci reštaurátorského výskumu a následne boli 
vypracované Návrhy na reštaurovanie  na  tri  projekty. 
Dokumentácia reštaurátorských prác bola vypracovaná na štyri projekty. 
V roku 2017 bolo zvolaných 25 kontrolných dní, kde sa za účasti krajského metodika a investora 
priebežne hodnotia realizované odborné reštaurátorské práce, doporučujú sa optimálne procesy  so 
zreteľom na prinavrátenie  niekdajšej krásy, jedinečnosti  a vysokej hodnoty reštaurovanej pamiatke. 
 

1. Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok:  

 20 172/014/ -  Bystré  - reštaurovanie sochárskej výzdoby v Rímskokatolíckom kostole sv. 
Urbana v Bystrom – finálna  etapa 

- Premiestnenie pamiatky, montáž, záverečné estetické úpravy 
- Dňa 12.4.2017 bola národná kultúrna pamiatka odovzdaná do pôvodného priestoru na 

základe Preberacieho protokolu . 

 20 174/014/B – Senohrad– reštaurovanie hlavného oltára Kostola sv. Imricha so sochárskou 
výzdobou – finálna etapa 

- Premiestnenie pamiatky, montáž, záverečná estetická úprava, 
- Reštaurovaný komplex bol reinštalovaný do pôvodného prostredia  9.-12.5.2017na 

základe Preberacieho protokolu. 

 20180/015/AB – Banská Štiavnica- Kalvária – súsošie sv. Helena a  Pražské Jezuliatko – III. etapa 
reštaurátorských prác      

- odliatky v živičnej hmote - dokončenie 
- retuš, zlátenie, striebrenie 
- záverečná výtvarná úprava  

Dňa  19.9.2017 bol oficiálnym preberacím protokolom reštaurovaný  a rekonštručne finalizovaný 
objekt odovzdaný investorovi do Dolného kostola na Kalvárii za účasti krajského metodika. 

 20 169/013/B – Kláštor pod Znievom – IV. etapa rekonštrukčných a reštaurátorských prác  na 
dvojici kamenných sôch exteriéru rímskokatolíckeho  kostola sv. Mikuláša: socha sv. Vendelína 
a socha Anjela strážcu 

- plombáž a tvarová rekonštrukcia sôch a architektúry stĺpa - dokončenie 
- farebné scelenie povrchu sôch a hydrofobizácia - časť 

Dňa 7.11.2017 bol uvedený reštaurovaný objekt osadený na pôvodné miesto v exteriéri kostola  
a práce boli prevzaté oficiálnym preberacím protokolom za účasti krajského metodika. 
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 20 192/017/AB – Veľké Zálužie – reštaurovanie poškodenej vitráže kazulového okna čelnej 
fasády Rímskokatolíckeho kostola s postavami Cyrila a Metoda 

- komplexné reštaurátorské práce na poškodenej vitráži – I.časť 
Dňa 7.12.2017 odovzdali pracovníci ORA Bratislava reštaurovanú vitráž Vincenta Hložníka investorovi  
na základe preberacieho protokolu. 

 20 167/013/B – Frička – V. etapa reštaurovania  Ikonostasu a prestola  v Gréckokatolíckom 
chráme sv. Michala archanjela 

- Tmelenie a kriedovanie – časť 

 20 168/013/B – Koceľovce – IV. etapa reštaurovania  hlavného oltárneho komplexu 
evanjelického  kostola  augsburgského vyznania 

- Rezbárske rekonštrukcie – dokončenie 
- Stolárske a rezbárske práce a dorezávky 
- Tmelenie a kriedovanie-časť 

 20 170/013/B – Fiľakovo – farský kostol Nanebovzatia Panny Márie – bočný oltár Korunovanie 
Panny Márie – V. etapa reštaurátorských prác-finálne práce 

- Retuš,zlátenie, striebrenie-dokončenie 
- Záverečná  estetická úprava 

 20 173/014/B – Cigla – gréckokatolícky drevený chrám sv. Michala archanjela – III. etapa 
reštaurovania tabuľových malieb – ikon 

- Tmelenie a kriedovanie – dokončenie 
- Retuš,zlátenie,striebrenie - časť 

 20 177/014/B – Jarabina – ikonostas z  gréckokatolíckeho chrámu Narodenia Presvätej 
Bohorodičky  - IV. etapa reštaurátorských prác na páse apoštolov a ikona Pantokrátora 

- Snímanie plátna z ikon – časť 
- Upevňovanie uvoľnenej polychrómie – časť 
- Čistenie a odstránenie sekundárnych vrstiev- časť 
- Petrifikácia drevnej hmoty 
- Stolárske a rezbárske práce a rekonštrukcie 

 20 179/014/B – Staškovce /Vladiča –Driečna/ -ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho      
chrámu Bazila Veľkého – III.etapa 

- Čistenie a odstraňovanie sekundárnych vrstiev a premalieb-časť    

 20 182/015/AB – Svidník – ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho chrámu sv. Paraskievy –
III.etapa  

- čistenie a odstraňovanie sekundárnych vrstiev – časť 

 20 178/014/B – Turie – hlavný oltár z Rímskokatolíckeho kostola sv.Michala archanjela-III.etapa 
- čistenie a odstránenie sek.zásahov-dokončenie 
- spevnenie drevnej hmoty petrifikovaním 
- stolárske a rezbárske práce a rekonštrukcie 
- rentoaláž na nové plátno 
- vyhotovenie nového klinového podrámu 
- tmelenie a kriedovanie – časť 

 20 181/015/AB – Buková Hôrka – Ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho chrámu Povýšenia sv.     
Kríža – II. etapa:  

- upevňovanie uvoľnenej polychrómie 
- čistenie a odstraňovanie sekundárnych vrstiev- časť 

 20 183/015/AB – Zboj – súbor ikon z Pravoslávneho chrámu Zostúpenia sv. Ducha-II.etapa 
- upevňovanie uvoľnenej polychrómie 
- čistenie a odstraňovanie sekundárnych vrstiev 
- petrifikácia drevnej hmoty 
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- stolárske a rezbárske práce 
- tmelenie a kriedovanie – časť 

 20 185/016/AB – Sološnica – Hlavný oltár z Rímskokatolíckeho kostola Všetkých svätých-
II.etapa 

- upevňovanie uvoľnenej polychrómie 
- čistenie a odstraňovanie sekundárnych zásahov-časť 

 20 186/016/AB – Rožňavské Bystré – Hlavný oltár Evanjelického kostola a.v. – II.etapa 
- upevňovanie uvoľnenej polychrómie 
- čistenie, odstraňovanie sekundárnych zásahov-časť 

 20 187/016/AB – Brhlovce – Hlavný oltár z Rímskokatolíckeho kostola Panny Márie 
Sedembolestnej a súbor závesných obrazov – II.etapa 

- upevňovanie uvoľnenej polychrómie 
- čistenie a odstraňovanie sek.zásahov – časť 

 20 189/016/AB – Horná Mičiná – Hlavný oltár Rímskokatolíckeho kostola sv.Michala archanjela 
– II. etapa 

- upevňovanie uvoľnenej polychrómie 
- čistenie a odstraňovanie depozitov a sek.zásahov-časť 

 20 191/017/B – Stupava – Centrálny  neskorobarokový kamenný kríž so sochárskou výzdobou 
a podstavcom s reliéfom  zo starého cintorína v Stupave  

- komplexné reštaurátorské práce a rekonštrukcie 
 

2.  reštaurovanie zbierkových predmetov: 
Nerealizuje sa  
 

3.  realizácia reštaurátorských návrhov: 
V priebehu  roku 2017  bol realizovaný reštaurátorský výskum  s vypracovaným Návrhom na 
reštaurovanie na nasledujúcich projektoch: 

 20 184/015/B – Stakčín – prestol a ikonostas Pravoslávneho chrámu  Narodenia Presvätej 
Bohorodičky 

 20 192/017/AB –Veľké Zálužie – vitráž kazulového okna s postavami Cyrila a Metoda 
Rímskokatolíckeho kostola  

 20 193/017/AB – Senohrad – exteriérové kamenné sochy sv. Petra a sv. Pavla 
z Rímskokatolíckeho kostola 

 
4. spracovanie reštaurátorskej dokumentácie: 
V roku 2017 boli  v zákonnej lehote  60 dní vyhotovené  Reštaurátorské dokumentácie vykonaných 
reštaurátorských prác a boli zaslané investorom a príslušným krajským pamiatkovým úradom: 

 20 172/014/ -  Bystré  - reštaurovanie sochárskej výzdoby v Rímskokatolíckom kostole sv. 
Urbana v Bystrom ÚZPF 2803/1-3  

 20 174/014/B – Senohrad– reštaurovanie hlavného oltára Kostola sv. Imricha so sochárskou 
výzdobouÚZPF 1232/1-4 a ÚZPF 1237/0 

 20 180/015/AB – Banská Štiavnica, socha Pražského Jezuliatka, adorujúci anjeli, podstavec , 
lietajúci anjeli z glorioly – ÚZPF 3490 

 20 169/013/B – Kláštor pod Znievom – socha sv.Vendelína na podstavci a socha Anjela strážcu 
na podstavci ÚZPF 11704/1 a ÚZPF 11707 
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Prehľad  realizovaných akcií Oblastného reštaurátorského ateliéru v Levoči: 
 

číslo akcie názov akcie : 

50 248/09/AB1 RKC Ladice 

 pokračovanie reštaurátorských prác na predrománskych  

 nástenných maľbách - predrománska loľ vrátane renesančnej 

 kazateľnice v rím. kat. kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom 

50 263/10/B/1 Liptovské múzeum, Ružomberok 

 ukončenie reštaurátorských prác v rím.kat. kostole Všetkých svätých 

 v Ludrovej - interiér lode 

50 309/12/B/2 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 

 Liptovský Mikuláš 

 reštaurovanie nástenných malieb v interiéri múzea 

50 317/13/B/1 SNM - Spišské múzeum v Levoči 

 reštaurovanie drevenej brány kostolného nádvoria 

 z Vyšných Repáš 

50 318/13/AB1 GKC Novosad 

 pokračovanie reštaurátorských prác na Ikonostase z Gréckokatolíckeho 

 chrámu sv. Juraja v Novosade ( rad Apoštolov a Pantokrátor) 

50 321/13/B/1 GKC Úbrež 

 ukončenie reštaurátorských prác  na Ikonostase z Gréckoktolíckeho 

 chrámu Zoslania Svätého Ducha v Úbreži ( ikony radu Prorokov a Pantokrátor 

50 347/14/AB1 RKC Dolný Kubín 

 reštaurovanie dvoch sôch z Hlavného oltára Najsvätejšej Trojice  

 z Rímskokatolíckeho kostola vo Vyšnom Kubíne 

50 348/14/AB1 RKC Veličná 

 ukončenie reštaurátorských prác na Hlavnom oltári sv. Michala Archanjela 

 z Rímskokatolíckeho kostola vo Veličnej ( reštaurovanie sochárskej výzdoby 

 a oltárnej architektúry ) 

50 353/14/A RKC Odorín 

 reštaurátorský dozor - oprava pamiatky kostol sv. Márie Magdalény, Danišovce 

  

50 354/14/AB1 GKC Slovinky 

 reštaurovanie západného vstupného kamenného klasicistického portálu 

 Gréckokatolíckeho kostola sv. Juraja v Slovinkách 

  

50 358/14/B/1 GKC Žakovce 

 záverečná povrchová úprava obrazu závesného sv. Cyrila a Metoda 

 z Gréckokatolíckeho kostola Narodenia Panny Márie v Žakovciach 

50 365/14/AB1 RKC Trebišov 

 reštaurovanie korunnej rímsy lode, svätyne, vrátane priľahlých omietok a 

 reštaurátorské práce na južnej fasáde Rímskokatolíckeho kostola Návštevy  

 Panny Márie v Trebišove 

50 367/15/B/4 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín 

 komplexné reštaurovanie miestnosti č. 205 - zbrojnica - Oravský hrad 

50 367/15/B/5 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín 
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 sanácia poškodení po začení vody v miestnosti č. 108 -  Oravský hrad 

50 367/15/B/6 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín 

 realizácia reštaurátorského výskumu budovy č. 9, Oravský Podzámok 

50 367/15/B/7 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín 

 komplexné reštaurovanie miestnosti č. 207 - Červený salón - Oravský hrad 

50 367/15/B/8 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín 

 komplexné reštaurovanie mietnosti č. 204 - Poľovnícky salón a miestnosti 

 č. 211 - depozitár za Poľovníckym salónom,  

  fakturácia za práce  - priestor nad odstráneným stropom v miestnosti č. 204 

50 376/15/AB1 GKC Kojšov 

 komplexné reštaurátorské práce na Ikonostase - dvojetážovej drevenej  

 polychrómovanej architektúre s maliarskou a dekoratívnou výzdobou z   

 Gréckokatolíckeho chrámu sv. Petra apoštola a sv. Pavla apoštola v Kojšove 

50 381/15/AB1  RKC Levoča 

 komplexné reštaurátorské práce na nadstavci  a oltárnych krídlach   

 s tabuľovými maľbami - Oltár bočný Štyroch sv. Jánov z Rímskokatolíckeho  

 kotola sv. Jakuba v Levoči 

50 390/16/AB1  RKC Hraň 

 reštaurovanie architektúry kazateľnice z Rímskokatolíckeho kostola  

 Nájdenia sv. Kríža v obci Hraň 

  

50 393/16/AB Mesto Ružomberok  

 komplexné reštaurátorské práce na  soche na pilieri v Ružomberku - 

 pilier so sochou Panny Márie  Immaculaty v Ružomberku 

50 396/16/AB1 RKC Okoličné 

 reštaurovanie tabuľových malieb archy a predely bočného oltára sv. Martina 

 a sv.  Mikuláša z kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch 

50 399/16/AB1 Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, Braislava 

 reštaurovania a konzervovanie zbierkových predmetov zo zbierkového  

 fondu objednávateľa - SNM - HM, Bratislava 

50 406/16/AB1  Rehoľa menších bratov Františkánov, Bratislava 

 komplexné reštaurátorské práce patronátnych lavíc z rodu Okoliscányi 

 z Rímskokatolíckeho kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom 

50 408/17/A RKC Slovenská Ves 

 reštaurátorský výskum maľovanej dvojposchodovej drevenej empory 

 z Rímskokatolíckeho kostola sv. Uršule vo Výbornej 
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F/ Kontrakt : Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy 
V rámci uvedeného kontraktu PÚ SR a KPÚ realizovali uvedené projekty a podujatia: 
 

1. Účasť  odborných zamestnancov na  odborných seminároch a konferenciách v zahraničí.  

