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Ministerstvo kultúry  

Slovenskej republiky  

 

Bratislava 1.12.2014 

MK - 2586/2014-221/17035 

 
 

Skúšobný poriadok 

komisie na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti  

na vykonávanie pamiatkového výskumu 
 

 

 

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

Skúšobný poriadok komisie na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie 

pamiatkového výskumu (ďalej len „skúšobný poriadok“). Skúšobný poriadok upravuje  

priebeh odbornej skúšky a hodnotenie odbornej skúšky vykonanej žiadateľom o vydanie 

osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu (ďalej 

len „žiadateľ“) podľa § 8 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 

neskorších predpisov a § 2 a 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. 

 

 

Čl. 1 

Písomná časť odbornej skúšky 

 

(1) Pred začatím písomnej časti odbornej skúšky sú žiadatelia oboznámení s pravidlami 

a s obsahom odbornej skúšky, najmä sú informovaní o počte otázok písomnej časti 

skúšky, o možnostiach a spôsobe odpovede, o časovom limite na vypracovanie písomnej 

časti odbornej skúšky, o podmienkach úspešnosti a postupu do ústnej časti odbornej 

skúšky.  

 

(2) Písomnú časť odbornej skúšky predstavuje písomný test, ktorý pozostáva z 25 otázok z  

právnych predpisov v oblasti ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov 

a archeologických nálezísk.   

 

(3) Otázky písomného testu sa na každú odbornú skúšku obmieňajú. Kombinácie otázok 

schvaľuje generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva (ďalej len 

„generálny riaditeľ“). Členovia komisie a zamestnanci ministerstva sú povinní 

zachovávať mlčanlivosť o skladbe otázok a o odpovediach na otázky písomného testu.  

 

(4) Každá otázka písomného testu má tri možnosti, z ktorých môžu byť správne: jedna 

možnosť, dve možnosti, všetky tri možnosti alebo ani jedna možnosť. Za úspešne 

zodpovedanú otázku sa považuje otázka, na ktorú žiadateľ zodpovedal úplne správne. 

 

(5) Za úspešné vykonanie písomnej časti odbornej skúšky sa považuje dosiahnutie aspoň 

75% úspešnosti zodpovedaných otázok. 
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(6) Písomný test sa uskutočňuje pod dozorom tajomníka komisie a zamestnanca sekcie 

kultúrneho dedičstva ministerstva, ktorého určí generálny riaditeľ pred začiatkom 

odbornej skúšky. 

 

(7) Písomný test opravujú tajomník komisie a zamestnanec ministerstva, ktorí na konci 

písomného testu uvedú počet správnych odpovedí, dosiahnutú úspešnosť žiadateľa a 

výsledky písomného testu potvrdia svojím podpisom. 

 

(8) Žiadateľ je informovaný o výsledkoch písomnej časti odbornej skúšky bezprostredne po 

vyhodnotení výsledkov písomnej časti odbornej skúšky. Žiadateľ má právo nazrieť do 

opraveného písomného testu. Žiadateľ nemá právo robiť fotografie ani  výpisky 

z písomného testu. 

 

(9) Žiadateľ, ktorý úspešne absolvoval písomnú časť odbornej skúšky, postupuje do ústnej 

časti odbornej skúšky. 

 

Čl. 2 

Ústna časť odbornej skúšky 

 

(1) Ústnou časťou odbornej skúšky overuje komisia teoretické vedomosti a odborné znalosti 

v oblasti ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov, archeologických 

nálezísk a metodiky pamiatkového výskumu. Žiadateľ prezentuje najmenej dve 

výskumné dokumentácie alebo podobné diela, na ktorých má žiadateľ preukázateľne 

významný autorský podiel, pričom uvedie svoj autorský podiel na výskumnej 

dokumentácii, ako aj konkrétnu časť dokumentácie, za vypracovanie ktorej je 

zodpovedný. Žiadateľ odpovedá na doplňujúce otázky členov komisie, týkajúce sa 

predložených výskumných dokumentácií.  

