Dodatok č. 1
ku Kontraktu č. MK-1906/2020-421/22770
na rok 2021
uzatvorený medzi
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky

Článok I.
Účastníci kontraktu
Poskytovateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
ústredný orgán štátnej správy podľa § 18 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov
Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava
Natália Milanová, ministerka kultúry SR
Štátna pokladnica
SK90 8180 0000 0070 0007 1652
00 165 182

(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Prijímateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Cesta na Červený most č. 6, 816 06 Bratislava
Radoslav Ragač, generálny riaditeľ dočasne vymenovaný
Štátna pokladnica
SK65 8180 0000 0070 0006 8998
31755194

(ďalej len „prijímateľ“)

Preambula
Týmto dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa kontrakt č. MK-1906/2020-421/22770 na rok 2021 (ďalej len
„dodatok č.1“), ktorý je podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 z 18. decembra 2002
interný plánovací a organizačný dokument, ktorého cieľom je sprehľadniť vzťahy medzi ústredným
orgánom štátnej správy a organizáciami v jeho pôsobnosti, v oblasti realizácie činností a ich
financovania pri plnení verejných funkcií a verejnoprospešných činností.
Dôvodom realizácie dodatku č. 1 je realizácia financovania prioritných projektov podporených
poskytovateľom.
Článok II.
Predmet dodatku č. 1
Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli v súlade s Článkom VI ods. 3, Článkom II a Článkom III
kontraktu č. MK-1906/2020-421/22770 na rok 2021 (ďalej len „kontrakt“) na zmene nasledovných
ustanovení:
1)

Znenie Článku II – Predmet kontraktu sa mení nasledovne:

1

Uviesť konkrétne podporené PP – názov, financie, merateľné ukazovatele
2)

Znenie Článku III – Platobné podmienky, ods. 2 sa mení nasledovne:
2.

Bežné výdavky štátneho rozpočtu na plnenie činností sa upravujú – navyšujú o sumu
114 500,- eur (slovom: stoštrnásťtisícpäťsto) a kapitálové výdavky o sumu 0,- eur
(slovom: nula).
Zvýšenie výdavkov je rozpísané v prílohách č. 1 a 2a až d.

3)

Doplnenie Znenia Článku IV – Práva a povinnosti účastníkov kontraktu, ods. 4, o písm.
e) v znení:
e / uskutočňovať presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými projektmi
pri dodržaní celkového objemu finančných prostriedkov, poskytnutých na ich realizáciu
bez súhlasu poskytovateľa.
Článok III.
Záverečné ustanovenia

1) Tento dodatok č. 1 sa stáva platným a účinným dňom jeho podpísania obidvoma účastníkmi
kontraktu č. MK-1906/2020/421/22770 na rok 2021.
2) Dodatok č. 1 zverejní každý účastník kontraktu na svojom webovom sídle, a to do 15 dní odo dňa
jeho podpisu.
3) Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 sú Prílohy č. 1 a 2a - d.
4) Dodatok č. 1 môže byť so súhlasom poskytovateľa a prijímateľa zmenený, a to výhradne formou
písomných a číslovaných dodatkov.
5) Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, a to jeden rovnopis pre poskytovateľa a jeden
rovnopis pre prijímateľa.
Bratislava, dňa 10.3.2021

Natália Milanová
ministerka kultúry SR

Radoslav Ragač
štatutárny zástupca organizácie

Prílohy:
Príloha č. 1 – Zoznam podporených prioritných projektov vrátane ich finančného krytia
Príloha č. 2a až d – Výdavky na jednotlivé prioritné projekty v členení podľa ekonomickej klasifikácie.