PÚ SR - OAG: 

 P. Bisták: Brno, 23.3.2017 - účasť na Odborno-metodickom dni NPÚ - „Záchranné a zjišťovací 
archeologické výzkumy“ - pasívna účasť  

 
PÚ SR - ONKP: 
Aktívna účasť na konferencii:  

 M. Kalinová: Pomocné stavební konstrukce z doby před průmyslovou revolucí, Český Krumlov, 
4. – 6. 5. 2017, prednáška a prezentácia: M. Kalinová - K. Ďurian: „Fragmenty stredovekých 
pomocných stavebných prvkov v kostoloch na Slovensku.“  K prednáške bol spracovaný a 
vytlačený poster na konferenciu v anglickom jazyku. 

 Filip Jaššo: Castrum Bene 15, „Zamek jako symbol statusu“, Zamek Ksiạż, Walbrzych, Poľsko, 
15.5.2017-19.5.2017, 15. ročník medzinárodnej konferencie venovanej výskumu hradov. Bez 
príspevku. 

 Filip Jaššo :16. specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu „Hrady a tvrze v 
širších souvislostech“, Kroměříž, Arcibiskupský zámek, ČR, 20.-23.6.2017; príspevok: Miroslav 
Matejka – Peter Horanský – Filip Jaššo – Martin Varga: Hrad Uhrovec – výsledky čiastkových 
pamiatkových výskumov v dvoch objektoch hradného jadra (hospodársky trakt, suterén 
severovýchodného paláca). 

KPÚ Bratislava: 

 Mgr. Šusteková, Ing. Ing. arch. Maliarik - Seminár: „TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA, Technologie 
konzervování, památková obnova“, Praha, 30.11.2017  

KPÚ Trnava: 

 Grznár, Zelina, Petrovič - Hrady a tvrze v širších souvislostech, Konferencia SHP, Kroměříž, 20. – 
23. 6. 2017 – účasť 

KPÚ Nitra: 
 Pavel Paterka: Archeologický výskum stredoveku medzi dvoma svetovými vojnami (so 

zameraním na územia dnešných okresov Komárno, Levice a Nové Zámky)" - prednáška 
prednesená v rámci IX. ročníku konferencie mladých stredovekárskych archeológov, 25. 11. 
2017, Maďarské národné múzeum v Budapešti (Maďarská republika). 

 Michaela Niklová: Odborno-metodický deň Záchranné a  zjišťovací archeologické výzkumy, 
23.3.2017, Brno, NPÚ, ÚOP v Brne - 34. odborno-metodický deň, MCMA pri Vile Stiassni.  

 Andrea Benczová: 15. 6. 2017: Metodický deň – Brno, Metodické centrum moderní 
architektury;  
- Požiarna prevencia – špecifiká ochrany kultúrneho dedičstva. 
- Požiarna ochrana významných stavieb priemyselného dedičstva, muzeálnych zbierok 

a historických stavieb 
 Zuzana Holičková:14. 06. – 15. 06. 2017, Praha (ČR), Společnost pro technologie ochrany 

památek  STOP  - seminári STOP: „Povrchové úpravy kamene“. 
 Michal Gróf: Odborno-metodický deň Záchranné a zjišťovací archeologické výzkumy, 23. 03. 

2017, Brno, NPÚ, ÚOP v Brne - 34. odborno-metodický deň, MCMA pri Vile Stiassni.  

 Zuzana Kramárová: 
- Umění číst krajinu,  Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Brne,  

12.10.2017 - terénna exkurzia.  
- 37. odborne metodický den NPÚ, ÚOP v Brne Památky a krajina mesta, 08.09.2017-  

seminár. 



53 
 

- 17. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurziami:Obnova památek 2017 – 
Střechy historických budov, 14. - 15. 3. 2017, Praha 

KPÚ Trenčín: 
 Vdovičíková 5. mezioborová konference ALMA – se zaměřením na výzkum, technologii, historii 

a restaurování výtvarného umění,  „Malířské dílo jako příběh“, Brno, ČR, 31.05.-02.06. 2017   
 Porubčanová, L. Lisá, P. Lisý) 23. Kvartér 2017 „Experimentální podlaha v Dolní Němčí“  
 Nipčová) „Torzální architektura, Technologie konzervování, památková obnova“, odborný 

seminár,  Praha  
KPÚ Žilina: 

 M. Dudáš – účasť na pracovnom stretnutí k projektu Intereg V-A SK-CZ týkajúceho sa 
kultúrneho a prírodného dedičstva, t.j. obnovy Komposesorátneho kaštieľa vo Veličnej 
a renesančného zámku v Bílovci a spolupráce Krajského pamiatkového úradu Žilina 
a Národního památkového ústavu – region. pracoviště Ostrava, Bílovec, Česká rep., 
27.1.2017 

 M. Furman – pracovné stretnutie ohľadom chemickotechnologickej analýzy medenej 
sekerky zo Semeteša, Karlova univerzita, Archeologický ústav ČAV, Praha, Česká rep. 13.-
14.2.2017  

 M. Magová – účasť na odbornej konferencii „Dějiny staveb 2017“,Plasy, Česká rep., 23.-
27.3.2017 

 M. Furman – spolupráca s Archeologickým ústavom ČAV Praha a výber odbornej literatúry 
pre PÚ SR a jednotlivé KPÚ, Praha, Česká rep., 1.-2.5.2017 

 K. Ďurian – účasť s príspevkom „Fragmenty stredovekých pomocných stavebných prvkov v 
kostoloch na Slovensku“ (spoluautor M. Kalinová) na medzinárodnom kolokviu „Pomocné 
stavební konstrukce z doby před průmyslovou revolucí“, Český Krumlov, Česká rep., 4.-6.5.2017 

 M. Furman – účasť s príspevkom „Osídlenie Liptova v dobe železnej“ na 18. medzinárodnej 
konferencii „KELTI 2017 – Doba laténska ve střední Evropě“ Plumlov, Česká rep. 16.-19.5.2017  

 M. Furman – pracovné stretnutie k spustenému projektu archeologickej mapy Čiech a jeho 
možnému využitiu v prostredí Slovenska, Archeologický ústav ČAV, Praha, Česká rep., 5.-
6.6.2017 

 K. Ďurian – účasť s príspevkom o pripravovanej publikácii „Metodika obnovy krovových 
konštrukcií a striech“ na 18. ročníku kurzu „Letní škola Sudkův Důl  - Dokumentácia 
a prieskumy historických krovov“, Cheb, Česká rep.,11.-15.9.2017 

 M. Dudáš a P. Pleváková – účasť na odbornej konferencii „Možnosti požární ochrany 
historických staveb se zaměřením na stavby dřevěné“, Hradec Králové, Česká rep., 2.-
3.11.2017 

KPÚ  Banská Bystrica: 

 Konferencia „OBNOVA PAMIATOK 2017 - STRECHY HISTORICKÝCH BUDOV” - 13.03.2017 – 
15.03.2017 Praha. Konferencia bola zameraná na problematiku riešenia piatej fasády 
historických objektov – strešnej roviny, uplatneniu pôvodnej krytiny a technológií pri 
rekonštrukcii objektov ako aj príklady pozitívnych a negatívnych riešení / realizácií. 
Vyhodnotenie : Výmena odborných skúseností a aplikácií v praxi. Kasová, Klasová, Plavcová, 
Lieskovská (bez prednášok) 

 23.03.2017, Brno, NPÚ – účasť ma odbornom metodickom dni Záchranné a zjisťovací 
archeologické výzkumy -  Miňo, Frátričová, Graus, Rusko (bez prednášok) 

 10.- 12.10.2017, Lillafured, Hungary- 5th Meeting of the Conference of Parties to the Carpatian 
Convention, Framework Convention on the Protection and Sustainable Development of the 
Carpathians, Klasová (bez prednášky) 

KPÚ Prešov: 

 Mgr. P. Harčar: Plasy (ČR) – Dějiny staveb 2017, 23.-25.03.2017, príspevok: „Pozostatok 
trámového stropu lode zo 17. storočia v podstreší kostola v Župčanoch“ – Ing. Ľ. Suchý, PhD., 
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Mgr. D. Sabol a príspevok: „Príbeh modrej pivnice na Zborovskom hrade – archeologický 
výskum, výsledky a obnova“   

 JUDr., Mgr. G. Lukáč: Rzeszow (Poľsko) - XXXIII. Rzeszowska Konferencja Archeologiczna na 
tému: ,,Archeologické výskumy realizované v roku 2016 na území juhovýchodného Poľska, 
západnej Ukrajiny a severného Slovenska“, 28.-29.03.2017 – príspevok „Archeologické 
výskumy na Spiši v roku 2016“  

 JUDr., Mgr. G. Lukáč: Ľvov (Ukrajina), konferencia „Archeológia západnej Ukrajiny”, 17.-19.05. 
2017 - príspevok „Valcové veže na stredovekých hradoch na severovýchodnom Slovensku. 
Genéza, funkcia“  

 Ing. P. Glos: Kroměříž (ČR) 16. špecializovaná konferencia stavebno-historického prieskumu 
Hrady a tvrze v širších súvislostiach SVORNÍK 2017, 19. – 23.06.2017, príspevok: „Šarišský hrad 
a jeho podoba vo vrcholnom stredoveku – nové poznatky a výskumy – Mgr. P. Harčar (autor 
Ing. M. Matejka);  

 Ing. P. Glos, JUDr. Mgr. G. Lukáč :Medzinárodná konferencia v Gdańsku (Poľsko) na tému: 
,,FORTYFIKACJE POMIĘDZY BAŁTYKIEM A MORZEM CZARNYM. ZARZĄDZANIE I OCHRONA 
DZIEDZICTWA OBRONNEGO, 21. - 23.06.2017 – príspevok „Metódy a prax pamiatkovej obnovy 
hradov na severovýchodnom Slovensku (Metody i praktyka ochrony konserwatorskiej zamków 
w północno-wschodniej Słowacji)  

 Ing. Ľ. Suchý, PhD.: Cheb - Kurz dokumentace a pruzkumy historických krovu, 11. - 15.09.2017, 
príspevok: "Informácia o nových poznatkoch a nálezoch historických krovov na území 
Slovenska v rokoch 2016 a 2017"  

KPÚ Košice: 

 Ing. arch. R. Mokriš: prednáška - Reklamné zariadenia vo verejnom priestore, alebo koľko 
bilbordov je dosť ? na XXVII. konferencii Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 
konanej v Luhačoviciach, ČR, v dňoch 23. a 24. marca 2017 na tému Verejný priestor – 
zameraný na reklamu, mobiliár a vybavenie (vizuálny smog).   

 Egri nyári m. R. A. egyetem (Egerská letná pamiatkarská univerzita Andrása Romána) – Noszvaj 
(Maďarsko) – 22-28.06.2017: 
- Mgr. Mária Švačová Šofranková - prezentácia: Practical tasks of restoration of national 

cultural monuments in the village of Spišský Hrušov. (Praktické úlohy obnovy NKP 
v Spišskom Hrušove.) 

- Ing. Gdovinová Tomášová - prezentácia: "Pamiatkové obnovy z Rožňavy a okolia" (v 
maďarčine) 

- Ing. arch. Hrabinská – prezentácia New electrical equipments in historical monuments 
(Nové zariadenia elektroinštalácií v kultúrnych pamiatkach) 

 
 

2. Medzinárodná spolupráca PÚ SR  a NPÚ. ( PHÚ 2017/ úloha G.2. ) 

PÚ SR - OAG: 

 zorganizovanie Odborno-metodického dňa NPÚ a PÚ SR, 26. - 27.10.2017 v Červenom Kláštore 
s témou "Archeologie a stavebně historické průzkumy v památkové praxi ". 

 pracovné stretnutie na tému „ Informačný systém v archeológii“, na ktorom J. Čáni prezentoval 
Státní archeologický seznam,  Bratislava, 26.7.2017  

 Brno - Odborná exkurzia vo vile Tugendhat v Brne, 19. 05. 2017; Krajský pamiatkový úrad Nitra 
a Národní památkový ústav - Z.Vácha + A.Valeková: R.Viršík, E.Gažiová, A.Jurišová, R. Pročka, Z. 
Holičková, T. Danieličová. 

KPÚ Prešov  

  vybavenie vstupov a sprevádzanie vrátane odborného výkladu pracovníka NPÚ České 
Budějovice, odborníka na sakrálnu architektúru – Romana Lavičku po vybraných NKP, máj 
2017: 
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- v PR Levoča – Ing. A. Jacková; 
- v okresoch Prešov, Sabinov, Vranov nad Topľou a Bardejov – Mgr. D. Sabol, Mgr. P. Harčar 
- v okresoch Poprad a Kežmarok - Ing. arch. D. Maximová a Ing. arch. P. Jackovič; 
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G/ Kontrakt: Digitalizácia pamiatkového fondu v rámci udržateľnosti národného projektu Digitálny 
pamiatkový fond.  ( PHÚ 2017/ úloha B.6. ) 
 
Po ukončení projektu OPIS 2 - Projekt: Digitálny pamiatkový fond - Rozvoj pamäťových a fondových 
inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (rok 2015) nasleduje 5 ročné obdobie udržateľnosti 
v rokoch 2016 – 2020. 
Rok 2017 bol druhý rok z päťročného obdobia udržateľnosti projektu. V tomto období bola 
digitalizácia pamiatkového fondu SR v Pamiatkovom úrade SR zabezpečená Oddelením 
digitalizácie a grafickej dokumentácie (ďalej ODGD).  

Personálne obsadenie projektu v období udržateľnosti: minimálne 6 pracovníci.  

