
SÚŤAŽ FÉNIX - KULTÚRNA PAMIATKA ROKA 2012 

Odporúčaná osnova súťažného projektu (Kategória súťaže A) 
OBNOVA ALEBO REŠTAUROVANIE NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY 

 

 

vlastník/správca NKP  
kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

finanční partneri obnovy/reštaurovania NKP 

kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

adresa NKP  

 

miestne príslušný KPÚ a metodik miestne príslušného KPÚ 

kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

číslo NKP v ÚZPF, názov NKP, datovanie vzniku NKP  

(údaje z výpisu z ÚZPF)  

 

vykonaný pamiatkový alebo iný výskum  

kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

využitie objektu NKP  

 

technické parametre NKP  

 

autor ideového zámeru stavebnej obnovy NKP 

(architekt, stavebný inžinier, statik alebo iný špecialista stavebnej obnovy)  

kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

reštaurátor 

kontakt (telefón a mailová adresa) 

  

umelecko-remeselné práce 

kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

stavebná obnova - zhotoviteľ 

kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

koordinátor prác 

kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

začiatok a ukončenie obnovy/reštaurovania NKP  

(dátum)  

 

spracovateľ súťažného projektu, kontakt  

(telefón a mailová adresa)  

 

objem preinvestovaných finančných prostriedkov 



SÚŤAŽ FÉNIX - KULTÚRNA PAMIATKA ROKA 2012 

Odporúčaná osnova súťažného projektu (Kategória súťaže B) 
OBNOVA PAMIATKOVÉHO ÚZEMIA 

 

 

obecný úrad, v katastri ktorého sa pamiatkové územie nachádza 
kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

finanční partneri obnovy pamiatkového územia 

kontakt (telefón a mailová adresa) 

  

autor ideového zámeru obnovy pamiatkového územia  

(architekt, stavebný inžinier, statik alebo iný špecialista) 

kontakt (telefón a mailová adresa) 

  

miestne príslušný KPÚ a metodik miestne príslušného KPÚ 

kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

využitie pamiatkového územia  

 

technické parametre pamiatkového územia  

 

kolektív zhotoviteľov obnovy pamiatkového územia 

kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

koordinátor prác 

kontakt (telefón a mailová adresa) 

  

začiatok a ukončenie obnovy pamiatkového územia  

(dátum)  

 

spracovateľ súťažného projektu, kontakt  

(telefón a mailová adresa)  

 

objem preinvestovaných finančných prostriedkov 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prihláška do súťaže kategória A 

SÚŤAŽ FÉNIX - KULTÚRNA PAMIATKA ROKA 2012 

OBNOVA ALEBO REŠTAUROVANIE NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY 

 

Názov kultúrnej pamiatky a jej číslo v Ústrednom 

zozname pamiatkového fondu 

 

 

Adresa 

 

 

Obdobie, v ktorom bola obnova alebo reštaurovanie 

kultúrnej pamiatky realizované 

 

 

Vlastník  kultúrnej pamiatky  

 

 

 

Kontakt na vlastníka alebo na spracovateľa súťažného 

projektu  

(telefón, e-mailová adresa) 

 

 

 

 

Prihláška do súťaže kategória B 

SÚŤAŽ FÉNIX - KULTÚRNA PAMIATKA ROKA 2012 

OBNOVA PAMIATKOVÉHO ÚZEMIA 

 

Názov pamiatkového územia 

 

 

Adresa 

 

 

Obdobie, v ktorom bola obnova pamiatkového územia 

realizovaná 

 

 

Meno obce, v ktorej sa pamiatkové územie nachádza  

 

 

Kontakt na obec alebo na spracovateľa súťažného 

projektu  

(telefón, e-mailová adresa) 

 

 

 

 



SÚŤAŽ FÉNIX - KULTÚRNA PAMIATKA ROKA 2012 

Odporúčaná osnova súťažného projektu (Kategória súťaže B) 
OBNOVA PAMIATKOVÉHO ÚZEMIA 

 

 

obecný úrad, v katastri ktorého sa pamiatkové územie nachádza 
kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

finanční partneri obnovy pamiatkového územia 

kontakt (telefón a mailová adresa) 

  

autor ideového zámeru obnovy pamiatkového územia  

(architekt, stavebný inžinier, statik alebo iný špecialista) 

kontakt (telefón a mailová adresa) 

