
 
 

Závery zo zasadnutia AR v Martine zo dňa 19.1.2017: 

 

 

1. MK SR zašle osobám s osobitnou odbornou spôsobilosťou tabuľku na zistenie prehľadu 

o realizovaných archeologických výskumoch v období od 1.7.2014 do 31.1.2017. Spolu 

s tabuľkou zašle MK SR aj usmernenie o terénnej časti AV. 

2. PÚ SR zašle vedúcim AV 3. urgenciu na dodržiavanie limitu najviac 5 súčasne 

vykonávaných AV. Urgenciu - upozornenie zašle aj ďalším vedúcim AV, ktorí zákonný 

limit porušili. Súčasťou upozornenia PÚ SR bude aj pozvánka na osobný pohovor 

a upozornenie o ďalšom riešení na MK SR. 

3. Členovia AR predložia v termíne do 31.1.2017 pracovnej skupine v zložení: Mgr. Katkin, 

PhDr. Bednár, Dr. Horňák pripomienky k materiálu - Metodická pomocná inštrukcia pre 

vypracovanie a posudzovanie výskumnej dokumentácie z archeologických výskumov. 

4. Pracovná skupina v zložení: Mgr. Katkin, PhDr. Bednár, Dr. Horňák predloží finálnu 

verziu Metodickej pomocnej inštrukcie pre vypracovanie a posudzovanie výskumnej 

dokumentácie z archeologických výskumov na ďalšom zasadnutí AR. 

5. Členovia AR predložia Dr. Horňákovi a PhDr. Bednárovi pripomienky k tabuľke 

o prehľade vykonaných AV; Dr. Horňák a PhDr. Bednár predložia v termíne do konca 

februára 2017 finálnu verziu tabuľky členom AR a tajomníčke AR. 

6. Na ďalšie zasadnutie sa presúva problematika - podmienky spolupráce neprofesionálnych 

spolupracovníkov (aktivizácia garancie osôb oprávnených na vykonávanie 

archeologického výskumu). 

7. AR odporúča MK SR vydať oprávnenie na vykonávanie archeologického výskumu pre:  

Midland Adventure, s. r. o., Stoličková 8, 974 01 Banská Bystrica 

Múzeum Spiša Spišská Nová Ves, Letná 50, Spišská Nová Ves 

Považské múzeum v Žiline, Topoľná 1, Žilina 

8. AR žiada preveriť šetrenie o priebehu problematického AV v Krupine (PhDr. Roth) na                    

PI MK SR. 

9. AR navrhuje, aby sa v spolupráci s PI MK SR pozval na rokovanie AR PhDr. P. Roth. 

10. AR navrhla a odsúhlasila termín ďalšieho zasadnutia - 19.4.2017 o 10,00 hod. v Nitre 

(Areál kasární pod Zoborom). 