Kritérium merateľnosti projektu v období udržateľnosti: 100 zdigitalizovaných objektov a 
pamiatkových predmetov ročne.  Kritérium bolo za rok 2017 splnené na 100 %. 

Digitalizačné techniky v období udržateľnosti:  totožné s technikami počas projektu - digitálne: 
fotografie, gigapixelové fotografie, panorámy, terestrické laserové skenovanie, optické 
skenovanie, fotogrametria, geodetická polárna metóda a GNSS. Každý pamiatkový objekt musí byť 
zdigitalizovaný minimálne dvoma digitalizačnými technikami.  

Výstupné digitálne objekty v období udržateľnosti: digitálna fotodokumentácia, 3D modely 
a videá, 2D merateľná dokumentácia (ortosnímky, situácie, technická výkresová dokumentácia) a 
technické správy. 

Prínos projektu: 
• Vytvorenie podmienok pre komplexnú digitalizáciu pamiatkového fondu a digitalizácia 

vybraných pamiatkových objektov.  
• Dokumentovanie súčasného stavu vybraného pamiatkového fondu dostupnými 

neinvazívnymi metódami zberu dát. Digitalizácia umožňuje podľa súčasných možností čo 
najvernejšie zaznamenanie stavu vybraných PO a vytvorenie ich digitálneho obrazu. 

• Geodetické zameranie objektov zabezpečuje metrické dáta v geografických súradniciach. 
• Pomocou nových digitalizačných techník sa zrýchľuje, zefektívňuje a rozširuje dokumentácia 

pamiatky v teréne.  
• Zvýšila sa produktivita a bezpečnosť pri práci v teréne.  
• Z časového hľadiska ostáva stále najkomplikovanejšie vyhotovenie vektorovej dokumentácie, 

ktorá si vyžaduje individuálny prístup spracovateľa - pamiatkara.  
• Digitalizované pamiatky sú ľahšie prístupné verejnosti, čo prispieva k zvýšeniu všeobecného 

povedomia o našom kultúrnom dedičstve. 
 
Digitalizované pamiatkové objekty oddelením digitalizácie a grafickej dokumentácie Pamiatkového 
úradu SR v roku 2017 – obdobie udržateľnosti 
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Okres Obec 
Katastrálne 
územie 

Národná kultúrna 
pamiatka 

101 279 5 
 

Bratislava I 
Bratislava 1-Staré 
Mesto 

Bratislava 1-Staré 
Mesto 

Ondrejský cintorín 

102 11565 5 
 

Bratislava 2 
Bratislava 2 - 
Ružinov 

Ružinov Budova administratívna 

808 477 1 
 

Rožňava Brdárka Brdárka Kostol ev. a. v. 
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202 9 2 
 

Galanta Čierny Brod Heď Kostol s areálom 

202 11 2 
 

Galanta Čierny Brod Heď Súsošie na pilieri 

503 2637 3 
 

Dolný Kubín Dlhá nad Oravou Dlhá nad Oravou Súsošie na pilieri 

709 621 
 

1 Snina Hrabová Roztoka Hrabová Roztoka Ikonostas a prestol 

809 1427 
 

1 Sobrance Inovce Inovce Ikonostas a prestol 

503 224 2 
 

Dolný Kubín Istebné Istebné Kostol a zvonica 

503 4334 
 

1 Dolný Kubín Istebné Istebné Empora s obrazmi 

509 552 1 
 

Turčianske 
Teplice 

Jazernica Jazernica Kostol 

709 647 
 

1 Snina Kalná Roztoka Kalná Roztoka Ikonostas a prestol 

407 1452 2 
 

Zlaté 
Moravce 

Kostoľany pod 
Tríbečom 

Kostoľany pod 
Tríbečom 

Kostol s areálom 

802 3677 1 
 

Košice I Košice - Staré Mesto Hušťáky Kaplnka Pohle Roth 

802 1128 17 
 

Košice I Košice 1 - Sever Severné mesto Kalvária 

805 4551 1 
 

Košice IV Košice IV - Juh Južné Mesto Pomník 

805 4552 1 
 

Košice IV Košice IV - Juh Južné Mesto Pomník 

609 975 3 
 

Rimavská 
Sobota 

Kraskovo Kraskovo Kostol s areálom 

609 1059 1 
 

Rimavská 
Sobota 

Kraskovo Kraskovo Hrob s náhrobníkom 

605 1100 1 
 

Krupina Krupina Krupina Veža strážna 

609 978 1 
 

Rimavská 
Sobota 

Kyjatice Kyjatice Kostol 

609 345 
 

1 
Rimavská 
Sobota 

Kyjatice Kyjatice 
dvere vonkajšie 
jednokrídlové 

601 2711 1 
 

Banská 
Bystrica 

Ľubietová Ľubietová Pec vysoká 

508 11910 
 

3 Ružomberok Ludrová Ludrová Epitafy súbor 

108 2080 1 
 

Senec Most pri Bratislave Most pri Bratislave Pamätník 

510 295 1 
 

Tvrdošín Nižná Nižná Železiareň 

510 2653 3 
 

Tvrdošín Nižná Nižná Sochy - súbor 

709 10433 1 
 

Snina Nová Sedlica Nová Sedlica Dom ľudový 

509 11662 2 
 

Turčianske 
Teplice 

Ondrašová Ondrašová Zvonica 

510 2666 1 
 

Tvrdošín Podbiel Podbiel Súsošie na pilieri 

610 478 5 
 

Veľký Krtíš Pôtor Pôtor kostol a veža 

610 2943 
 

1 Veľký Krtíš Pôtor Pôtor Oltár 

402 12030 3 
 

Levice Pukanec Pukanec Kostol s areálom 

808 2441 1 
 

Rožňava Rakovnica Rakovnica 
Kostol r. k. sv. Márie 
Magdalény 

808 549 1 
 

Rožňava Roštár Roštár Kostol ev. a. v. 

808 3779 
 

1 Rožňava Roštár Roštár Oltár 

709 752 
 

1 Snina Ruský Potok Ruský Potok Ikonostas a prestol 

407 1538 1 
 

Zlaté 
Moravce 

Skýcov Skýcov Pec na pálenie vápna 

505 372 4 
 

Liptovský 
Mikuláš 

Smrečany Smrečany Kostol s areálom 

505 1757 
 

1 Liptovský Smrečany Smrečany Dvere vonkajšie 
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Mikuláš jednokrídlové 

505 1746 
 

1 
Liptovský 
Mikuláš 

Smrečany Smrečany Krstiteľnica 

201 106 1 
 

Dunajská 
Streda 

Šamorín Bučuháza Kostol 

601 82 9 
 

Banská 
Bystrica 

Špania Dolina Špania Dolina Kostol s areálom 

709 776 
 

1 Snina Topoľa Topoľa Ikonostas a prestol 

709 790 
 

1 Snina Uličské Krivé Uličské Krivé Ikonostas a prestol 

610 2589 1 
 

Veľký Krtíš Veľká Čalomija Veľká Čalomija Kostol 

407 1561 1 
 

Zlaté 
Moravce 

Veľké Vozokany Veľké Vozokany Pomník 
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H/ Kontrakt : Správa a prevádzka 
Výdavky  na správu a prevádzku organizácie: 

 Mzdové výdavky kmeňových zamestnancov, ktoré nie je možné  priradiť k jednotlivým 
činnostiam, pretože realizácia jednotlivých činností sa vzájomne prelína. 

 Mzdy a odvody zamestnancov pracujúcich mimo pracovného pomeru (reštaurátori, 
upratovačky, pamiatkari). 

 Oprava a údržba budov v správe Pamiatkového úradu SR v celkovom počte 22 budov a 3 
areály. 

 Výdavky  na energie. 

 Výdavky  na údržbu, servis a pohonné látky autoparku pre 45 automobilov. 

 Poplatky za členstvo v medzinárodných organizáciách. 

 Výdavky  na odstupné, odchodné a náhrady v rámci práceneschopnosti. 

 Výdavky  na údržbu a servis informačných systémov Pamiatkového úradu SR. 

 Výdavky  na nákup kancelárskych a hygienických potrieb. 

 Výdavky na stravné zamestnancov Pamiatkového úradu SR. 

 Výdavky na daň z nehnuteľnosti. 

 Výdavky na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky. 

 Výdavky na revízie vyplývajúce so zákona. 

 Výdavky na ochranu objektov. 

 Výdavky na zamestnancov mimo pracovného pomeru (upratovačky, údržbári, zimná údržba). 

 Prídel do sociálneho fondu (2 % zo zaúčtovaných miezd) v zmysle Kolektívnej zmluvy. 

 Výdavky na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení. 

 Nájomné za prenájom budov (Krajský pamiatkový úrad Trenčín a Krajský pamiatkový úrad 
Košice, ďalej pracovisko Ružomberok, pracovisko Komárno). 

Pamiatkový úrad SR súčasne  dosahuje aj príjmy : 

 Príjmy z prenájmu a predaja budov v správe Pamiatkového úradu SR. 

Činnosti prijímateľa - ciele a ich ukazovatele – plnenie : 
a) Špecifická činnosť :       Plán na 2017  Plnenie: 

 Počet vydaných rozhodnutí                                     4 000                           4884 

 Počet vydaných záväzných stanovísk                         4 000                          10 889 

 Počet vydaných odborných stanovísk                            3 000                          10 671 

 Počet vyhlásených národných kultúrnych pamiatok             50                              139 
 
· Príjmy z pokút zo špecifickej činnosti                                           40 000,-€                      54 050,50 € 
b) Zabezpečenie centrálnej evidencie a informačného systému: 

 Počet aktualizovaných listov NKP v ÚZPF:                           1000                             781 
 
c) Kultúrne aktivity : 

 Príprava a realizácia podujatia v rámci Mesiaca                     2 podujatia       10 podujatí 
kultúrneho dedičstva s dôrazom  na Medzinárodný deň pamiatok (18. apríl), 

  Spoluúčasť na aktivitách Dní európskeho                              2 podujatia         22 podujatí 
kultúrneho dedičstva – september 2017 

d) Archívna činnosť : 
        Plán  Plnenie: 

 Počet zinventarizovaných archívnych dokumentov             1 000  9738 

 Počet zdigitalizovaných archívnych dokumentov             2 000  7019 

 Počet bádateľov       500    620 

 Počet sprístupnených archívnych dokumentov             1 500  1796 

 Počet skatalogizovaných knižničných jednotiek   250    279 
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 Počet bibliografických záznamov                  500  1328 
 
e) Reštaurovanie : 

 Počet uzatvorených zmlúv                                                                 20             2 

 íjmy štátneho rozpočtu z reštaurovania                              346 000,- €      352 350,61 €  
 
f) Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy : 

 Počet zrealizovaných zahraničných ciest                   107  
                                                                          

 (účasť na odborných seminároch a kolokviách, zasadnutiach UNESCO) 

 Počet uzatvorených zmlúv o medzinárodnej spolupráci      2              0 

 Počet zrealizovaných spoločných projektov                           2              0 
 
g) Digitalizácia pamiatkového fondu                                      100 PO         100 PO 
h) Správa a prevádzka : 
· Príjmy Pamiatkového úradu SR                                                   705 489,97 €                  
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Vyhodnotenie Prioritných projektov Pamiatkového úradu SR: 
 
A/ Prioritný projekt: Edičná, vydavateľská a propagačná činnosť. 
B/ Prioritný projekt:  Výchova a vzdelávanie. 
C/ Prioritný projekt: Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí.    
D/ Prioritný projekt: Archeologický výskum.    
 
 
A/ Prioritný projekt: Edičná, vydavateľská a propagačná činnosť. 
 

Plnenie: 
 
1. Publikácia „Svetové dedičstvo na Slovensku“. (PHÚ 2017/ F. 2.) 

Pripravovaná publikácia bude prezentovať slovenské lokality zapísané v Zozname svetového 
dedičstva UNESCO - päť kultúrnych: Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Levoča, Spišský 
hrad a pamiatky okolia, Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, Historické jadro mesta Bardejov, 
Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka, a dve prírodné lokality: Jaskyne Slovenského  
a Aggtelekského krasu (časť Jaskyne Slovenského krasu), Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a 
iných regiónov Európy (časť na území SR). V roku 2017 pokračovala príprava publikácie selekciou a 
editáciou fotografických, archívnych a textových materiálov poskytnutých externými partnermi 
z jednotlivých lokalít svetového dedičstva. Z dôvodu zníženia personálnej kapacity Referátu 
svetového dedičstva v priebehu roka 2017 bude finalizácia a tlač publikácie realizovaná až v roku 
2018.  
 