  

miestne príslušný KPÚ a metodik miestne príslušného KPÚ 

kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

využitie pamiatkového územia  

 

technické parametre pamiatkového územia  

 

kolektív zhotoviteľov obnovy pamiatkového územia 

kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

koordinátor prác 

kontakt (telefón a mailová adresa) 

  

začiatok a ukončenie obnovy pamiatkového územia  

(dátum)  

 

spracovateľ súťažného projektu, kontakt  

(telefón a mailová adresa)  

 
objem preinvestovaných finančných prostriedkov 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÚŤAŽ FÉNIX - KULTÚRNA PAMIATKA ROKA 2012 

Odporúčaná osnova súťažného projektu (Kategória súťaže A) 
OBNOVA ALEBO REŠTAUROVANIE NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY 

 

 

vlastník/správca NKP  
kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

finanční partneri obnovy/reštaurovania NKP 

kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

adresa NKP  

 

miestne príslušný KPÚ a metodik miestne príslušného KPÚ 

kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

číslo NKP v ÚZPF, názov NKP, datovanie vzniku NKP  

(údaje z výpisu z ÚZPF)  

 

vykonaný pamiatkový alebo iný výskum  

kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

využitie objektu NKP  

 

technické parametre NKP  

 

autor ideového zámeru stavebnej obnovy NKP 

(architekt, stavebný inžinier, statik alebo iný špecialista stavebnej obnovy)  

kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

reštaurátor 

kontakt (telefón a mailová adresa) 

  

umelecko-remeselné práce 

kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

stavebná obnova - zhotoviteľ 

kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

koordinátor prác 

kontakt (telefón a mailová adresa)  

 

začiatok a ukončenie obnovy/reštaurovania NKP  

(dátum)  

 

spracovateľ súťažného projektu, kontakt  

(telefón a mailová adresa)  

 
objem preinvestovaných finančných prostriedkov 



Vyhlásenie súťaže 

SÚŤAŽ KULTÚRNA PAMIATKA ROKA 2012 

 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a partneri súťaže Nadácia SPP, SPP, a.s. 

a Združenie historických miest a obcí SR v súlade so Štatútom súťaže Kultúrna pamiatka roka 

vyhlasujú VIII. ročník celoštátnej súťaže Kultúrna pamiatka roka.  

 

Súťaž sa uskutoční v súlade s Organizačným a rokovacím poriadkom súťaže Kultúrna 

pamiatka roka. Štatút súťaže a Organizačný a rokovací poriadok súťaže Kultúrna pamiatka 

roka nadobudli účinnosť 15. augusta 2009 a sú zverejnené na internetovej stránke 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

 

Kategórie súťaže: 

A. obnova alebo reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky 

B. obnova pamiatkového územia 

 

Hodnotené obdobie: 

obnova alebo reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky alebo pamiatkového územia sa 

ukončilo v roku 2012 

 

Prihlášku v printovej podobe je potrebné zaslať do 16.09. 2013 na adresu: 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,  

sekcia kultúrneho dedičstva, 

Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 

 

Obálku označte heslom: „Kultúrna pamiatka roka 2012“ 

 

Tajomníčka súťaže: Ing. Eva Majchráková, tel. 02 / 20 482 412  

 

Prihlášku je potrebné zaslať tajomníčke súťaže aj v elektronickej podobe na adresu: 

eva.majchrakova@culture.gov.sk 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a partneri súťaže udelia štyri ceny. 

V odôvodnenom prípade môže byť udelené čestné uznanie za obnovu alebo reštaurovanie 

kultúrnej pamiatky. 

Štyria víťazi súťaže získavajú: 

 

1. osvedčenie o udelení a užívaní titulu Kultúrna pamiatka roka 2012 alebo osvedčenie 

o udelení a užívaní titulu Pamiatkové územie roka 2012, 

 

2. finančnú odmenu vo výške 8 300,- € (poskytne SPP, a.s.) 

 

3. výtvarný symbol súťaže - soška bájneho vtáka Fénixa – znovuzrodenie kultúrnej pamiatky 

alebo pamiatkového územia (poskytne Ministerstvo kultúry SR), autorom je akad. sochár 

Stanislav Mikuš. 
 

 

mailto:eva.majchrakova@culture.gov.sk