2

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 0103
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): Sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín
Predkladateľ projektu (názov organizácie): Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Názov projektu: Dokumentačná a informačná činnosť
a. Pamiatkové výskumy Pamiatkového úradu SR
b. Evidencia pamiatkového fondu
Termín začatia projektu:

1. 1. 2021

Termín ukončenia projektu:

31. 12. 2021

Projekt financovaný z bežných
výdavkov/bežného transferu

Investičný projekt

Iné zdroje financovania
(EÚ, štrukturálne fondy)

Stručná charakteristika projektu:
a. Pamiatkové výskumy Pamiatkového úradu SR











Nedeštruktívne pamiatkové výskumy v odbore archeológia zamerané na územno-geodetickú identifikáciu
archeologických nálezísk zapísaných v ÚZPF.
Projekt „Preventívna archeológia“ – systematické archeologické výskumy s využitím detektorov kovov zamerané
primárne na vyhľadanie, lokalizáciu, vyzdvihnutie a dokumentáciu kovových archeologických nálezov na
ohrozených archeologických náleziskách, vykrádaných „hľadačmi pokladov“.
Spracovanie a vyhodnotenie dát z Národného lesníckeho centra vo Zvolene a Geodeticko-katastrálneho ústavu
z doteraz realizovaného leteckého laserového skenovania (LIDAR) pre potreby územnej identifikácie
archeologických nálezísk zapísaných v ÚZPF a vytipovaných na zápis do ÚZPF. Spolu bude spracované územie cca
9 000 km2 v prevedení pre rovinu (flat) a v prevedení pre členitý model (general) v rozlíšení 1 m/pix, 25 3D
modelov nálezísk via Sketchfab + 2D výstupy k 25 náleziskám v rozlíšení 25 cm/pix.
Vytipovanie nových archeologických nálezísk vhodných na zápis do ÚZPF a ich geodetické zameranie, príprava
návrhov na ich vyhlásenie za NKP.
Archeologické výskumy NKP: archeologický výskum komitátneho hradu/hradiska Zemplín, poloha Hradisko a
Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom.
Projekt geofyzikálneho výskumu pamiatkových objektov a archeologických nálezísk vytipovaných na zápis do
ÚZPF, zistenie archeologického potenciálu vytipovaných objektov/nálezísk, prípadne existenciu starších
zaniknutých murovaných konštrukcií pod úrovňou terénu. Výsledky budú podkladom pri vypracovaní rozhodnutí
o obnove, resp. podkladom k návrhu na ich vyhlásenie za NKP. Metódami geofyzikálneho výskumu systematicky
premerať 3 NKP – Diakovce, Kolta, Kamenný Most.
Datovanie výstavby drevených kostolov dendrochronologickou metódou v obciach Potoky, Brežany, Hraničné.
Primárnym cieľom je overenie a spresnenie doposiaľ len z archívnych prameňov odhadovaného datovania
výstavby drevených kostolov vedeckou metódou ako základných východiskových informácií pre rozhodovanie
orgánov ochrany pamiatkového fondu. Následne je cieľom vytvorenie odborného katalógu ako základnej
pracovnej metodiky pre zamestnancov Pamiatkového úradu SR a sprístupnenie konečného výsledku na webovej
stránke PÚ SR pre potreby ostatnej odbornej a aj laickej verejnosti.

Návrh prioritného projektu
na rok
2021

b. Evidencia pamiatkového fondu:
Zabezpečenie operátov geometrických plánov pamiatkových území, ktoré nie sú doposiaľ zapísané v katastri
nehnuteľností. Záznam chránených skutočností do písomných a grafických operátov katastra nehnuteľností
zabezpečuje presnú a adresnú informovanosť fyzických a právnických osôb o podliehaní nehnuteľnosti pod ochranu
podľa zákona. Je to jeden z nástrojov na zabezpečenie účelu a cieľa vyhlásenia chráneného pamiatkového územia
alebo ochranného pásma, ktoré ako pôvodca alebo predkladateľ návrhov vymedzuje Pamiatkový úrad SR. Katastrálne
odbory pri okresných úradoch v Slovenskej republike na základe usmernenia Úradu geodézie, kartografie a katastra
SR vyžadujú pre vykonanie zmeny v súbore geodetických informácií používať len overené výsledky podrobného
merania. Požadované sú operáty geometrického plánu (§ 65 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. – katastrálny zákon),
ktoré môže realizovať len autorizovaný geodet.
Cieľ projektu:
Realizácia pamiatkových výskumov ohrozených NKP v súvislosti s ich plánovanou obnovou a rozšírenie vedeckého
poznania, ochrana archeologických nálezísk a nálezov pred degradáciou, budovanie evidencie pamiatkového fondu
na základe presných dát. Evidencia NKP implementovaná v prostredí GIS zjednoduší výkon štátnej správy v oblasti
pamiatkového fondu a archeologických nálezov a nálezísk, čo môže slúžiť pre potreby spracovania návrhov na
vyhlásenie NKP, pamiatkových zón, spracovania zásad pamiatkových území.
Merateľné ukazovatele:
a. Pamiatkové výskumy Pamiatkového úradu SR
Komplexná výskumná dokumentácia realizovaných pamiatkových výskumov. Zápis nových údajov do
Automatizovaného informačného systému ochrany pamiatok a GIS. Spracovanie podkladov pre vyhlásenie za NKP
k 10 archeologickým náleziskám a priestorové údaje k 30 archeologickým náleziskám. Zabezpečená ochrana
archeologických nálezov a nálezísk. Uložené objemy dát a metadát.
b. Evidencia pamiatkového fondu:
Spracovanie minimálne 6 zjednodušených operátov geometrických plánov pamiatkových území, resp. ochranných
pásiem, autorizovaným geodetom a ich zápis do katastra nehnuteľností.