2. Publikácia „ Biografický slovník zvonolejárov“ 
Ing. A. Tužinská: ukončenie prepisu rukopisu Spiritza, J. – Gembický, J.:  „Biografický slovník 
zvonolejárov činných na Slovensku v druhom tisícročí“, január – jún 2017,  časť 14: heslá Steph – Štef, 
časť 15: heslá Tlas – Ulr, časť 16: heslá Van – Wie, časť 17: heslá Wal – Zwi;  
Mgr. J. Gembický – J. Spiritza: podklady a autorská spolupráca: biografické heslá S – Z a dodatky – 
predbežné ukončenie rukopisu (cca 500 strán), pripravované nové prepracované a doplnené vydanie 
publikácie, predpokladané vydanie v r. 2017-2018, január – jún 2017 
Gembický, J. – Spiritza, J.: Biografický slovník zvonolejárov činných na Slovensku v druhom tisícročí. 
(rukopis) - podklady a autorská spolupráca: biografické heslá S – Z a dodatky, doplnky, korektúry - 
pripravované nové prepracované a doplnené vydanie publikácie, predpokladané vydanie v r. 2017-
2018), júl – december 2017 
 

3. Publikácia „ Výskum židovských pamiatok E. Bárkanya“. (PHÚ 2017/ F. 3.) 
Práce na publikácii zahŕňali spracovanie celkovej koncepcie, digitalizáciu obrazových dokumentov 
(324 kusov), prepis textu Eugena Bárkánya do textového editora (90 strán), oslovenie externých 
spolupracovníkov a autorov úvodných textov (Jana Švantnerová, Ivan Kamenec, Jaro Rihák). 
Pracovníci Archívu PÚ SR realizovali bibliografický a archívny výskum z dostupných zdrojov 
a prameňov, z ktorých spracovali kritický aparát k Bárkányovým textom. Publikácia s rozsahom 234 
strán textov a 357 strán obrazových príloh vyšla v náklade 500 kusov.  
Je to textová a obrazová dokumentácia židovských pamiatok v 120 mestách a obciach na Slovensku 
(synagógy, modlitebne, cintoríny, mapky) od staviteľa a zakladateľa prvého Židovského múzea v 
Prešove Ing. Eugena Bárkánya z rokov 1952 - 1965. Pre jej jedinečnú a autentickú hodnotu je 
publikovaná komplexne v knižnej podobe. Kniha obsahuje úvod od Martiny Orosovej, odbornú štúdiu 
z pera Jany Švantnerovej, spomienkové texty Ivana Kamenca a Jara Riháka, stručný Bárkányov 
životopis, súpis židovských pamiatok v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a krátky 
slovníček hebrejských výrazov. Knihu recenzovali Katarína Mešková Hradská a Peter Salner. 
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4. Metodika „ Obnova historických krovov“. (PHÚ 2017/ F. 4.) 
Vydanie metodickej príručky „Obnova historických krovov“ má za cieľ sprostredkovať vedomosti 
a dlhoročné skúsenosti vedeckého tímu, ktorý sa zaoberá históriou, slohovými, stavebno-technickými 
a materiálovými atribútmi krovových konštrukcií na historických objektoch predovšetkým pre 
základnú orientáciu odborných zamestnancov Pamiatkového úradu SR ako odborný a metodický 
podklad pre výkon štátnej správy na úseku ochrany  pamiatkového fondu. Okrem toho má za cieľ 
prezentovať výsledky dlhoročného systematického bádania autorského tímu ostatnej odbornej 
verejnosti, vlastníkom NKP, štátnej správe a územnej samospráve a laickej verejnosti. Publikácia 
pripravená na grafickú úpravu, po jazykovej korektúre.  
 

5. Výstava „ Dedičstvo Karola Veľkého“ v Košiciach. (PHÚ 2017/ F. 10.) 
Putovná výstava Dedičstvo Karola Veľkého vznikla v rámci projektu Kolíska európskej kultúry (Cradles 
of European Culture) v rámci programu Kultúra 2007–2013. Po belgickom Ename   a talianskej Ravene 
sa uskutočnila v Prahe v prepracovanej podobe, zameranej viac na obyvateľa strednej Európy. 
Hlavnou úlohou výstavy bolo predstaviť dobu včasného stredoveku ako obdobie, ktorého 
interpretácia je v Európe dodnes významným podnetom v tvorbe lokálnych a národných identít. 
V období od 16.6.2016 do 10/2016 bola výstava inštalovaná na Bratislavskom hrade. 
V období od 22.6. 2017 do 13. 10. 2017 bola výstava inštalovaná vo Východoslovenskom 
múzeu Košiciach. Jedným z dvojice kurátorov výstavy bol PhDr. Baxa. Mgr. Bistáková sa podieľala na 
inštalovaní ako editor textov na panely výstavy a rovnako na jej deinštalácii. V rámci výstavy sa 
uskutočnili komentované prehliadky kurátormi výstavy. Ako sprievodné podujatie výstavy sa konal 
v dňoch 3. a 4. 10. 2017 medzinárodný odborný seminár Východ Západu.  
 

B/ Prioritný projekt:  Výchova a vzdelávanie. 
 
       Plnenie: 
 

1. Medzinárodná konferencia „Ochrana a starostlivosť o montánne pamiatky v európskom 
kontexte“. ( PHÚ 2017/ úloha H.1. ) 

Konferencia „Ochrana a starostlivosť o montánne pamiatky v európskom kontexte“ organizovaná 
v dňoch 18. – 19. mája 2017 v Banskej Štiavnici bola zameraná na problematiku ochrany 
a starostlivosti o montánne pamiatky v strednej Európe.  
Cieľom konferencie bolo zlepšenie ochrany, využitia a prezentácie montánnych pamiatok, 
skvalitnenie špecializovaných odborných činností a sprostredkovanie aktuálnych poznatkov 
v jednotlivých oblastiach ich ochrany, obnovy a súčasného využitia.  

Na konferencii odznelo spolu 18 príspevkov v tématických okruhoch: 

 vyhľadávanie, prieskum, mapovanie a zobrazovanie montánnych pamiatok,  

 rozširovanie poznatkov a získavanie nových informácií, 

 evidencia montánnych pamiatok a ich kategorizácia, 

 typológia a vývoj montánnych pamiatok, technologicko-konštrukčné riešenia a vzťah 

 ku krajine, funkcia a význam, 

 ochrana a obnova montánnych pamiatok, ich súčasné využitie, prezentácia, 

 udržateľnosť a správa. 

V oblasti výskumu boli prínosnými príspevky zaoberajúce sa : 

 najnovšími poznatkami z prebiehajúcich výskumov a dokumentácie banskej krajiny 
a povrchových prejavov baníctva v Čechách i na Slovensku pomocou dát leteckého 
laserového skenovania a ich identifikácia, interpretácia. Táto metóda výskumu umožňuje 
pochopenie a vnímanie historickej banskej krajiny vo svojej celistvosti, čo je podstatným 
predpokladom pre komplexný prístup k ochrane, obnove a prezentácii montánnych 
pamiatok.  
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 štúdiom hodnôt kultúrneho dedičstva vo väzbe na ikonografické zdroje (výtvarné umenie, 
architektúra a pod.).   

 problematikou územnej ochrany historickej banskej krajiny formou krajinných pamiatkových 
zón bola prezentovaná na príklade cezhraničnej sasko-českej nominácie „Hornické kultúrní 
krajiny Erzgebirge/Krušnohoří“ pre zápis lokality na Zoznam svetového dedičstva 

 súčasným stavom, zabezpečením ochrany,  problematikou obnovy a nového využitia 
montánnych pamiatok a ich nového využitia. 

Rôznorodosť a široký odborný rozsah prezentovaných príspevkov poskytol účastníkom konferencie 
prierez problematikou montánnych pamiatok z pohľadu vedy a výskumu, zabezpečenia ich ochrany, 
obnovy, prezentácie a súčasného využitia na príkladoch montánnych pamiatok v Nemecku, Poľsku, 
Českej republike a Slovensku.  

 
2. Seminár „Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska“. ( PHÚ 2017/ úloha H.2. ) 

Realizácia podujatia v dňoch 4.-5. októbra 2017 v priestoroch kinosály v NKP dom spolkový - Národný 
dom Štefánikov v Brezovej pod Bradlom. Prednášky rozdelené do 6 blokov počas 2 dní. Spolu odznelo 
18 prednášok, prednášatelia prevažne z KPÚ, SAV – Archeologický ústav, Ústav architektúry 
a stavebníctva, Historický ústav, SNG, ECAV na Slovensku.  Každý deň exkurzia podľa pripraveného 
programu (Pamätná izba Dušana Jurkoviča v Brezovej pod bradlom, Ev.a.v. kostol a r.k. kostol 
v Brezovej pod Bradlom, Rodný dom M. R. Štefánika v Košariskách, Mohyla M.R. Štefánika na Bradle). 

 
3. Seminár „ Monitoring a manažment SD“. ( PHÚ 2017/ úloha C.4. ) 

Dňa 15. júna 2017 sa na pôde Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica uskutočnilo pravidelné 
pracovné stretnutie spracovateľov monitoringu SKD, ktoré sa venovalo zhodnoteniu plnenia úloh 
monitoringu v prvom polroku 2017, prerokovaniu aktuálnych problémov a realizovaných opatrení na 
ich elimináciu v jednotlivých lokalitách SKD, a tiež príprave jesenného  seminára „Monitoring a 
manažment SKD“.  

Seminár sa konal v tradičnom jesennom termíne, v dňoch 21. a 22. novembra 2017, v Spišskom 
Podhradí - Spišskej Kapitule. Okrem zhodnotenia výsledkov aktuálneho cyklu monitoringu (stavebno-
technický stav a stav zachovania pamiatkových objektov v lokalitách SKD) bolo cieľom semináru 
poskytnúť tiež reflexiu doterajšieho riešenia najzávažnejších dlhodobých problémov v lokalitách SKD, 
ktoré boli indikované v periodických správach z roku 2014. Podnety účastníkov semináru na riešenie 
úloh ochrany a zlepšenia stavu lokalít SKD, ktoré je potrebné realizovať v súčinnosti s inými rezortmi 
a koordinovať na národnej úrovni, boli sprostredkované členom medzirezortnej „Komisie na 
koordináciu  úloh ochrany lokalít svetového kultúrneho dedičstva“ pri MK SR na jej zasadnutí 
v decembri 2017. Aktuálny ročník semináru „Monitoring a manažment SKD“ sa sústredil na lokalitu 
svetového dedičstva „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“, predovšetkým na pamiatkové územia 
PR Spišská Kapitula a PZ Spišské Podhradie, a vďaka účasti zástupcov samosprávy a cirkevnej správy 
v lokalite poskytol príležitosť na operatívne konzultovanie možností skvalitnenia stavu zachovania 
a prezentácie jej jedinečnej svetovej hodnoty.  

 
 
C/ Prioritný projekt: Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí.    

 
       Plnenie: 

 
1. Organizovanie Letnej školy manažmentu SKD v spolupráci krajín V4.  

( PHÚ 2017/ úloha G.3. ) 
V spolupráci s partnerskými inštitúciami z ostatných krajín V4 Pamiatkový úrad SR každoročne 
organizuje „Akadémiu dedičstva V4“ formou letnej školy určenej mladým profesionálom 
z Visegrádskeho regiónu a zameranej na rozvoj kompetencií v oblasti manažmentu lokalít svetového 
kultúrneho dedičstva. Rok 2017 priniesol špeciálnu príležitosť, keďže v poľskom Krakove sa 
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uskutočnilo 41. zasadnutie Výboru svetového dedičstva a mladí profesionáli z krajín V4, vybraní 
prostredníctvom platformy Akadémie dedičstva V4, dostali možnosť zúčastniť sa podujatia World 
Heritage Young Professionals Forum organizovaného súbežne so zasadnutím Výboru SD, v dňoch 25. 
júna - 4. júla 2017. V  rámci témy vymedzenej podtitulom Fóra „Pamäť: stratené a obnovené 
dedičstvo“ absolvovali účastníci odborné prednášky a semináre pod vedením expertov UNESCO, 
pracovali na modelových zadaniach obnovy objektov kultúrneho dedičstva a zúčastnili sa prvého dňa 
plenárneho zasadnutia Výboru SD, kde vystúpili s vlastnou deklaráciou sumarizujúcu kľúčové závery 
tohtoročného Fóra.   

 
2. Spoluorganizovanie medzinárodnej konferencie 4. fórum dedičstva strednej Európy 

v spolupráci krajín V4 v Krakove.  
( PHÚ 2017/ úloha G.4. ) 

Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v spolupráci krajín V4 - Pamiatkovým úradom SR, 
Národným centrom Gyulu Forstera pre manažment kultúrneho dedičstva v Budapešti a 
Ministerstvom kultúry Českej republiky organizovalo v dňoch 1. – 3. júna 2017 v Krakove, Poľsku už 4. 
ročník medzinárodnej konferencie Fórum dedičstva strednej Európy (4th Heritage Forum of Central 
Europe, Heritage and Society). Konferencia bola zameraná na vzájomné prepojenie dedičstva zo 
spoločnosťou. Aký je postoj spoločnosti k dedičstvu – jeho významnej, ale často ťažkej minulosti? Ako 
dedičstvo ovplyvňuje spoločenstvá? Kto vlastní dedičstvo a prečo? Aké sú sociálne funkcie dedičstva? 
Čo si chceme pamätať a na čo často zabúdame? Toto sú len niektoré otázky, ktorými sa 4. ročník Fóra 
dedičstva strednej Európy zaoberalo. Fórum dedičstva strednej Európy  bolo organizované v rámci 
spolupráce ministrov kultúry krajín V4. 

 

D/ Prioritný projekt: Archeologický výskum.    
 

