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Ministerstvo kultúry  

Slovenskej republiky  

 

Bratislava 1.12.2014 

MK 2145/2014-221/12289 

 

Štatút 

Pamiatkovej rady 

 

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

Pamiatkovej rady ustanovenej na základe § 6 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 

fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“). Štatút upravuje 

postavenie, pôsobnosť, zloženie, úlohy a činnosť Pamiatkovej rady. 

 

Čl. 1 

Postavenie Pamiatkovej rady 

 

(1) Pamiatková rada je odborným poradným a iniciatívnym orgánom ministerstva 

pre zásadné otázky ochrany pamiatkového fondu. 

(2) Pamiatková rada v rámci svojej pôsobnosti a v záujme zachovania, ochrany, obnovy, 

reštaurovania, regenerácie, využívania a prezentácie pamiatkového fondu prijíma 

uznesenia, ktoré majú pre ministerstvo odporúčajúci charakter. 

 

Čl. 2 

Pôsobnosť a činnosť Pamiatkovej rady 

 

Pamiatková rada v rámci výkonu svojej činnosti najmä  

a) upozorňuje na porušovanie pamiatkového zákona a predpisov vydaných na jeho 

vykonanie, 

b) vyjadruje sa v súlade s § 9 ods. 4 pamiatkového zákona k návrhu na menovanie 

generálneho riaditeľa Pamiatkového úradu Slovenského republiky (ďalej len 

„Pamiatkový úrad“), 

c) posudzuje a navrhuje koncepčné, organizačné a legislatívne opatrenia v oblasti 

ochrany pamiatkového fondu, 

d) predkladá ministerstvu iniciatívne návrhy a odporúčania týkajúce sa priorít ochrany, 

obnovy a prezentácie pamiatkového fondu, 

e) vypracúva a posudzuje návrhy a odporúčania týkajúce sa spolupráce v oblasti ochrany 

pamiatkového fondu s inými rezortmi, odbornými vedeckými inštitúciami, 

občianskymi združeniami, domácimi a medzinárodnými  mimovládnymi 

organizáciami, 

f) informuje verejnosť o ochrane pamiatkového fondu vo vzťahu k činnosti Pamiatkovej 

rady. 
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Čl. 3 

Zloženie Pamiatkovej rady 

 

(1) Členov Pamiatkovej rady vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky 

(ďalej len „minister“) z radov odborníkov pôsobiacich v oblasti ochrany pamiatkového 

fondu, navrhnutých odbornými organizáciami a vedeckými inštitúciami.
1
) 

(2) Na základe žiadosti ministerstva nominujú príslušné odborné organizácie a vedecké 

inštitúcie dvojnásobný počet kandidátov na člena Pamiatkovej rady. Návrhy členov 

Pamiatkovej rady, ktorých má minister vymenovať podľa odseku 1, predkladá ministrovi 

sekcia kultúrneho dedičstva ministerstva.  

(3) Počet členov Pamiatkovej rady je nepárny. Pamiatková rada má najmenej 9 členov a 

najviac 13 členov. 

(4) Pamiatková rada na prvom riadnom zasadnutí hlasovaním zvolí zo svojich členov 

predsedu Pamiatkovej rady a podpredsedu Pamiatkovej rady. Hlasovanie je platné, ak za 

návrh hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov Pamiatkovej rady. Každý člen 

Pamiatkovej rady má jeden hlas. 

(5) Predseda Pamiatkovej rady najmä  

a) zvoláva a vedie zasadnutia Pamiatkovej rady,   

b) zastupuje Pamiatkovú radu navonok,  

c) zodpovedá za jej činnosť ministrovi,  

d) predkladá generálnemu riaditeľovi sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva zápisnicu 

spolu s uzneseniami Pamiatkovej rady podľa článku 4 ods. 2. 

(6) Predsedu Pamiatkovej rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho 

kompetencií podpredseda  Pamiatkovej rady. 

(7) Členstvo v Pamiatkovej rade zaniká 

a)  smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,  

b) odvolaním, 

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

oznámenia o vzdaní sa členstva ministrovi, 

d) ak člena do tridsať dní od nástupu do funkcie nepotvrdí novovymenovaný minister.  

(8) Minister môže člena Pamiatkovej rady odvolať, ak 

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

zasadnutiach Pamiatkovej rady, 

b) bol člen Pamiatkovej rady právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, 

c) existuje dôvodné podozrenie, že člen Pamiatkovej rady svojím konaním nereprezentuje 

záujmy ochrany pamiatkového fondu. 

(9) Funkčné obdobie člena Pamiatkovej rady je trojročné.  

(10) Členstvo v Pamiatkovej rade je dobrovoľné a nezastupiteľné.  

(11) Členovia Pamiatkovej rady majú nárok na cestovné náhrady podľa osobitných predpisov. 
2
) 

                                            
1
)  § 6 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.  

2
) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 
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Čl. 4 

Zasadnutia Pamiatkovej rady 

 

(1) Pamiatková rada zasadá podľa potreby, minimálne dvakrát ročne. Predseda Pamiatkovej 

rady zvoláva Pamiatkovú radu  aj na žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov Pamiatkovej 

rady. 

(2) Pamiatková rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. 

Hlasovanie sa vykonáva osobne. Uznesenie Pamiatkovej rady je platné, ak ho schvália 

najmenej dve tretiny prítomných členov Pamiatkovej rady. Uznesenia sú súčasťou 

zápisnice zo zasadnutia Pamiatkovej rady, ktorej konečnú podobu schvaľuje predseda 

Pamiatkovej rady.  

(3) Ak sa člen Pamiatkovej  rady nemôže osobne zúčastniť zasadnutia Pamiatkovej rady, 

môže svoj názor k prerokúvanej veci vyjadriť elektronickou poštou na adresu tajomníka 

Pamiatkovej rady alebo iným overiteľným spôsobom. Pamiatková rada takto vyjadrený 

a zaslaný názor člena Pamiatkovej rady vezme na vedomie. Tlačená kópia vyjadrenia 

tvorí súčasť spisového materiálu. 

(4) Zasadnutia Pamiatkovej rady sú neverejné.  

(5) Pamiatková rada prizýva na svoje zasadnutia zástupcov sekcie kultúrneho dedičstva 

ministerstva, pamiatkovej inšpekcie ministerstva, Pamiatkového úradu a podľa povahy 

prerokúvaných otázok aj ďalších externých odborníkov. 

(6) Administratívne a organizačné práce spojené so zabezpečením činnosti Pamiatkovej rady 

vykonáva tajomník Pamiatkovej rady.  

(7) Tajomník Pamiatkovej rady v mene predsedu Pamiatkovej rady administratívne 

zabezpečuje zvolanie Pamiatkovej rady a vyhotovuje zápisnicu zo zasadnutia 

Pamiatkovej rady. Tajomník Pamiatkovej rady nie je členom Pamiatkovej rady a nemá 

hlasovacie právo.  

(8) Tajomníka Pamiatkovej rady vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ sekcie kultúrneho 

dedičstva ministerstva zo zamestnancov sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva. 

 

Čl. 5 

 

Štatút Pamiatkovej rady možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami, ktoré 

schvaľuje minister.  

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia  

 

(1) Zrušuje sa Štatút Pamiatkovej rady č. MK 513/2002-1 z 15. marca 2002.  

(2) Tento štatút nadobúda účinnosť 1. januára 2015. 

 

 

Marek Maďarič  

minister kultúry 