Predpokladané náklady:
a. Pamiatkové výskumy:
Honoráre a odmeny za služby externých dodávateľov, cestovné náklady a diéty, konzervačný materiál, pracovné
a technické pomôcky, ošetrenie a analýzy nálezov.
Spolu: 40 000,- €
b. Evidencia pamiatkového fondu:
Cena za 6 operátov geometrických plánov podľa cenovej ponuky autorizovaného geodeta.
Spolu: 3 000,- €
V rámci jednotlivých aktivít predpokladáme nepriame výdavky – režijné náklady vo výške 30 % z celkovej sumy.
Celková suma: 43 000,- €

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Vypracoval (meno, priezvisko): Mgr. S. Katkin

Schválil (meno, priezvisko): PhDr. R. Ragač PhD.

Podpis:

Podpis:

Dňa: 18. 1. 2021

Dňa: 18. 1. 2021

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T0104
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): Sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín
Predkladateľ projektu (názov organizácie): Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Názov projektu: Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
a. 44. zasadnutie Výboru svetového dedičstva UNESCO
b. Výročné stretnutie koordinátorov Značky Európske dedičstvo
c. Zasadnutie pracovnej skupiny EHHF Economic Taskforce
Termín začatia projektu:

1. 1. 2021

Termín ukončenia projektu:

31. 12. 2021

Projekt financovaný z bežných
výdavkov/bežného transferu

Investičný projekt

Iné zdroje financovania
(EÚ, štrukturálne fondy)

Stručná charakteristika projektu:
a. 44. zasadnutie Výboru svetového dedičstva UNESCO
V prípade uvoľnenia sanitárnych opatrení proti šíreniu Covid-19 sa zasadnutie Výboru uskutoční na prelome júna a júla
2021 v čínskom meste Fuzhou, v rozšírenom formáte cca 14 dní. Výbor bude o. i. rozhodovať o nomináciách nových
lokalít na zápis do Zoznamu svetového dedičstva, medzi nimi aj o spoločnej nemecko-rakúsko-slovensko-maďarskej
nominácii „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes“, ktorej koordinátorom za slovenskú stranu je Pamiatkový úrad SR.
b. Výročné stretnutie koordinátorov Značky Európske dedičstvo – EHL
Od roku 2013, kedy záštitu nad iniciatívou EHL prebrala Európska komisia, sa každoročne stretávajú národní
koordinátori (za Slovensko túto úlohu plní Pamiatkový úrad SR), sekretariát EHL a zástupcovia odborného
hodnotiaceho panelu, aby prerokovali uplatňovanie EHL v jednotlivých európskych krajinách. V závislosti na platných
sanitárnych opatreniach sa stretnutie (2 pracovné dni) v roku 2021 bude konať v Bruseli alebo v krajine predsedajúcej
Rade EÚ.
c. Zasadnutia pracovnej skupiny EHHF Task Force on Economy and Statistics
Pracovná skupina ja jedným z dvoch stálych výborov EHHF zriadeným na účely rozvoja metodológie pre zber
a vyhodnotenie štatistických údajov o ekonomickom a spoločenskom prínose hmotného kultúrneho dedičstva.
V prípade uvoľnenia sanitárnych opatrení sa stretnutie pracovnej skupiny v roku 2021 bude konať v Bruseli.