 

(2) Na ústnej časti odbornej skúšky žiadateľ odpovedá na otázky členov komisie týkajúce sa 

odboru pamiatkového výskumu, v ktorom má žiadateľ záujem získať odbornú 

spôsobilosť. Otázky členov komisie musia byť kladené jasne a zrozumiteľne a musia mať 

vzťah k predmetu ústnej časti odbornej skúšky. Otázky členov komisie sa nesmú týkať 

budúceho pôsobenia žiadateľa a nesmú byť kladené účelovo.  

 

(3) Komisia posúdi výsledky ústnej časti odbornej skúšky a výskumné dokumentácie. 

 

(4) O úspešnosti vykonania ústnej časti odbornej skúšky rozhodujú prítomní členovia 

komisie hlasovaním. 

 

 

Čl. 3  

Protokol o vykonaní odbornej skúšky 

 

(1) O výsledku vykonanej odbornej skúšky sa vyhotovuje protokol jednotlivo pre každého 

žiadateľa. Protokol obsahuje: 

a) základné identifikačné údaje o žiadateľovi,  

b) odbor pamiatkového výskumu, v ktorom má žiadateľ záujem získať odbornú 

spôsobilosť,  

c) dátum vykonania odbornej skúšky,  
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d) výsledky dosiahnuté v písomnej časti odbornej skúšky a ústnej časti odbornej skúšky,  

e) dôvody nesplnenia podmienok získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti, v prípade 

negatívneho výsledku odbornej skúšky,  

f) celkové hodnotenie úspešnosti žiadateľa, 

g) podpisy prítomných členov komisie, 

h) podpis tajomníka komisie.   

 

(2) Vzor protokolu je uvedený v prílohe č. 1 tohto skúšobného poriadku. 

 

 

Čl. 4  

Návrh na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

 

(1) Komisia hlasuje o návrhu na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo o návrhu 

na zamietnutie vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Hlasovanie je platné, ak ho 

schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie. Uznesenie k návrhom na 

vydanie alebo zamietnutie vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti s výsledkami 

hlasovania je súčasťou zápisnice o rokovaní komisie a priebehu výsledku odbornej 

skúšky, ktorú vyhotovuje tajomník komisie.  

 

(2) Uznesenie komisie je podkladom pre vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo 

pre zamietnutie vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti.  

 

(3) Vzor uznesenia je uvedený v prílohe č. 2 tohto skúšobného poriadku.  

 

 

Čl. 5 

Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

 

(1) Generálny riaditeľ posúdi súlad uznesenia komisie s platnou legislatívou.  

(2) Ministerstvo vydá žiadateľom do 30 dní od úspešného vykonania skúšky osvedčenie o 

odbornej spôsobilosti na obdobie piatich rokov. 

 

 

Čl. 6 

Písomné oznámenie  

 

(1) Ministerstvo zašle žiadateľom do 30 dní od neúspešného vykonania odbornej skúšky 

písomné oznámenie o výsledku odbornej skúšky.  

 

(2) Žiadateľ má právo podať sťažnosť proti výsledku odbornej skúšky, ktorú vybavuje 

generálny riaditeľ. 

 

(3) Ak žiadateľ odbornej skúške nevyhovel, môže podať novú žiadosť o vydanie osvedčenia 

o odbornej spôsobilosti opakovane do najbližšieho termínu uzávierky predkladania 

žiadostí.  
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Čl. 7 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

(1) Zrušuje sa Skúšobný poriadok na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie pamiatkového výskumu č. MK 987/2003-1 zo dňa 9.7.2003.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Maďarič 

minister kultúry 
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Príloha č. 1  

Komisia na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti  

na vykonávanie pamiatkového výskumu 

     Bratislava dňa  

                       MK-  xx /2014-221/xx 

 P R O T O K O L 

o vykonaní odbornej skúšky žiadateľom o vydanie osvedčenia o osobitnej 

odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu 
 

žiadateľ/žiadateľka 

(meno, priezvisko, titul):       ............................................................................... 

 

adresa žiadateľa/žiadateľky:      ............................................................................... 

