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Ministerstvo kultúry  

Slovenskej republiky  

 

Bratislava 1.12.2014 

MK-2585/2014-221/16575 

 

Rokovací poriadok 

komisie na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti 

na vykonávanie pamiatkového výskumu 
 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva Rokovací 

poriadok komisie na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie 

pamiatkového výskumu (ďalej len „rokovací poriadok“), zriadenej na základe § 8 zákona č. 

49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„pamiatkový zákon“). 

 

Čl. 1 

Postavenie komisie na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie 

pamiatkového výskumu 

 

Komisia na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového 

výskumu (ďalej len „komisia“) je odborným poradným orgánom ministerstva na overovanie 

osobitnej odbornej spôsobilosti fyzických osôb oprávnených vykonávať pamiatkový výskum 

(ďalej len „odborná spôsobilosť“). 

 

Čl. 2 

Činnosť komisie 

 

(1) Komisia v rámci výkonu svojej činnosti najmä 

a) posudzuje žiadosti fyzických osôb o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti,  

b) posudzuje žiadosti fyzických osôb o predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti, 

c) predkladá ministerstvu návrhy na vydanie osvedčení o odbornej spôsobilosti, 

d) predkladá ministerstvu návrhy na predĺženie platnosti osvedčení o odbornej 

spôsobilosti. 

 

(2) Vzory žiadostí sú prílohou rokovacieho poriadku.  

 

Čl. 3 

Zloženie komisie 

 

(1) Príslušné odborné organizácie, vedecké inštitúcie a Pamiatkový úrad Slovenskej 

republiky nominujú na základe žiadosti ministerstva kandidátov na členov komisie  

v jednotlivých odboroch pamiatkového výskumu. Návrhy na členov komisie, ktorých má 

minister vymenovať, predkladá ministrovi generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva 

ministerstva (ďalej len „generálny riaditeľ“).  
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(2) Počet členov komisie je nepárny. Komisia má najmenej 9 a najviac 13 členov. 

(3) Komisia na prvom zasadnutí zvolí hlasovaním zo svojich členov predsedu komisie 

a podpredsedu komisie. Hlasovanie je platné, ak za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina 

všetkých členov komisie.  Každý člen komisie má jeden hlas.  

(4) Predseda komisie najmä 

a) zvoláva a vedie zasadnutia komisie, 

b) zastupuje komisiu navonok, 

c) zodpovedá ministrovi za činnosť komisie, 

d) zodpovedá za priebeh zasadnutia komisie, 

e) podpisuje protokoly o vykonaní skúšky žiadateľmi o vydanie osvedčenia o  odbornej 

spôsobilosti, 

f) podpisuje zápisnicu z rokovania komisie.  

 

(5) Predsedu komisie v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho kompetencií  

podpredseda komisie. 

 

(6) Členstvo v komisii zaniká 

a) uplynutím funkčného obdobia, 

b) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,  

c) odvolaním, 

d) písomným vzdaním sa členstva; členstvo zaniká dňom doručenia písomného 

oznámenia o vzdaní sa členstva ministrovi,   

e) ak novovymenovaný minister nepotvrdí člena komisie do 30 dní od nástupu do funkcie 

ministra.  

 

(7) Minister môže člena komisie odvolať, ak 

a) sa člen komisie bez ospravedlnenia nezúčastní na dvoch po sebe nasledujúcich 

zasadnutiach komisie, 

b) bol člen komisie právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, 

c) existuje dôvodné podozrenie, že člen komisie svojím konaním nereprezentuje záujmy 

ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk. 

(8) Členstvo v komisii je dobrovoľné a nezastupiteľné. 

(9) Členovia komisie majú nárok na cestovné náhrady podľa osobitných predpisov 
1
). 

 

Čl. 4 

Zasadnutia komisie 

 

(1) Zasadnutia komisie sú neverejné. 

 

(2) Zasadnutia komisie zvoláva tajomník komisie na podnet generálneho riaditeľa alebo 

predsedu komisie. 

 

(3) Administratívne a organizačné práce spojené so zabezpečením činnosti komisie 

vykonáva tajomník komisie. Tajomník komisie nie je členom komisie a nemá 

                                            
1
 Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 
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hlasovacie právo. 

 

(4) Tajomníka komisie vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ zo zamestnancov sekcie 

kultúrneho dedičstva ministerstva.  

 

(5) Tajomník predkladá na rokovania komisie iba úplné žiadosti o vydanie osvedčenia o 

odbornej spôsobilosti a úplné žiadosti o predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti podľa § 35a ods. 3 a 4 pamiatkového zákona a § 3 a 4 vyhlášky.  