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je zaistiť aktívnu odbornú účasť a reprezentatívne zastúpenie Pamiatkového úradu SR na uvedených
podujatiach za účelom zvyšovania povedomia o kultúrnom dedičstve Slovenska, prezentácie výsledkov výskumnej
činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu a participácie na medzinárodných iniciatívach zameraných na zlepšenie
zachovania a poznania kultúrneho dedičstva v kontexte európskeho a svetového vývoja.

Návrh prioritného projektu
na rok
2021

Merateľné ukazovatele:
a. 44. zasadnutie Výboru svetového dedičstva UNESCO
Aktívna účasť na podujatí, tlačová správa, propagácia podujatia na webovej stránke www.pamiatky.sk, na sociálnych
sieťach a v médiách, záverečná správa.
b. Výročné stretnutie koordinátorov Značky Európske dedičstvo – EHL
Aktívna účasť na podujatí, tlačová správa, propagácia podujatia na webovej stránke www.pamiatky.sk a na sociálnych
sieťach, záverečná správa.
c. Zasadnutia pracovnej skupiny EHHF Task Force on Economy and Statistics
Aktívna účasť na podujatí, propagácia podujatia na webovej stránke www.pamiatky.sk a na sociálnych sieťach,
záverečná správa.

Predpokladané náklady:
a. 44. zasadnutie Výboru svetového dedičstva UNESCO
5 000,- €
Doprava Bratislava – Fuzhou a späť (letenka a transport z/na letisko) 2 500 €, ubytovanie 1 500 €, poistenie 120 €,
cestovné náhrady 760 € (10 pracovných dní).
b. Výročné stretnutie koordinátorov Značky Európske dedičstvo
1 000,- €
Doprava Bratislava – Brusel a späť (letenka a transport z/na letisko) 500 €, ubytovanie 300 €, cestovné náhrady 200 €
(2 pracovné dni)
c. Zasadnutie pracovnej skupiny EHHF Economic Taskforce
1 500,- €
Doprava Bratislava – Brusel a späť (letenka a transport z/na letisko) 500 €, ubytovanie 600 €, cestovné náhrady 400 €
(4 pracovné dni)
Celková suma: 7 500,- €

Vypracoval (meno, priezvisko): Mgr. S. Katkin

Schválil (meno, priezvisko): PhDr. R. Ragač PhD.

Podpis:

Podpis:

Dňa: 18. 1. 2021

Dňa: 18. 1. 2021

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie
Príloha č. 2a
Dokumentačná a informačná činnosť
Výdavky v členení na položky/podpoložky

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Bežné výdavky 600 spolu:
z toho:
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
v tom : 637 005 - speciálne služby
640 - Bežné transfery
Kapitálové výdavky 700 spolu:
z toho:
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív
712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
716 - Prípravná a projektová dokumentácia
717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
718 - Rekonštrukcia a modernizácia
719 - Ostatné kapitálové výdavky
Výdavky celkom 600 + 700

Skutočnosť

% plnenia k schválenému
rozpočtu

43 000

43 000

Financovanie projektu podľa zdrojov
111 - Štátny rozpočet
11E1 - Finančný mechanizmus EHP
11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy
11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku
43 - Zdroje z predaja majetku
46 - Iné zdroje vyššie neuvedené
70 - Iné zdroje

43 000

Vypracoval (meno, priezvisko): Ing. Magdaléna Nagyová

Schválil (meno, priezvisko): PhDr. Radoslav Ragač, PhD

Podpis:

Podpis:

Dátum: 3.3.2021

Dátum: 3.3.2021

Poznámka:
V rámci ekonomickej klasifikácie je potrebné uviesť do najnižšej úrovne - podpoložky údaje, ktoré organizácia rozpočtuje a čerpá.- ktoré sú pre ňu aktuálne

Upravený rozpočet a skutočnosť sa budú vykazovať pri hodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z dodatku č. 1 a to k 30.6. a 31.12.