 

odbor pamiatkového výskumu:   □  umelecko-historický výskum 

□  architektonicko-historický výskum 

□  urbanisticko-historický výskum  

□  archeologický výskum 

 

odborná skúška vykonaná dňa              .............................................................................. 

 

výsledky písomnej časti odbornej skúšky: .....  správnych odpovedí z 25 otázok,  

.....  % úspešnosť 

      vyhovel(-a) / nevyhovel(-a) 

 

výsledky ústnej časti odbornej skúšky: vyhovel(-a) / nevyhovel(-a) 

odôvodnenie:  (uvádza sa iba v prípade, ak žiadateľ v ústnej časti skúšky nevyhovel): 

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

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

 

celkové hodnotenie odbornej skúšky:  vyhovel(-a) / nevyhovel(-a)  
 

Zloženie komisie:      podpis prítomného člena komisie:  

 

....... - predseda komisie                 .................................... 

....... - podpredseda komisie      .................................... 

........ – člen komisie       .................................... 

........ – člen komisie       .................................... 

........ – člen komisie       .................................... 

........ – člen komisie       .................................... 

........ – člen komisie       .................................... 

........ – člen komisie       .................................... 

........ – člen komisie       .................................... 

........ – člen komisie       .................................... 

........ – člen komisie       .................................... 

........ – člen komisie       .................................... 

........ – člen komisie       ....................................  
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Príloha č. 2 

 

Komisia na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti  

na vykonávanie pamiatkového výskumu 

 

Bratislava dňa  

                   MK-xx/2014-221/xx  

 

 

Komisia na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového 

výskumu (ďalej len  „komisia“) v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je odborným poradným orgánom 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Komisia v súlade s § 2 

ods. 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. a v zmysle čl. 6 

ods. 1 Skúšobného poriadku komisie na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie pamiatkového výskumu č. MK 2586/2014-221/17035 zo dňa ........... .2014 

vydáva 

 

 

U Z N E S E N I E 

k žiadostiam na vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti. 

 

Komisia posúdila protokoly o vykonanej odbornej skúške nižšie uvedených 

žiadateľov, ktorí dňa .......................... absolvovali odbornú skúšku v zmysle § 35a ods. 1 

pamiatkového zákona. Komisia sa stotožňuje s výsledkami odborných skúšok všetkých 

žiadateľov.  

 

Komisia navrhuje ministerstvu rozhodnúť o vydaní osvedčenia o osobitnej 

odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu pre žiadateľov v jednotlivých 

odboroch pamiatkového výskumu nasledovne: 

 

umelecko-historický výskum: 

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

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

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

 

architektonicko-historický výskum: 

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

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

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

 

urbanisticko-historický výskum:  

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

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

........................................................ 
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archeologický výskum: 

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

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

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

 

Komisia navrhuje ministerstvu rozhodnúť o zamietnutí vydania osvedčenia 
o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu pre žiadateľov 

v jednotlivých odboroch pamiatkového výskumu nasledovne: 

 

umelecko-historický výskum: 

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

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

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

 

architektonicko-historický výskum: 

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

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

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

 

urbanisticko-historický výskum:  

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

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

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

 

archeologický výskum: 

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

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

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

 

Toto uznesenie je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice zo zasadnutia komisie a slúži ako 

podklad pre rozhodnutie generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva vo 

veci vydania osvedčenia. Uznesenie má pre ministerstvo odporúčajúci charakter. 

 

Zloženie komisie:      podpis prítomného člena komisie:  

 

....... - predseda komisie                 .................................... 

....... - podpredseda komisie      .................................... 

........ – člen komisie       .................................... 

........ – člen komisie       .................................... 

........ – člen komisie       .................................... 

........ – člen komisie       .................................... 

........ – člen komisie       .................................... 

........ – člen komisie       .................................... 

........ – člen komisie       .................................... 

........ – člen komisie       .................................... 

........ – člen komisie       .................................... 

........ – člen komisie       .................................... 

........ – člen komisie       ....................................  