 

(6) Komisia, po preskúmaní žiadostí o  vydanie osvedčenia o  odbornej spôsobilosti 

a žiadosti o predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti, uskutoční 

overovanie odbornej spôsobilosti podľa skúšobného poriadku komisie.  Podrobnosti 

o spôsobe overovania odbornej spôsobilosti upravuje skúšobný poriadok komisie, ktorý 

vydá ministerstvo. 

 

(7) O rokovaní komisie vyhotovuje tajomník zápisnicu, ktorú podpíše predseda komisie, 

tajomník komisie a všetci prítomní členovia komisie. Uznesenie je súčasťou zápisnice 

zo zasadnutia komisie, ktorú komisia predkladá generálnemu riaditeľovi. Zápisnice 

a spisová dokumentácia súvisiaca s rokovaniami komisie sú súčasťou agendy sekcie 

kultúrneho dedičstva ministerstva. 

 

(8)  Komisia vystupuje ako kolektívny orgán. Členovia komisie sú povinní zachovávať 

mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich so žiadosťami o  vydanie osvedčenia o 

odbornej spôsobilosti a žiadosťami o predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti počas funkčného obdobia a aj po skončení členstva v komisii, vzhľadom na 

skutočnosť, že žiadosti obsahujú osobné údaje a iné údaje chránené zákonom 
2
). 

 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Zrušuje sa Rokovací poriadok komisie na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie pamiatkového výskumu č. MK 986/2003-1 zo dňa 9. júla 2003, ktorý 

nadobudol účinnosť 1. augusta 2003.  

 

(2) Tento rokovací poriadok nadobúda účinnosť 1. januára 2015. 

 

 

 

 

 

Marek Maďarič 

 minister kultúry 

 

                                            
2
 Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  
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            Príloha č. 1 

Žiadosť o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti  

na vykonávanie pamiatkového výskumu 
 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

sekcia kultúrneho dedičstva 

Námestie SNP č. 33 

813 31 Bratislava 

 

Podľa § 35a ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov a v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 

253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v 

znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 

231/2014 Z. z., žiadam o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore: 

 

 architektonicko-historický výskum  □ 

 umelecko-historický výskum   □ 

 urbanisticko-historický výskum  □ 

 archeologický výskum   □ 

 

meno, priezvisko, titul žiadateľa:................................................................................................. 

 

kontaktné údaje:............................................................................................................................ 

 

........... .......................................................................................................................................... 

 

□ Súhlasím so zverejnením kontaktných údajov (meno, priezvisko, titul, adresa, e-mail, tel. 

č.) v Zozname držiteľov osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na internetovej 

stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (www.culture.gov.sk) v súlade s § 35a 

ods. 6 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 

predpisov. 

□ Beriem na vedomie, že termíny uzávierky predkladania žiadostí sú 31. marec a 30. 

september.  

................................................. 

podpis 
povinné prílohy: 

 úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní (vyžaduje sa vysokoškolské 

vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore) 

 doklad o odbornej praxi v oblasti pamiatkového výskumu (najmenej tri roky po ukončení 

druhého stupňa vysokoškolského štúdia) 

 odborný posudok Pamiatkového úradu Slovenskej republiky alebo Archeologického ústavu 

Slovenskej akadémie vied o absolvovaní odbornej praxe 

 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

 potvrdenie o zaplatení správneho poplatku v hodnote 6,50 eura za vydanie osvedčenia 

o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v jednom odbore 

(položka 62b zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov) 

http://www.culture.gov.sk/
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           Príloha č. 2 

Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti 

na vykonávanie pamiatkového výskumu 
 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

sekcia kultúrneho dedičstva 

Námestie SNP č. 33 

813 31 Bratislava 

 

Podľa § 35a ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov a v súlade s § 4 Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 

253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v 

znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 

231/2014 Z. z., žiadam o predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej 

spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore: 

 

 architektonicko-historický výskum  □ 

 umelecko-historický výskum   □ 

 urbanisticko-historický výskum  □ 

 archeologický výskum   □ 

 

meno, priezvisko, titul žiadateľa:................................................................................................. 

 

kontaktné údaje:............................................................................................................................ 

 

...................................................................................................................................................... 

 

□ Súhlasím so zverejnením kontaktných údajov (meno, priezvisko, titul, adresa, e-mail, tel. 

č.) v Zozname držiteľov osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na internetovej 

stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (www.culture.gov.sk) v súlade s § 35a 

ods. 6 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 

predpisov. 

□ Beriem na vedomie, že termíny uzávierky predkladania žiadostí sú 31. marec a 30. 

september.  

 

 

................................................. 

podpis 
povinné prílohy: 

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

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

osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu 

v jednom odbore (položka 62b zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov) 

odporúčané prílohy:  

- zoznam výskumov, ktoré žiadateľ vykonal počas doby platnosti osvedčenia  

http://www.culture.gov.sk/