% plnenia k upravenému
rozpočtu

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie
Príloha č. 2b
Edičná, vydavateľská a propagačná činnosť
Výdavky v členení na položky/podpoložky

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Bežné výdavky 600 spolu:
z toho:
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
v tom: 637 004 - Všeobecné služby
640 - Bežné transfery
Kapitálové výdavky 700 spolu:
z toho:
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív
712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
716 - Prípravná a projektová dokumentácia
717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
718 - Rekonštrukcia a modernizácia
719 - Ostatné kapitálové výdavky
Výdavky celkom 600 + 700

Skutočnosť

% plnenia k schválenému
rozpočtu

41 500

41 500

Financovanie projektu podľa zdrojov
111 - Štátny rozpočet
11E1 - Finančný mechanizmus EHP
11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy
11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku
43 - Zdroje z predaja majetku
46 - Iné zdroje vyššie neuvedené
70 - Iné zdroje

41 500

Vypracoval (meno, priezvisko): Ing. Magdalena Nagyová

Schválil (meno, priezvisko): PhDr. Radoslav Ragač, PhD

Podpis:

Podpis:

Dátum: 3.3.2021

Dátum: 3.3.2021

Poznámka:
V rámci ekonomickej klasifikácie je potrebné uviesť do najnižšej úrovne - podpoložky údaje, ktoré organizácia rozpočtuje a čerpá.- ktoré sú pre ňu aktuálne

Upravený rozpočet a skutočnosť sa budú vykazovať pri hodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z dodatku č. 1 a to k 30.6. a 31.12.

% plnenia k upravenému
rozpočtu

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie
Príloha č. 2c
Výchova a vzdelávanie
Výdavky v členení na položky/podpoložky

Bežné výdavky 600 spolu:
z toho:
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
v tom : 637 001 - Školenia, kurzy, semináre, porady
640 - Bežné transfery
Kapitálové výdavky 700 spolu:
z toho:
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív
712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
716 - Prípravná a projektová dokumentácia
717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
718 - Rekonštrukcia a modernizácia
719 - Ostatné kapitálové výdavky
Výdavky celkom 600 + 700
Financovanie projektu podľa zdrojov
111 - Štátny rozpočet
11E1 - Finančný mechanizmus EHP
11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy
11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku
43 - Zdroje z predaja majetku
46 - Iné zdroje vyššie neuvedené
70 - Iné zdroje

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

% plnenia k schválenému
rozpočtu

22 500

22 500

22 500

Vypracoval (meno, priezvisko): Ing. Magdalena Nagyová
Podpis:

Schválil (meno, priezvisko): PhDr. Radoslav Ragač, PhD
Podpis:

Dátum: 3.3.2021

Dátum: 3.3.2021

Poznámka:
V rámci ekonomickej klasifikácie je potrebné uviesť do najnižšej úrovne - podpoložky údaje, ktoré organizácia rozpočtuje a čerpá.- ktoré sú pre ňu aktuálne

Upravený rozpočet a skutočnosť sa budú vykazovať pri hodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z dodatku č. 1 a to k 30.6. a 31.12.

% plnenia k upravenému
rozpočtu

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie
Príloha č. 2d
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
Výdavky v členení na položky/podpoložky

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Bežné výdavky 600 spolu:
z toho:
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
v tom: 631 002 - Zahraničné
640 - Bežné transfery
Kapitálové výdavky 700 spolu:
z toho:
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív
712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
716 - Prípravná a projektová dokumentácia
717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
718 - Rekonštrukcia a modernizácia
719 - Ostatné kapitálové výdavky
Výdavky celkom 600 + 700

Skutočnosť

% plnenia k schválenému
rozpočtu

7 500

7 500

Financovanie projektu podľa zdrojov
111 - Štátny rozpočet
11E1 - Finančný mechanizmus EHP
11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy
11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku
43 - Zdroje z predaja majetku
46 - Iné zdroje vyššie neuvedené
70 - Iné zdroje

7 500

Vypracoval (meno, priezvisko): Ing. Magdalena Nagyová

Schválil (meno, priezvisko): PhDr. Radoslav Ragač, PhD

Podpis:

Podpis:

Dátum: 3.3.2021

Dátum: 3.3.2021

Poznámka:
V rámci ekonomickej klasifikácie je potrebné uviesť do najnižšej úrovne - podpoložky údaje, ktoré organizácia rozpočtuje a čerpá.- ktoré sú pre ňu aktuálne

Upravený rozpočet a skutočnosť sa budú vykazovať pri hodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z dodatku č. 1 a to k 30.6. a 31.12.