       Plnenie: 
 

1. Zemplín – hradisko 
Archeologický výskum realizoval KPÚ Košice v auguste – novembri 2017, vedúci výskumu: PhDr. M. 
Ďurišová, autor výskumu: Mgr. M. Pristáš, odborná spolupráca: Mgr. M. Horvát 
 

2. Kostoľany pod Tribečom - Kostol sv. Juraja ( PHÚ 2017/ úloha E.1. ) 
Archeologický výskum cintorína pri Kostole sv. Juraja sa uskutočnil v dňoch 17.10. - 1.12. 2017. Pri 
výskume boli odkryté pozostatky 7 hrobov z 13. – 18. storočia a identifikované exteriérové historické 
nivelety terénu pri kostole s nálezmi fragmentov pôvodných maľovaných omietok kostola. Výsledky 
výskumu budú využité pri návrhu pamiatkovej obnovy cintorína pri Kostole sv. Juraja v roku 2018. 
Vedúci výskumu: PhDr. P. Baxa, odborná spolupráca: Mgr. P. Bisták, Mgr. R. Nádaskay. 
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4.    Rozpočet organizácie 
                                                                                                                                                                    (v eurách) 

 
Ukazovateľ 

 
Skutočnosť 

2016 

Schválený 
rozpočet 

2017 

Upravený 
rozpočet  

2017 

 
Skutočnosť 

2017 

% 
čerpania 

4:3 

Index 
17/16x100 

4:1 

a 1 2 3 4 5 6 

Príjmy celkom 
z toho: 

 
705 000 

 
705 000 

 
705 000 

 
707 349,97 

 
100,33 

 
100,33 

200 Nedaňové 
príjmy z toho: 

 
705 000 

 
705 000 

 
705 000 

 
705 489,97 

 
100,07 

 
100,07 

210 Príjmy z vlast. 
majetku 

 
310 611 

 
310 611 

 
310 611 

 
288 028,33 

 
92,73 

 
92,73 

220 Admin. 
popl. ainé popl. 

 
386 000 

 
386 000 

 
386 000 

 
406 817,11 

 
105,39 

 
105,39 

230 
Kapitál.príjmy 

5 000 5 000 5 000 4 206,60 84,13 84,13 

290 Iné nedaň. 
príjmy 

 
3 389 

 
3 389 

 
3 389 

 
6 437,93 

 
189,97 

 
189,97 

300 Granty a 
transfery 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 860,00 

 
 

 

600 Bežné 
výdavky z toho: 

 
6 718 669,05 

 
7 359 111 

 
7 658 894,70 

 
7 660 734,16 

 
104,10 

 
100,02 

610 Mzdy,platy 
služ.príjmy a OOV  

 
3 110 978,66 

 
3 429 519 

 
 594 049 

 
3 594 049 

 
104,80 

 
100,00 

620 Poistné a 
prísp. do poisť. 

 
1 147 095,06 

 
1 299 500 

 
1 357 158 

 
1 357 158 

 
104,44 

 
100,00 

630 Tovary 
a služby z toho: 

 
2 428 924,38 

 
2 580 092 

 
2 657 687,70 

 
2 659 527,16 

 
103,08 

 
100,07 

631 Cestovné 
náhrady 

 
70 056,39 

 
77 440 

 
58 101,08 

 
58 101,08 

 
75,03 

 
100,00 

632 Energie, voda 
a komun. 

 
412 425,09 

 
436 299 

 
426 778,29 

 
426 778,29 

 
97,82 

 
100,00 

633 Materiál 337 402,35 366 433 565 143,96 565 143,96 154,23 100,00 

634 Dopravné 127 360,27 140 512 122 121,99 122 121,99 86,91 100,00 

635 Rutinná 
a štand.údržba 

 
275 814,08 

 
777 500 

 
440 124,74 

 
440 124,74 

 
56,61 

 
100,00 

636 Náj. za nájom 52 198,65 50 412 57 199,29 57 199,29 113,46 100,00 

637 Služby 1 153 667,55 731 496 988 218,35 990 057,81 135,35 100,19 

640 Bežné 
transfery z toho: 

 
31 670,95 

 
50 000 

 
50 000 

 
50 000 

 
100,00 

 
100,00 

642 Transfery 
jednotl.a  NPO 

 
29 652,47 

 
47 980 

 
47 981,29 

 
47 981,29 

 
100,00 

 
100,00 

649 Transf. do 
zahraničia 

 
2 018,48 

 
2 0202 

 
2 018,71 

 
 2018,71 

 
99,94 

 
100,00 

700 Kapitálové 
výdavky z toho: 

 
80 368,18 

 
0 

 
179 904,30 

 
179 904,30 

 
 

 
100,00 

710 Obstar. KA 80 368,18 0 179 904,30 179 904,30  100,00 

Výdavky celkom   
/ BV + KV / 

 
6 799 037,23 

 
7 359 111 

 
7 838 799 

 
7 840 638,46 

 
106,54 

 
100,02 

Poznámka:  v uvedenom prehľade sú zahrnuté všetky rozpočtové prostriedky organizácie, vrátane prostriedkov EÚ a na 
spolufinancovanie a mimorozpočtové výdavky 
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4. 1. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov 
 
     Na úvod zhodnotenia plnenia záväzných ukazovateľov uvádzame, že rok 2017 bol z hľadiska 
zabezpečenia financovania  PÚ SR opätovne mimoriadne náročný. V roku 2017 bolo vykonaných 7 
rozpočtových opatrení. Finančne sme zabezpečovali činnosti, ktoré môžeme zhrnúť do nasledovných 
okruhov: 
- výkon špecializovanej štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu 
- realizácia plánu hlavných úloh 
- realizácia udržateľnosti digitalizácie pamiatkového fondu 
- realizácia udržateľnosti projektu Pro Monumenta 
- projekt spolupráce s mestom Trnava 
- výdavky na zabezpečenie prevádzky budov – sídiel Pamiatkového úradu SR, krajských 

pamiatkových úradov, oblastných reštaurátorských ateliérov a Múzea Červený Kláštor. 
 

     Uvedené okruhy boli financované z viacerých zdrojov: 
- štátny rozpočet 
- mimorozpočtové prostriedky 

  
     Jedným z významných problémov našej organizácie je zastaralý autopark. Keďže nám rozpočet 
nedovolí realizovať väčší nákup nových motorových vozidiel, sme stále nútení „investovať“ do opráv 
existujúceho zastaralého autoparku, čo vytvára značný tlak na náš rozpočet. Ďalším problémom, 
ktorý musel riešiť Pamiatkový úrad SR sú opravy zastaralých a opotrebovaných kotlov v jednotlivých 
budovách, ktoré má v správe úrad, rovnako aj preťažené elektrické vedenie, ktoré je potrebné 
postupne vymieňať. V nasledujúcich rokoch bude tiež treba začať s postupnou údržbou jednotlivých 
budov, ktoré má v správe úrad, čo bude vytvárať značný tlak na náš rozpočet. 
     Schválený rozpočet príjmov bol v sume  705 000,- €. Celkové príjmy za rok 2017 boli dosiahnuté 
v sume 707 349,97 € z toho rozpočtované príjmy odvedené do štátneho rozpočtu v sume 705 489,97 
€ a príjmy z grantov a transferov v sume 1 860,00 € o ktoré môže organizácia prekročiť rozpočtové 
výdavky. 

     Schválený rozpočet celkových výdavkov bol vo výške 7 359 111,- €, z toho bežné výdavky vo 
výške  7 359 111,- €, kapitálové výdavky neboli pridelené. 
      V roku 2017 bolo realizovaných 7 rozpočtových opatrení a upravený rozpočet predstavoval 
celkové výdavky vo výške  7 838 799,- €, z toho bežné výdavky vo výške 7 658 894,70 € a kapitálové 
výdavky v sume  179 904,30 €. 
Skutočné čerpanie rozpočtových výdavkov za rok 2017 predstavuje sumu  7 840 638,46 €, z toho 
bežné výdavky 7 660 734,16 € a kapitálové výdavky vo výške 179 904,30 €. Organizácia čerpala 
celkové výdavky vo výške 100,02 % z upraveného rozpočtu. 
 
4.1.1. Rozpočtové opatrenia v roku 2017 

 
RO č. Program Účel € 

1 08T0103 
08T0104 

podpora KA v RO a PO 
podpora KA v zahraničí 

156 500,00 
26 000,00 

2 08S0108 nákup dopravných prostriedkov 75 000,00 

3 08S0108 zvýšenie platových taríf 207 188,00 

 
4 

 
08S0108 

zabezp. mzd. prostr. pre projekt. 
manaž. 

 
15 000,00 

5  zníženie počtu zamestnancov -13 osôb 

 
6 

08S0108 
08T0103 

 
presun na kapitálové výdavky 

90 209,10 
14 695,20 

7 08S0108 zníženie bežných výdavkov - 104 904,30 
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4. 2. Príjmy organizácie 
 
Porovnanie dosiahnutých príjmov za r.2016 so skutočnosťou r.2017:  
                      v € 

 
Zdroj Položka Názov rozpočtovej položky 

Skutočnosť k 
31.12.2016 

Skutočnosť k 
31.12.2017 

111 210 Príjmy z podnikania a vl. maj 301 847,87 288 028,33 

111 220 Admin. a iné poplatky a platby 393 249,27 406 817,11 

111 230 Kapitálové príjmy 0,00 4 206,60 

111 290 Iné nedaňové príjmy 9 902,92 6 437,93 

111 200 Nedaňové príjmy 705 000,06 705 489,97 

14 310 Tuzemské bežné granty a transfery 1 660,00 1 860,00 

14 300 Granty a transfery 1 660,00 1 860,00 

   
Celkové príjmy 200 + 300 

 
706 660,06 

 
707 349,97 

 
 

 
 
V roku 2017 bolo plnenie zdroja 111 rozpočtových príjmov organizácie vyššie v porovnaní s rokom 
2016 nakoľko v roku 2017 sa Pamiatkovému úradu podarilo realizovať predaj prebytočného majetku 
v správe úradu (auto Felicia Škoda kombi – 156,60 € a nehnuteľnosť v Rožňave – 4 050,- €).  
Upravený rozpočet príjmov na rok 2017 bol vo výške  705 000,- €, ktoré organizácia prekročila o 
489,97 €. Mimorozpočtové príjmy zdroj 14 organizácia dosiahla vo výške  1 860,00 €, ktoré v rámci 
povoleného prekročenia limitu výdavkov použila na financovanie tuzemských projektov. 
 
4. 2. 1 Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie 
 
 Vývoj plnenia príjmov je nasledovný: 
 
- Rozpočtovú položku 210 - Príjmy z podnikania a z vlastníckych vzťahov sme rozpočtovali v sume 

310 611,- €, celkové plnenie je v sume  288 028,33 € za prenajaté nebytové priestory.  
 

- Rozpočtovú položku 220 - Administratívne a iné poplatky a platby sme rozpočtovali v sume   
386 000,- €, plnenie predstavuje  406 817,11 €, z toho za porušenie zákona č. 49/2002 o ochrane 
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pamiatkového fondu sme rozpočtovali 40 000,- € a plnenie je 54 050,50 € a za reštaurovanie, 
archeologické výskumy, predaj publikácií, služby CHTO a OGD celkom 352 350,61 €. V rámci 
príjmov z reštaurovania úrad uplatnil § 22 ods.3 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a realizoval vzájomné započítanie príjmov a výdavkov, ktorou boli 
refundované výdavky – priame náklady na subdodávky a reštaurátorsky materiál. V prípade, ak 
by vzájomný zápočet príjmov a výdavkov nebol realizovaný, nebol by úrad schopný zabezpečiť 
financovanie reštaurovania z rozpočtových výdavkov na hlavnú činnosť. 

 
- Rozpočtovú položku 230 - Kapitálové príjmy sme rozpočtovali vo výške 5 000,- €. V roku 2017 sa 

Pamiatkovému úradu realizovať predaj prebytočného majetku v správe úradu v celkovej sume 
4 206,60 € . Úradu sa podarilo predať vyradené motorové vozidlo Felicia Škoda kombi za 156,60 € 
a nehnuteľnosť v Rožňave za 4 050,- €. 
 

- Rozpočtovú položku 290 - Iné nedaňové príjmy sme rozpočtovali v sume  3 389,- €, celkové 
plnenie je v sume  6 437,93 € za dobropisy z preplatkov energií. 

 
 

 
 
 
4.2.2  Mimorozpočtové prostriedky – zdroj 14 
 
Pamiatkový úrad SR v roku 2017 získal v rámci mimorozpočtových zdrojov - zdroj 14 nasledovný 
príjem: 

1. Zdroj 14 
- kategória 310 Tuzemské bežné granty v celkovej sume          1 860,00 € 
  
  Spolu mimorozpočtové zdroje             1 860,00 € 

 
Mimorozpočtové príjmy predstavujú celkovú sumu  1 860,00 €. Tieto finančné prostriedky 
predstavujú povolené prekročenie výdavkov rozpočtu Pamiatkového úradu SR a ich použitie 
analyzujeme v časti 5.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie a programovej 
štruktúry. 
 
 
 

Skutočnosť 2017 

210 - príjmy z podnikania a
vlast. majetku

220 - Administratívne a iné
poplatky a platby

230 - kapitálové príjmy

290 -Iné nedaňové príjmny
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4.3 Výdavky organizácie  
 

     Schválený rozpočet - celkové výdavky boli schválené vo výške 7 359 111,- €, z toho bežné výdavky 
vo výške 7 359 111,- €.  
 
     V roku 2017 bolo realizovaných 7 rozpočtových opatrení. Upravený rozpočet predstavuje celkové 
výdavky vo výške 7 838 799,- €. 
 

Program Podprogram € 

08S 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu  
 7 641 603,80 

 z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

 
7 476 394,70 

165 209,10 

08T 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a 
PO 

 
171 195,20 

 z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

 
156 500,00 

14 695,20 

08T 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v 
zahraničí 

 
26 000,00 

 z toho: 
bežné výdavky 
kapitálové výdavky 

 
26 000,00 

0,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Upravený rozpočet 2017 

08S0108

08T0103

08T0104
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4.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie – Program 08S 
 
Podprogram 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu 
Zdroj 111 – Štátny rozpočet 
 
A. Bežné výdavky  
 

     Za rok 2017 sa bežné výdavky čerpali do výšky  7 476 374,16 €, čo je plnenie na 100 %. 
V jednotlivých kategóriách je čerpanie nasledovné (v €): 
 

 
Ukazovateľ Schválený 

rozpočet 
Upravený 
rozpočet Čerpanie 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

610  Mzdy,platy, služ. 
        príjmy a OOV 

 
3 429 519 

 
3 594 049,00 

 
3 594 049,00 

 
100,00 

620  Poistné a prísp. 
zam.do poisť. a NÚP 

 
1 299 500  

 
1 357 158,00 

 
1 357 158,00 

 
100,00 

630  Tovary a služby 2 580 092 2 475 187,70 2 475 167,16 100,00 

640 Bežné transfery 50 000 50 000,00 50 000,00 100,00 

 Celkom 7 359 111 7 476 394,70 7 476 374,16 100,00 

 
 
 

 
 
 
     Ako vidno z prehľadu čerpania bežných výdavkov organizácia vyčerpala celkovo z bežných 
výdavkov za rok 2017 sumu  7 476 374,16 €, čo je čerpanie na  100,00 %. 
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kategória 610 - Mzdy, platy, služobné  príjmy a OOV      
          

 
Položka 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

 
Čerpanie 

% čerpania 
k uprav. rozpočtu 

611 - Tarifný plat 2 704 319 2 690 811,26 2 690 811,26 100,00 

612 – Príplatky 660 200 691 011,90 691 011,90 100,00 

614 – Odmeny 25 000 173 139,69 173 139,69 100,00 

616 – Doplatok k platu 40 000 39 086,15 39 086,15 100,00 

610 – Spolu 3 429 519 3 594 049,00 3 594 049,00 100,00 

 

 
 
 
     K 31. 12. 2017 bol upravený rozpočet na kategóriu 610 vo výške  3 594 049,- € a čerpanie vo výške 
3 594 049,- €. Podrobný rozbor mzdových prostriedkov je uvedený v časti Pracovníci a mzdový vývoj.  
 