% plnenia k upravenému
rozpočtu

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 0103
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): Sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín
Predkladateľ projektu (názov organizácie): Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Názov projektu: Edičná, vydavateľská a propagačná činnosť
1. Publikácie a časopisy:
a. Časopis Pamiatky a múzeá, č. 3-4/2021
b. Publikácia Václav Mencl: Dejiny európskej architektúry, III. diel, Stredovek
c. Publikácia Svetové dedičstvo na Slovensku – World Heritage in Slovakia
2. Výstavy a propagačné podujatia:
a. Výstava k 70. výročiu Pamiatkového úradu SR (1951 – 2021)
b. Pamiatkovo – detský deň na Pamiatkovom úrade SR
Termín začatia projektu:

1. 1. 2021

Termín ukončenia projektu:

31. 12. 2021

Projekt financovaný z bežných
výdavkov/bežného transferu

Investičný projekt

Iné zdroje financovania (EÚ,
štrukturálne fondy)

Stručná charakteristika projektu:
1. Publikácie a časopisy:
a. Časopis Pamiatky a múzeá, č. 3-4/2021
Revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá (založená v roku 1952) vydávajú dve najvýznamnejšie inštitúcie
v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva na Slovensku - Slovenské národné múzeum a Pamiatkový
úrad SR. Revue vychádza štvrťročne, má celoslovenskú pôsobnosť.
b. Publikácia Václav Mencl: Dejiny európskej architektúry, III. diel, Stredovek
3. zväzok štvorzväzkovej publikácie zostavenej z rukopisu Václava Mencla v rámci spolupráce PÚ SR a Národného
pamiatkového ústavu, územného odborného pracoviska Stredné Čechy v Prahe.
c. Publikácia Svetové dedičstvo na Slovensku – World Heritage in Slovakia
Dvojjazyčná publikácia v slovenskom a anglickom jazyku podá základné informácie o ochrane svetového
dedičstva na Slovensku, špecifikáciu atribútov jedinečných svetových hodnôt a ich názornú obrazovú
dokumentáciu. Bude určená širšej slovenskej i zahraničnej verejnosti na propagáciu svetového dedičstva
Slovenska a jeho pamiatkovej ochrany.
2. Výstavy a propagačné podujatia:
a. Výstava k 70. výročiu Pamiatkového úradu SR (1951 – 2021)
Panelová výstava realizovaná formou 7-10 bannerov, ktoré budú vystavené v interiéri a exteriéri v sídlach
jednotlivých krajských pamiatkových úradov a Pamiatkového úradu SR, doplnená elektronickou formou výstavy,
ktorá bude prezentovaná prostredníctvom internetu. Cieľom výstavy je priblížiť širokej verejnosti vývoj
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inštitucionalizácie pamiatkovej starostlivosti po roku 1951 a prezentovať najdôležitejšie tematické okruhy
ochrany pamiatok na území Slovenska za ostatných 70 rokov.
b. Pamiatkovo – detský deň na Pamiatkovom úrade SR
Celodenné podujatie zamerané na prezentáciu aktivít Pamiatkového úradu SR a jeho špecializovaných činností
širokej verejnosti. Program je zameraný na rodiny s deťmi a ich budovanie vzťahu k hmotnému kultúrnemu
dedičstvu a pamiatkovému fondu Slovenska. Termín: 9/2021.
Cieľ projektu:
Publikovanie najnovších poznatkov v oblasti výskumu pamiatkového fondu Slovenskej republiky.
Aktívnejšie a cielenejšie zainteresovanie laickej a odbornej verejnosti do pamiatkovej ochrany.
Merateľné ukazovatele:
1. Publikácie a časopisy:
a. Časopis Pamiatky a múzeá, č. 3-4/2021
Vydanie dvoch čísiel časopisu, distribúcia časopisu v rámci akvizičnej činnosti knižnice PÚ SR, propagácia časopisu
na webovej stránke www.pamiatky.sk a na sociálnych sieťach.
b. Publikácia Václav Mencl: Dejiny európskej architektúry, III. diel, Stredovek
Navrhujeme presun finančných prostriedkov na rok 2022, nakoľko tlač publikácie sa bude realizovať po dohode
s Národným pamiatkovým ústavom Praha až v roku 2022.
c. Publikácia Svetové dedičstvo na Slovensku – World Heritage in Slovakia
Príprava a tlač publikácie - formát A4, rozsah cca 250 strán, náklad 500 ks, distribúcia v rámci akvizičnej činnosti
knižnice PÚ SR, propagácia publikácie na webovej stránke www.pamiatky.sk a na sociálnych sieťach.
2. Výstavy a propagačné podujatia:
a. Výstava k 70. výročiu Pamiatkového úradu SR (1951 – 2021)
Realizácia 7-10 roll-up bannerov s rozmerom 100 x 200 cm s textmi a obrázkami; výroba elektronickej formy
výstavy formou powerpointovej prezentácie so sprievodným slovom; inštalácia výstavy na 9 miestach na území
Slovenska v interiérových výstavných priestoroch a v exteriéri na verejných miestach; propagácia výstavy na
webovej stránke www.pamiatky.sk, na sociálnych sieťach, v celoštátnych a regionálnych médiách; prezentácia
elektronickej podoby výstavy online formou na webovej stránke www.pamiatky.sk a na sociálnych sieťach;
sledovanie a vyhodnocovanie návštevnosti fyzickej a elektronickej formy výstavy.
b. Pamiatkovo – detský deň na Pamiatkovom úrade SR
Vzhľadom k pandemickej situácii navrhujeme 2 varianty:
 Podujatie sa uskutoční naživo: cca 100 účastníkov, propagačné materiály – pracovné listy, pracovné zošity,
diplomy, plagáty, propagačné letáky a edukačné pomôcky pre deti, propagácia podujatia na webovej stránke
www.pamiatky.sk, na sociálnych sieťach a v médiách.
 Podujatie sa kvôli pandemickej situácii neuskutoční naživo: propagačné materiály budú dostupné online na
stiahnutie na webovej stránke www.pamiatky.sk.
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Predpokladané náklady:
1. Publikácie a časopisy:
a. Časopis Pamiatky a múzeá – dve čísla
Grafická príprava, korektúry, autorské honoráre, preklady, tlač.

10 000,- €

b. Publikácia Václav Mencl: Dejiny európskej architektúry, III. diel, Stredovek
Presun prostriedkov na rok 2022.

10 000,- €

c. Publikácia Svetové dedičstvo na Slovensku – World Heritage in Slovakia
Grafická príprava, korektúry, autorské honoráre, preklady, tlač.

10 000,- €

Spolu: 30 000,- €
2. Výstavy a propagačné podujatia:
a. Výstava k 70. výročiu Pamiatkového úradu SR (1951 – 2021)
10 000,- €
Grafická príprava – 2 000 €, výroba a tlač 10 bannerov rozmeru 100 x 200 cm – 8 000 €
b. Pamiatkovo – detský deň na Pamiatkovom úrade SR
1 500,- €
Grafická príprava a tlač propagačných materiálov, prenájom sedenia, ozvučenie, premietanie, občerstvenie, nákup
edukačných pomôcok pre deti.
Spolu: 11 500,- €

V rámci jednotlivých aktivít predpokladáme nepriame výdavky - režijné náklady vo výške 30 % z celkovej sumy.
Celková suma: 41 500,- €

Vypracoval (meno, priezvisko): Mgr. S. Katkin

Schválil (meno, priezvisko): PhDr. R. Ragač PhD.