Rozpočtovým opatrením č. 3 list MK-929/2017-341/9842 zo dňa 6. 6. 2017 bol upravený rozpočet 
v podprograme 08S0108 o sumu 207 188,- €. Týmto rozpočtovým opatrením sa zabezpečuje 
financovanie zvýšených platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 366/2016 Z.z. – tzv. 
valorizácia miezd.   
 
kategória 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP 
    

 
Položka 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
Rozpočet 

 
Čerpanie 

% čerpania 
k uprav. rozpočtu 

621– Poistné doV ZP 335 000 314 546,94 314 546,94 100,00 

623 – Poistenie do ostat. ZP 80 000 82 907,20 82 907,20 100,00 

625 – Poistné do SP 842 458 919 917,99 919 917,99 100,00 

627 – Príspevok do DDP 42 042 39 785,87 39 785,87 100,00 

620 – Poistné a príspevky 1 299 500 1 357 158,00 1 357 158,00 100,00 
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V kategórii 620 - Poistné a príspevky bol upravený rozpočet na sumu  1 357 158,- €  a čerpanie za rok 
2017 bolo na 100,00 % a predstavuje odvody za interných a externých („dohodárov“) zamestnancov 
PÚ SR. 
 
 
kategória 630 - Tovary a služby  

 
     Prehľadné čerpanie výdavkov v kategórii 630 - Tovary a služby uvádzame podľa jednotlivých 
položiek v nasledovnej tabuľke :   
     

 
Položka 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpanie za 
rok 

2017 

% čerpania 
k uprav. 
rozpočtu 

630 – Tovary a služby v tom:  
2 580 092 

 
2 475 187,70 

 
2 475 187,70 

 
100,00 

631 Cestovné náhrady 77 440 58 101,08 58 101,08 100,00 

632  Energie, voda a komunikácie 436 299 426 778,29 426 778,29 100,00 

633  Materiál  366 433 565 143,96 565 143,96 100,00 

634  Dopravné 140 512 122 121,99 122 121,99 100,00 

635  Rutinná a štandardná údržba 777 500 380 124,74 380 124,74 100,00 

636  Nájomné za nájom 50 412 57 199,29 57 199,29 100,00 

637  Služby 731 496 865 718,35 865 697,81 100,00 
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     Z prehľadu vyplýva, že kategória 630 - Tovary a služby bola oproti upravenému rozpočtu čerpaná 
na 100,00 % : 
 
 položka 631 - Cestovné náhrady - súvisí s plnením plánu hlavných úloh úradu v jednotlivých 

krajoch a s výkonom štátnej správy prvého a druhého stupňa. Prehľad o čerpaní prostriedkov na 
zahraničné pracovné cesty je  uvedený v tabuľke č. 7. 

 
 položka 632 - Energie, vody a komunikácia - výšku čerpania najviac ovplyvňujú podpoložky: 

632 001 – energie 
632 003 – poštové a kuriérske služby 
632 005 – telekomunikačné služby    

 
Prehľad čerpania energetických zdrojov za rok 2017 udáva nasledujúca tabuľka: 
 

 
Prehľad energie 

Čerpanie v € 
za rok 2016 

Čerpanie v € 
za rok 2017 

Elektrická energia 136 970,67 111 346,51 

Plyn 160 291,34 162 543,63 

Vodné a stočné 18 972,22 18 037,62 

Spolu 316 234,23 291 927,76 

 
 položka 633 - Materiál - najvyššie čerpanie predstavuje nákup novej výpočtovej techniky, 

všeobecného a reštaurátorského materiálu, softvéru a licencií.  
 

 položka 634 - Dopravné - vysoké čerpanie je v podpoložke  servis, údržba a opravy, ktoré 
vyplynuli zo značne opotrebovaného autoparku. Výdavky na opravy a údržbu sú spojené so 
zabezpečením technického stavu podľa požiadaviek a podmienok STK. V tejto súvislosti dávame 
do pozornosti, že je nutné realizovať obnovu autoparku, pretože opravy starých a značne 
opotrebených motorových vozidiel sú z hľadiska ekonomického nerentabilné a predražujú nám 
výdavky na dopravu.  
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Autodoprava – porovnanie čerpania pohonných hmôt za rok  2016 a 2017 
 

Ukazovateľ Skutočnosť sledov. obd. 
 za rok 2016 (v lit./€) 

Skutočnosť sledov. obd. 
 za rok 2017 (v lit./€) 

 litre € litre € 

Benzín 40 117,40 49 059,92 40 479,24 49 877,83 

Nafta  14 784,17 15 701,91 9 954,22 11 187,44 

Spolu 54 901,57 64 761,83 50 433,46 61 065,27 

 
 

 
 
Z prehľadu čerpania pohonných hmôt vidno zvýšenie čerpanie výdavkov na PHM v porovnaní 
s rokom 2016, čo súviselo hlavne s miernym zvyšovaním cien PHM. 
 
 položka 635 - Rutinná a štandardná údržba  - čerpanie tejto položky ovplyvňujú najmä 

subdodávky pre reštaurovanie (podpoložka 635 006) a opravy a údržba budov v správe 
organizácie. V roku 2017 sme mali tiež zvýšené výdavky na opravu výpočtovej techniky a update 
softvéru. 
 

 položka 636 - Nájomné za prenájom - čerpala sa na 100,00 %. Čerpanie predstavuje nájomné za 
nebytové priestory.  
 

 položka 637 - Ostatné tovary a služby - vysoké čerpanie bolo v podpoložke školenia, kurzy, 
semináre, z ktorej sme finančne zabezpečovali ďalšie odborné vzdelávanie zamestnancov, ďalej 
podpoložka všeobecné služby, z ktorej sme uhrádzali nákup kancelárskych potrieb predovšetkým 
súvisiacich s plnením plánu hlavných úloh a podpoložka výdavky na úhradu poplatkov a odvodov. 
Vo veľkej miere ovplyvnila vysoké čerpanie tejto položky podpoložka 637 027 z ktorej uhrádzame 
pracovníkov, ktorí vykonávajú práce na dohody. Touto formou zamestnávame reštaurátorov 
a upratovačky. Treba tiež upozorniť, že v súvislosti s touto podpoložkou sa zároveň navyšujú aj 
podpoložky v kategórii 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP. 
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kategória 640  - Bežné transfery  
 
V tejto kategórii bol schválený rozpočet  50 000,- €. Čerpanie tejto kategórie bolo nasledovné: 
podpoložka 642 006 Na členské príspevky                  331,00 € 
podpoložka 642 012 Na odstupné                           18 576,42 € 
podpoložka 642 013 Na odchodné                                                                 8 998,00 € 
podpoložka 642 014 Jednotlivcovi                6 082,74 € 
podpoložka 642 015 Na nemocenské                           13 993,13 € 
podpoložka 649 003 Medzinárodnej organizácii                2 018,71 €           
 
V rámci podpoložky 642 014 – Jednotlivcovi bolo vyplatené nálezné v rámci archeológie. 
Táto kategória bola čerpaná na  100,00 %. 
   
B. Kapitálové výdavky  
 
     Pamiatkovému úradu bol rozpočtovým opatrením č. 2/KV, list č. MK-1054/2017-341/3710 zo dňa 
14. 3. 2017 upravený rozpočet na kapitálové výdavky v celkovej sume 75 000,- €. Tieto finančné 
prostriedky boli účelovo určené na nákup dopravných prostriedkov.  
Rozpočtovým opatrením č. 6/KV, list MK-1054/2017-341/19200 zo dňa 15. 12. 2017 nám bol 
povolený presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v celkovej sume 90 209,10 €. Tieto 
finančné prostriedky boli určené na: 
- dofinancovanie nákupu motorových vozidiel      10 732,00 € 
- obstaranie GPS zariadení pre archeologický výskum      8 265,00 € 
- dokončenie rekonštrukcie v KPÚ Prešov     71 212,10 € 
Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 

Program 08S0108 Podpoložka 
Upravený 
rozpočet 

Čerpanie 
k 31.12.2017 

nákup dopravných prostriedkov 714 001 85 732,00 85 732,00 

nákup strojov, prístrojov , zar.. techniky a náradia 713 005 8 265,00 8 265,00 

rekonštrukcia a modernizácia 717 002 71 212,10 71 212,10 

Spolu 710 165 209,10 165 209,10 

    

 
 
 
 

Čerpanie kapitálových výdavkov 

714 001 - nákup osobných
automobilov

713 005 - nákup strojov,
prístr., zar., techniky a
náradia

717 002 - rekonštrukcia a
modernizácia
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4.3.2 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry organizácie - Program 08T 

 
A. Bežné výdavky 

 
Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO 
Zdroj 111 
 
     Rozpočtovým opatrením č.1 – list MK – 929/2017-341/1150 zo dňa 26. 1. 2017 bol upravený 
rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba a implementácia politík,  
podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít PO a RO kat. 630 Tovary a služby o sumu  
156 500,- € účelovo určenú na financovanie prioritných projektov.  
Tieto finančné prostriedky boli čerpané na tieto aktivity: 
 
- Edičná, vydavateľská a propagačná činnosť    70 000,- € 
- Výchova a vzdelávanie       11 500,- € 
- Archeologický výskum Zemplín – Hradisko, Kostoľany pod Tribečom   15 000,- € 
- Oprava budovy Piargská brána, Banská Štiavnica    30 000,- € 
- Oprava budovy – banský dom Kremnica     30 000,- € 
 
 
 Edičná a vydavateľská činnosť 
Vecné zhodnotenie: 
Cieľom PP bolo vydanie zborníkov, časopisov a bulletinov z akcií, ktoré sa konali v priebehu roka 
2017. Išlo predovšetkým o vydanie časopisu Monument revue  s príspevkami z konferencií o ochrane 
pamiatkového fondu a ďalej publikovať príspevky z metodického dňa a tým zabezpečiť sprístupnenie 
pohľadov a názorov na problematiku ochrany a obnovy historických organov v publikovanej verejne 
dostupnej forme. Všetky vydané publikácie boli určené predovšetkým ako metodická pomôcka KPÚ, 
slúžiaca však aj vlastníkom, realizátorom, verejnej správe a odbornej verejnosti. 
 
Ekonomické zhodnotenie 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný ukazovateľ, 
finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 70 000,- € a bol dodržaný. 
 
 Výchova a vzdelávanie 
Vecné zhodnotenie: 
Právna a odborná pomoc Pamiatkového úradu SR určená štátnym zamestnancom krajských 
pamiatkových úradov pri výkone štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu. Zorientovať 
zamestnancov krajských pamiatkových úradov v problematike súčasnej legislatívy na úseku ochrany 
pamiatkového fondu a odovzdať praktické skúsenosti pri riešení problémov v tejto oblasti. Zlepšenie 
špecializovanej odbornej činnosti Pamiatkového úradu SR, získanie aktuálnych poznatkov v 
jednotlivých oblastiach ochrany pamiatkového fondu. Zlepšenie ochrany, využitia a prezentácie 
pamiatok montánneho charakteru, zlepšenie špecializovanej odbornej činnosti, získanie aktuálnych 
poznatkov v jednotlivých oblastiach ochrany montánnych pamiatok, ich súčasného využitia a 
zlepšenie medzinárodnej spolupráce pri ochrane, obnove a prezentácii pamiatok montánneho 
charakteru. 
 
Ekonomické zhodnotenie 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný ukazovateľ, 
finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 11 500,- € a bol dodržaný. 
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 Archeologický výskum Zemplín – Hradisko, Kostoľany pod Tribečom   
Vecné zhodnotenie: 
Pamiatkový úrad SR v spolupráci s  pracovníkmi KPÚ Košice uskutočnil v rokoch 2014 až 2016 
archeologický výskum pre vedecké a dokumentačné účely v polohe Hradisko v obci Zemplín (okres 
Trebišov). 
V súčasnosti sa pripravuje návrh na zápis Hradu (Hradiska) do ÚZPF. Je žiaduce aby bol projekt 
výskumu tohto hradu zaradený medzi výskumné priority PÚ SR. 
Po samotnom výskume je nutné tieto nálezy konzervovať a vhodne prezentovať, aby slúžili na rozvoj 
mikroregiónu Medzibodrožia s obrovským prírodným, kultúrnym a duchovným bohatstvom ale aj 
rozvoj obce, kultúrneho života regiónu v tejto časti Slovenska. 
PÚ SR v spolupráci s KPÚ Bratislava a KPU Nitra  uskutočňuje  archeologický výskum náleziska pri 
Kostole sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom, ktorého predpokladaná doba trvania bude 
pokračovať aj v roku 2018. 
 
Ekonomické zhodnotenie 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný ukazovateľ, 
finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 15 000,- € a bol dodržaný. 
 
 Oprava budovy Piargská brána, Banská Štiavnica 
Vecné zhodnotenie: 
Prvá etapa prebehla v roku 2017: reštaurátorský výskum, sanácia omietky, oprava strechy, sanácia 
interiéru. Opravou v súčasnosti neobývateľného objektu sa zabráni úplnej deštrukcii objektu. V 
druhej etape sa budú realizovať nasledovné práce: nová omietka, maľovanie, oprava inžinierskych 
sietí a oprava  interiérových priestorov. Po zrealizovaní opravy by objekt slúžil ako prezentačný 
priestor NKP a informačné centrum UNESCO v BŠ. 
 
Ekonomické zhodnotenie 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný ukazovateľ, 
finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 30 000,- € a bol dodržaný. 
 
 Oprava budovy – banský dom Kremnica 
Vecné zhodnotenie: 
Prvá etapa prebehla v roku 2017: oprava šindľovej strechy. Oprava v súčasnosti neobývateľného 
objektu sa zabráni úplnej deštrukcii objektu. V druhej etape sa vyžaduje nasledovná oprava:  sanácia 
vlhnutia základov a drevených stien, oprava oporného múru, zrealizovanie chodníka, schodov, 
interiérové opravy . Po zrealizovaní opravy by objekt slúžil ako prezentačný priestor NKP. 
 
Ekonomické zhodnotenie 
Organizácia čerpala výdavky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Záväzný ukazovateľ, 
finančné prostriedky pridelené RO č. 1 v sume 30 000,- € a bol dodržaný. 
 
Skutočné čerpanie jednotlivých projektov bolo nasledovné: 

 
 

P.č. Názov projektu RK Rozpočet Čerpanie

1. Edičná a vydavateľská činnosť 637 004 70 000 70 000

2. Výchova a vzdelávanie 637 001 11 500 11 500

3. Archeologický výskum Zemplín - Hradisko, Kostoľany pod Tríbečom 637 005 15 000 15 000

4. Oprava budovy Piargská Brána, Banská Štiavnica 635 006 30 000 30 000

5. Oprava budovy - banícky dom Kremnica 635 006 30 000 30 000

Spolu program 08T0103 x 156 500 156 500
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Podprogram 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
Zdroj 111  
 
Rozpočtovým opatrením č. 1 – list MK – 929/2017-341/1150 zo dňa 26. 1. 2017 bol upravený 
rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba a implementácia politík,  
podprogram 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí o sumu 26 000,- € účelovo určené na 
financovanie prioritných projektov.  
Tieto finančné prostriedky boli čerpané na tieto aktivity: 
 
- Letná škola Manažmentu SKD UNESCO vo Vyšehradských krajinách   1 000 -, €  
- Zasad. výboru SKD, prezentácia výstav v zahr., semináre, konferencie 25 000,- € 

   
Skutočné čerpanie bolo nasledovné        

 
 
B. Kapitálové výdavky  
 
     Pamiatkovému úradu bol rozpočtovým opatrením č. 6/KV, list MK-1054/2017-341/19200 zo dňa 
15. 12. 2017 povolený presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky v celkovej sume 14 695,20 
€.  Tieto finančné prostriedky boli účelovo určené na: 
 
 centrálny depozitár archeol. nálezov     14 695,20 € 
 

Program 08T0103 Podpoložka 
Rozpočet  
     v € 

Čerpanie 
k 31. 12. 

2016 

 713 001 14 695,20 14 695,20 

Spolu  14 695,20 14 695,20 

 

 

P.č. Názov projektu RK Rozpočet Čerpanie

1. Letná škola Managementu 637 003 1 000 1 000

2. Zasad. výboru SKD, prezentácia výstav v zahr., semináre, konferencie 637 004 25 000 25 000

Spolu program 08T0104 x 26 000 26 000
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4.4 Vyhodnotenie mimorozpočtových prostriedky   
 
- zdroj 14 – Zborník – grant od mesta Trnava 
 
Skutočné čerpanie uvádzame v tabuľke č. 5 
 
4.5  Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zahraničné aktivity  
 
     Pamiatkový úrad SR v rámci zahraničných aktivít sa zameriaval v roku 2017 predovšetkým na 
nasledovné aktivity: 
- získavanie odborných poznatkov v krajinách Európskej únie   
- spolupráca so zahraničím, predovšetkým so susediacimi krajinami Česko, Rakúsko, Maďarsko a 

Poľsko 
- výmena skúseností v oblasti pamiatkovej starostlivosti 
- prezentácia Pamiatkového úradu SR 
- monitoring národných kultúrnych pamiatok SR zapísaných v Zozname svetového dedičstva 

UNESCO 
 
Prehľad čerpania výdavkov na zahraničné aktivity uvádzame v tabuľke č. 7. 
 
4.6 Udržateľnosť projektov 
 
4.6.1 Digitálny pamiatkový fond  
 
     Po ukončení projektu OPIS 2 - Projekt: Digitálny pamiatkový fond - Rozvoj pamäťových a 
fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry nasleduje 5 ročné obdobie udržateľnosti 
v rokoch 2016 – 2020.  
V tomto období v PÚ SR bude digitalizácia pamiatkového fondu SR zabezpečená Oddelením 
digitalizácie a grafickej dokumentácie (ďalej ODGD). ODGD je personálne obsadené minimálne 6 
digitalizérmi, od 1.11.2015 6 pracovníkmi - 4 digitalizérmi geodetmi zamestnanými v rámci projektu 
a dvoma digitalizérmi pamiatkarmi – pôvodnými odbornými pracovníkmi oddelenia pred začatím 
projektu.  
Kritériom merateľnosti projektu v období udržateľnosti je 100 zdigitalizovaných objektov a 
pamiatkových predmetov ročne, z čoho vyplýva, že do konca roku 2020 bude zdigitalizovaných 
ďalších 500 pamiatkových objektov.  
Digitalizačné techniky budú totožné s technikami počas projektu. Ide o digitálne: fotografie, 
gigapixelové fotografie, panorámy, terestrické laserové skenovanie, optické skenovanie, 
fotogrametriu, geodetickú polárnu metódu a GNSS. Každý pamiatkový objekt musí byť zdigitalizovaný 
minimálne dvoma digitalizačnými technikami.  
Výstupné digitálne objekty budú: digitálna fotodokumentácia, 3D modely a videá, 2D merateľná 
dokumentácia a technické správy. 
Pokračovať sa bude v digitalizácii najcennejšej časti pamiatkového fondu : 
1. Pamiatky a lokality zapísané do Zoznamu svetového dedičstva, 
2. Európske kultúrne dedičstvo – v prípade nových zápisov, 
3. Pamiatkové rezervácie,  
4. Pamiatkové zóny,  
5. Súbor pamiatok (podľa zákona SNR č. 27/1987 kategória Národných kultúrnych pamiatok). 
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4.6.2 Pro Monumenta 
 
     Pro Monumenta – prevencia údržbou sa stala novou zložkou v činnosti Pamiatkového úradu SR, 
ktorá do systému pamiatkovej starostlivosti v SR zaviedla kontinuálne zisťovanie stavebno-
technického stavu nehnuteľného pamiatkového fondu.  
     Prostredníctvom Odboru preventívnej údržby pamiatok PÚ SR, ktorý projekt implementoval, sa 
zlepšuje poznanie o aktuálnom stave vybraných  nehnuteľných kultúrnych pamiatok, na mieste sa 
odstraňujú ich drobné poruchy, no zároveň sa zlepšuje informovanosť vlastníkov či správcov 
nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku o možnostiach ich údržby. Pri monitoringu sa 
používajú najmodernejšie diagnostické postupy (tablety so špecializovanou aplikáciou, termovízne 
kamery, špeciálne vybavené vozidlá) a vychádza sa z podrobnej metodiky vypracovanej pre účely 
projektu najlepšími odborníkmi v daných oblastiach pamiatkového a stavebného výskumu. 
Pamiatkový úrad SR nakrútil o projekte aj krátky dokumentárny film a vydal súbornú príručku pre 
vlastníkov a správcov nehnuteľných pamiatok, ktorú je možné nazvať pamätnicou projektu. Vyššia 
schopnosť udržať pamiatku v dobrom stave prispeje k zachovaniu najvýznamnejších súčastí nášho 
národného kultúrneho dedičstva. 
     Tri tímy nezávislých, zručných špecialistov, ktorí vykonávali  monitoring kultúrnych pamiatok v 
troch geograficky rovnomerne alokovaných skupín – v Trnave, Banskej Štiavnici a Poprade - 
pracovisko Spišská Sobota, tiež vypracúvali príslušné Technické správy o kultúrnej pamiatke, ktoré 
završujú proces inšpekcií. Vlastníkom  pamiatok boli následne expedované aj Certifikáty o stave 
kultúrnej pamiatky.  Okrem popisu stavu budovy obidva dokumenty vlastníkovi zároveň ponúkajú 
konkrétne odporúčania a postupy na odstránenie nájdených nedostatkov. Monitorovacie tímy v 
rámci vykonaných inšpekcií poskytovali vlastníkom/správcom aj informácie o technickom stave, 
ohrozeniach, príčinách poškodenia, s odporúčaním  najefektívnejšieho spôsobu údržby konkrétnej 
pamiatky. Pre potreby hodnotiacej komisie MK SR podprogramu 1.6 OSSD vypracúvali nezávislé 
správy o technickom stave pamiatky o nehnuteľnostiach, ktoré sa uchádzajú o štátnu dotáciu. 
 
 
4.7 Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie   
- analýza výdavkov na prevádzku budov 
- významné položky súvahy v oblasti majetku a záväzkov  
- nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok 
- stav a vývoj pohľadávok celkom a v štruktúre podľa lehoty splatnosti 
- stav a vývoj záväzkov celkom a v štruktúre podľa lehoty splatnosti 
- dodržiavanie platobnej disciplíny, spôsob vymáhania nedobytných pohľadávok 
- agregované údaje o iných aktívach a pasívach (napríklad existujúce a hroziace súdne spory,  
  záväzky, ktorých hodnotu organizácia nevie určiť a pod.). 
 
4.7.1 Aktíva 
4.7.1.1 Neobežný majetok  
 
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok                  

Druh majetku 
Počiatočný stav 

k 1.1.2017 Prírastky Úbytky 
Stav  

k 31.12.2017 

Dlhodob.nehmot.maj.         

Softvér 3 097 160,04                    0,00                0,00    3 097 160,04 

Licencie 0,00                 0,00        0,00              0,00 

Obstaranie DNM 0,00                 0,00                 0,00              0,00 

Spolu 3 097 160,04                       0,00               0,00  3 097 160,04 

Dlhodobý hmot.maj.     

Stavby 205 112,13              0,00                0,00     205 112,13 
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Tech.zhodn. NKP 7 903 861,46 71 212,10                0,00  7 975 073,56 

Sam.hnut.veci a súbory 2 660 763,14             22 960,20       10 559,73  2 673 163,61 

Dopravné prostriedky 650 836,97     85 732,00            21 926,53        714 642,44 

Pozemky 591 872,61     0,00         393,34         591 479,27 

Umelecké diela 657,24              0,00          0,00            657,24 

Obstaranie DHM 1 195 169,63          179 904,30       179 904,30   1 195 169,63 

Spolu: 13 208 273,18 359 808,60 212 783,90   13 355 291,88  

 
K všetkému majetku má účtovná jednotka právo správy majetku štátu. V roku 2017 boli  položkami 
zaradenia dlhodobého majetku: päť vozidiel, geodetické prístroje, mobilné regály, rekonštrukcia 
elektroinštalácie v Prešove. 
Z evidencie dlhodobého majetku bol na základe výsledkov inventarizácie vyradený a ekologicky 
zlikvidovaný, morálne a fyzicky opotrebovaný majetok.  
 
4.7.1.2 Obežný majetok 
 
Zásoby 
 
K 31.12.2017 vykazuje účtovná jednotka zásoby v sume 20 146,71 EUR, čo predstavuje zostatky 
reštaurátorského materiálu na skladoch ORA Bratislava 6 138,04 EUR a ORA Levoča 14 008,67 EUR.  
 

Text Počiatočný stav k 
 1. 1. 2017 

Prírastok Úbytok Zostatok 
k 31.12.2017 

ORA Bratislava 2 903,17 15 331,51 12 096,64 6 138,04 

ORA Levoča 15 774,45 159 449,25 161 215,03 14 008,67 

 
 
4.7.1.3 Finančný majetok 
 

Text Počiatočný stav k 
 1. 1. 2016 

Prírastok Úbytok Zostatok 
k 31.12.2016 

Ceniny         0,00 237 452,60 237 452,60           0,00 

Sociálny fond 13 049,10    64 442,40   59 591,73   17 899,77 

Depozit       398 006,98   456 680,15 398 006,98        458 680,15 

Bežné granty     26 000,69    331 860,00     231 860,00    126 000,69 

BÚ ProMonumenta 64 884,72 38 146,26 103 030,98   0,00 

 
Náklady budúcich období k 31.12.2017 v sume 52 537,88 EUR tvoria najmä predplatné za časopisy, 
poistné za autá a iné náklady, ktoré súvisia s rokom 2018. V roku 2017 bude táto položka rozpustená 
do nákladov.  

 
4.7.1.4 Pohľadávky  
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky k 31.12.2017 boli v sume 93 395,18 EUR. Sú tu zahrnuté 
preddavky na elektrickú energiu a plyn poskytnuté v roku 2017, zatiaľ nevyfakturované. Zostatok  
pohonných látok  v  nádržiach  služobných  motorových  vozidiel  je  k  31.12.2017 3 164,82 EUR. 
Suma pohľadávok z nedaňových rozpočtových príjmov k 31.12.2017 je  269 315,27 EUR.  
K pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov, prevažne z poskytnutých reštaurátorských služieb, 
prenájmu nebytových priestorov a pokút, ktoré presiahli dobu splatnosti viac ako 1 rok v sume 
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6 851,18 EUR bola vytvorená opravná položka. V roku 2017 bola vytvorená opravná položka 
k pohľadávkam so splatnosťou do roku 2014, v sume 72 746,28 EUR.  
 

Názov         Stav k 1.1.2017    Stav k 31.12.2017 

Pohľadávky z nedaň. rozp.príjmov  229 622,65 189 717,81 

       
4.7.2.  Pasíva 
4.7.2.1 Vlastné imanie 
 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia k 31.12.2016         330 468,27 EUR 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia k 31.12.2017             374 359,23 EUR 
          
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie k 2016               99 421,96 EUR       
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie k 2017               64 524,40 EUR 
 
4.7.2.2 Záväzky 
 

Názov Stav k 31.12.2017 

Dodávatelia 130 933,39 

Ostatné rezervy 73 860,07 

Zamestnanci 271 388,59 

Sociálne a zdravotné zabezpečenie 170 689,07 

Daňové záväzky  41 811,54 

DPH  podľa §7 a §7a  Zákona č.222/2004 Z. z.  673,52 

 
Záväzky voči dodávateľom  k 31.12.2017 sú 130 933,39 EUR. Tieto záväzky tvoria dodávateľské 
faktúry za materiál resp. služby, ich splatnosť je  december 2017 a január 2018.  
Účtovná jednotka vytvorila v roku 2016 ostatné rezervy na : 

-  nevyfakturované dodávky                                               65 360,07  EUR 
-  neukončené súdne spory                                                   8 500,00  EUR.                                              

 
Tieto rezervy budú podľa predpokladu použité v roku 2018. 
Záväzky voči zamestnancom, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a daňovému úradu sa 
týkajú miezd zamestnancov za december 2017, ktoré budú vyplatené v januári 2018. 
Pamiatkový úrad je na základe príkazu MF SR registrovaný ako platca DPH podľa §7 a §7a  Zákona 
č.222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, ako osoba, ktorá nemá postavenie platiteľa 
dane, avšak je povinná platiť daň z tovarov a služieb nadobudnutých  z iného členského štátu EÚ, bez 
nároku na odpočítanie dane.  
 
5.     Výdavky organizácie kryté prostriedkami Európskej únie a inými prostriedkami    
         zo zahraničia poskytnutých na základe medzinárodných zmlúv 
 
Pamiatkový úrad SR v roku 2017 nezískal žiadne finančné prostriedky poskytnuté na základe 
medzinárodných zmlúv. 
 
6. Zhodnotenie zamestnanosti   

 
     V období roka 2017 Pamiatkový úrad SR (ďalej len „úrad“) zabezpečoval vzdelávanie ako 
zamestnancov v štátnej službe, tak aj zamestnancov vykonávajúcich práce  vo verejnom záujme. 
     Úrad organizoval tak, ako každoročne pre štátnych zamestnancov Metodický deň, organizovaný 
Odborom preskúmavania výkonu štátnej správy. 
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     Veľký význam vo vzdelávaní má účasť zamestnancov na domácich a medzinárodných 
konferenciách, workshopoch, sympóziách, seminároch, kolokviách s aktívnou prezentáciou našich 
poznatkov a výskumov, ako aj na odborných prednáškach organizovaných rôznymi vzdelávacími 
inštitúciami. 
Úrad realizoval nasledovné výberové konania počas roka 2017: 

 výber V 2017/1 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – Odborný 
radca, KPÚ Bratislava 

 výber V 2017/2 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – Odborný 
radca, Odbor preskúmavania rozhodnutí štátnej správy 

 výber V 2017/3 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – Odborný 
radca, KPÚ Trnava 

 výber V 2017/4 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – Odborný 
radca, KPÚ Žilina 

 výber V 2017/5 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – Odborný 
radca, KPÚ Prešov 

 výber V 2017/6 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – Odborný 
radca, KPÚ B. Bystrica 

 výber V 2017/7 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – Odborný 
radca, KPÚ Nitra 

 výber V 2017/8 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, vo funkcii – Odborný 
radca, Odbor archeológie 

 výberové konanie – VK 1/2017 – na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii  
- hlavný radca -vedúci Odboru archeológie 

 výberové konanie – VK 2/2017 – na obsadenie voľného miesta pri výkone prác vo verejnom 
záujme -vedúci Informačno- komunikačných technológií 

 výberové konanie – VK 3/2017 – na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vo funkcii  
- hlavný radca -vedúci Odboru národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území 

 výberové konanie – VK/2017/2921 – na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vo 
funkcii – odborný radca – na Odbore štátneho informačného systému 

 výberové konania – VK/2017/2919, VK/2017/2918; VK2017/2645; VK/2017/2644; - na obsadenie 
voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii – odborný radca – Krajský pamiatkový úrad 
Banská Bystrica, pracovisko B. Štiavnica (1 miesto z toho B. Bystrica) 

 výberové konanie – VK/2017/2642 – na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vo 
funkcii – odborný radca – v Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín, pracovisko Prievidza – zástup 
MD a RD 

 výberové konanie – VK/2017/2641 – na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vo 
funkcii – odborný radca – Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko Levoča. 

 
 Stav zamestnancov: 
Limit zamestnancov na rok 2017 je 320 /určený rozpočtovým opatrením/. Členenie na štátnych 
zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme je internou záležitosťou úradu 
a je nasledovné: 
- 180 štátnych zamestnancov 
- 140 zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.  
      V hodnotenom období zo 140 funkčných miest pre výkon prác vo verejnom záujme,  bolo 16 
zamestnankýň a 1 zamestnanec mimo evidenčného stavu z dôvodu materskej dovolenky (7) 
a rodičovskej dovolenky (10).  
Zo 180 funkčných miest štátnych zamestnancov bolo (30)  zamestnankýň mimo evidenčného stavu, 
z toho (11) z dôvodu materskej dovolenky, (19) z dôvodu rodičovskej dovolenky. 
 
K 31. 12. 2017 bol vývoj v stave zamestnancov úradu nasledovný: 
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Štátna služba:  
zo 180 štátnych zamestnancov bolo ku koncu sledovaného obdobia 30 zamestnancov mimo 
evidenčného stavu z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky. Na zastupovanie počas 
materskej a rodičovskej dovolenky boli na niektoré funkcie prijatí zamestnanci do dočasnej štátnej 
služby.  
Štátnozamestnanecký pomer skončilo 24 zamestnancov; z dôvodu uplynutia dočasnej štátnej služby 
10; ukončením dohodou 10, zamestnanci; odchodom do dôchodku 2 zamestnanci, 2 v skúšobnej 
dobe. 
Štátnozamestnanecký pomer vznikol 20 zamestnancom, z toho 8 z dôvodu úspešného vykonania 
výberu alebo výberového konania na voľné štátnozamestnanecké miesta, 5 zamestnanci boli prijatí 
do dočasnej štátnej služby (2) do vykonania výberu na voľné štátnozamestnanecké miesto (5) na 
zastupovanie dôvodu zastupovania počas materskej alebo rodičovskej dovolenky. 
 
Výkon práce vo verejnom záujme:  
zo 140 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme bolo v sledovanom období  6 
zamestnankýň a 1 zamestnanec na materskej dovolenke, 9 zamestnankýň a 1 zamestnanec na 
rodičovskej dovolenke. 
Ku koncu sledovaného obdobia ukončilo 18 zamestnancov pracovný pomer;  12 zamestnanci ukončili 
pracovný pomer dohodou; 1 zamestnanec v skúšobnej dobe,  5 zamestnanci  ukončili pracovný 
pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. 
pracovný pomer vznikol 20 zamestnancom. 
     Prípadné nenaplnenie stavu zamestnancov v priemerných prepočítaných stavoch v oboch 
kategóriách ako vo verejnej, tak i v štátnej službe, vyplýva z nedostatočného objemu finančných 
prostriedkov určených na platy zamestnancov úradu a neuskutočnenia nástupov po uskutočnení 
výberových konaní v aktuálnom roku. 
     Napriek tomu boli úlohy úradu za hodnotené obdobie plnené zvýšeným úsilím zamestnancov 
(verejná služba aj štátna služba), čo bolo riešené finančným ohodnotením formou mimoriadnych 
odmien,  osobných príplatkov, prípadne dohodami  o vykonaní práce, dohodami o pracovnej činnosti 
a dohodami o brigádnickej práci študentov.    
     V roku 2017 bolo uzatvorených 96 dohôd o pracovnej činnosti, 24 dohôd o vykonaní práce a 20 
dohôd o brigádnickej práci študenta. Formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru úrad zabezpečoval činnosti, ktoré by nebolo ekonomické vykonávať v riadnom pracovnom 
pomere, napr. upratovanie na pracoviskách v rámci krajských pamiatkových úradov po území celého 
Slovenska, ďalej údržbárske a kuričské práce, a tiež sa týmto spôsobom riešil problém nedostatku 
zamestnancov v oblasti reštaurovania  a archeológie s ohľadom na krátkosť času pri dodržiavaní 
termínov vykonania prác, ako aj s ohľadom na poveternostné a iné súvisiace podmienky. 
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7.   Záver  
 
     V roku 2017 vykonával PÚ SR a jednotlivé KPÚ svoje základné úlohy v zmysle pamiatkového 
zákona a v zmysle Plánu hlavných úloh PÚ SR na rok 2017, ktorý bol zaslaný sekcii kultúrneho 
dedičstva MK SR. Následne bol PHÚ rozpracovaný pre jednotlivé úseky a odbory PÚ SR, ako aj pre 
krajské pamiatkové úrady a ich pracoviská.   
 
     Prioritou v činnosti od začiatku roka bol výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového 
fondu v zmysle platných zákonov. Pokračovala realizácia dlhodobých úloh PÚ SR, najmä Revízia ÚZPF 
SR a príprava Súpisu NKP SR, ako aj revízia pamiatkových území. PÚ SR aktívne pracoval na realizácii 
dlhodobého projektu Digitálny pamiatkový fond v rámci Operačného programu Informatizácia 
spoločnosti, prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcii a obnova ich národnej 
infraštruktúry. V priebehu sledovaného obdobia PÚ SR pokračoval v realizácii projektu Pro 
Monumenta - prevencia údržbou. Projekt financovaný z EEA grants sa dňom 30. 4. 2017 úspešne 
zavŕšil. Zvyšných 8 mesiacov roka 2017 sa projekt nachádzal vo svojej udržateľnosti. 
 
     Ťažisko prác v roku 2017 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej správy na 
úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle pamiatkového zákona, vydávaním rozhodnutí, 
záväzných stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám oprávnených 
osôb. V sledovanom období vydal PÚ SR vrátane KPÚ celkovo 4884 rozhodnutí v 1. a 2. stupni 
výkonu štátnej správy, 10 889 záväzných stanovísk,  10 671 vyjadrení a stanovísk. 
 
     V rámci plnenia PHÚ na rok 2017 naďalej zostala ťažiskovou úlohou revízia ÚZPF SR. V  roku 2017 
bola spracovaná revízia 215 nehnuteľných NKP a 256 hnuteľných NKP.   Prebiehala spolupráca s 
Národným lesníckym centrom vo Zvolene - poskytnutie dát z leteckého laserového skenovania 
terénu Pamiatkovému úradu SR pre efektívnejšiu ochranu archeologických nálezísk. Uskutočnené 
boli aj kroky k príprave jednotlivých monografii sídiel a okresov v rámci nového Súpisu NKP SR - 
prioritne okresy Trenčín, Hlohovec, Nitra a sídlo Košice.  
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Štatistický prehľad výkonu štátnej správy PÚ SR a KPÚ a revízie ÚZPF v rokoch 2002 –   2017 
v porovnaní s činnosťou Pamiatkového ústavu v rokoch 2000 – 2002:    
 

Rok 
 

Počet rozhodnutí 
a záväzných stanovísk  

Počet 
stanovísk 
a 
vyjadrení 

Spolu Revízia ÚZPF 

NhNKP HNKP Spolu 

2000 - 6078 6078 1376 867 2243 

2001 - 6476 6476 1136 1050 2186 

2002 4426 4270 8696 591 656 1247 

2003 6757 5384 12141 905 1119 2024 

2004 8015 11685 19700 790 992 1782 

2005 6817 12199 19016 687 875 1562 

2006 3021 rozhodnutí 
4520 záv. stanovísk 

9245 16786 830  1292 2122 

2007 3234 rozhodnutí 
4828 záv. stanovísk 

10681 18743 605 1113 1718 

2008 3628 rozhodnutí 
5325 záv. stanovísk 

12118 21071 376 559 935 

2009 3780 rozhodnutí 
6311 záv. stanovísk 

8581 18672 365 566 931 

2010 4038 rozhodnutí 
6576 záv. stanovísk 

6615 17229 286 451 737 

2011 4599 rozhodnutí 
7195 záv. stanovísk 

4849 16643 270 299 569 

2012 3983 rozhodnutí 
7673 záv. stanovísk 

2080 13736 259 407 666 

2013 4694 rozhodnutí 
8311záv. stanovísk 

871 13876 139 + 
148 
opráv 

330 + 2 
opravy 

469 + 150 
opráv 

2014 4155 rozhodnutí 
7047 záv. stanovísk 

4779 15981 243 338 581 

2015 4376 rozhodnutí 
9631 záv .stanovísk 

13159 27166 268 431 699 

2016 4919 rozhodnutí 
11470 záv  stanovísk 

10703 27092 232 321 553 

2017 4884 rozhodnutí 
10889 záv. stanovísk 

10671 26 444 215 256 471 
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Zoznam skratiek použitých v správe za rok 2017 
 
AIS OP SQL   automatizovaný informačný systém ochrany pamiatok 
AL     aktualizačný list 
AR     automatizovaný register  
DEKD     dni európskeho kultúrneho dedičstva 
GIS     geografický informačný systém 
HNKP    hnuteľná národná kultúrna pamiatka 
CHTO    chemicko-technologické oddelenie 
KN     kataster nehnuteľností 
KPÚ    krajský pamiatkový úrad 
MK SR    Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
MPR    mestská pamiatková rezervácia 
MV SR    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
NGR    námestník generálnej riaditeľky 
NhNKP    nehnuteľná národná kultúrna pamiatka 
NKP, KP    národná kultúrna pamiatka 
NPÚ    Národní památkový ústav  
ODGD    Odbor digitalizácie a grafickej dokumentácie 
ONKPaPÚ   Odbor národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území 
OMK PÚ SR   Odborno-metodická komisia Pamiatkového úradu SR 
OOA    odbor osobitného archívu 
OP     ochranné pásmo 
OPÚ    odbor pamiatkových území, archeológie a svetového dedičstva 
OPVŠS    odbor preskúmavania výkonu štátnej správy 
ORA    oblastný reštaurátorský ateliér 
OŠIS    odbor štátneho informačného systému 
PO     pamiatkový objekt 
PP     pamiatkový predmet 
PR     pamiatková rezervácia 
PRĽA    pamiatková rezervácia ľudovej architektúry 
PÚ SR    Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
PZ     pamiatková zóna 
S     spolupráca 
SKD     svetové kultúrne dedičstvo 
SQL     search query language (vyhľadávací dopytovací program) 
SÚPS    Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti 
SÚPSOP   Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 
ŠÚPS    Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti 
T     termín 
ÚGR    úsek generálneho riaditeľa 
ÚEP    úsek ekonomicko-prevádzkový 
ÚVŠS    úsek výkonu štátnej správy a odborných činností 
ÚZPF    ústredný zoznam pamiatkového fondu 
Z     zodpovednosť 
ZS     záväzné stanovisko 
ZŠ     základná škola 
 