Podpis:

Podpis:

dňa: 18. 1. 2021

dňa: 18. 1. 2021

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 0103
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): Sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry menšín
Predkladateľ projektu (názov organizácie): Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Názov projektu: Výchova a vzdelávanie
a. Metodický deň Pamiatkového úradu SR a Národného pamiatkového ústavu Praha
b. Seminár Monitoring svetového kultúrneho dedičstva
c. Akadémia dedičstva krajín V4 - letná škola manažmentu SKD, 11. ročník
d. Vedecká konferencia „Max Dvořák“
e. 52. ročník medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku - Archaeologia historica
f. Konferencia k 70. výročiu založenia Pamiatkového ústavu v Bratislave (1951 – 2021)
Termín začatia projektu:

1. 1. 2021

Termín ukončenia projektu:

31. 12. 2021

Projekt financovaný z bežných
výdavkov/bežného transferu

Investičný projekt

Iné zdroje financovania
(EÚ, štrukturálne fondy)

Stručná charakteristika projektu:
a. Metodický deň Pamiatkového úradu SR a Národného pamiatkového ústavu Praha
Koná sa každoročne striedavo v Českej republike a Slovenskej republike a je reprezentatívnym podujatím spolupráce
českej a slovenskej ochrany pamiatok. Zameriava sa na aktuálne problémy ochrany pamiatkového fondu v SR a ČR.
V roku 2021 sa uskutoční v Ostrave.
b. Seminár Monitoring svetového kultúrneho dedičstva
Každoročný pracovný seminár Monitoring a manažment svetového kultúrneho dedičstva má za cieľ zlepšiť a skvalitniť
riadenie lokalít svetového kultúrneho dedičstva v intenciách zapojenia do podujatia všetkých riadiacich skupín
a samospráv, prioritne tých, v ktorom území sa seminár bude organizovať (vždy v inej lokalite SKD). Organizácia
podujatia je v spolupráci s NPÚ - spracovateľom monitoringu prebiehajúcom v Českej republike, čo napomáha aj
výmene skúseností pri manažmente lokalít a pri riešení ich problémov. V roku 2021 bude i prípravou na podávanie
pravidelných 6-ročných periodických správ o stave zachovania SKD do Centra svetového dedičstva v Paríži.
c. Akadémia dedičstva krajín V4 - letná škola manažmentu SKD, 11. ročník
Letná škola manažmentu Svetového kultúrneho dedičstva je iniciatívou ministrov kultúry krajín V4, ktorá má za úlohu
rozvoj odborných kapacít prostredníctvom medzinárodnej výmeny skúseností pri riešení širokospektrálnych
problémov dotýkajúcich sa zabezpečenia ochrany svetového kultúrneho dedičstva krajín V4 v intenciách
implementácie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, ako aj skvalitnenie stavu
zachovania lokalít svetového kultúrneho dedičstva v krajinách V4. Zároveň si pripomíname 30. výročie spolupráce na
poli manažmentu a ochrany kultúrneho dedičstva. Akadémia dedičstva bude organizovaná v Poľsku a na Slovensku
(Krakov, Levoča, Spišské Podhradie). Organizátormi podujatia sú Riadiaca skupina expertov kultúrneho dedičstva krajín
V4 (Medzinárodné centrum kultúry Krakov, Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, Ministerstvo kultúry ČR a
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Úrad vlády, Budapešť) je organizátorom podujatia. Podujatie bolo presunuté z dôvodu protiepidemiologických
opatrení z roku 2020 na rok 2021.
d. Vedecká konferencia „Max Dvořák“
Vedecká konferencia je organizovaná pri príležitosti 100. výročia úmrtia Maxa Dvořáka, významnej osobnosti
v odboroch dejín umenia a ochrany pamiatok. Zo širšieho hľadiska sa včlení do kontextu medzinárodného výskumu
dejín umeleckej historiografie a ochrany pamiatok, rozvíjaného najmä v ostatných dekádach. Podujatie bude
organizované v spolupráci so Spolkovým pamiatkovým úradom (BDA) vo Viedni a Národným pamiatkovým ústavom,
územným odborným pracovisko v Brne. Súčasťou podujatia usporiadaného vo Viedni (1. deň) a v Bratislave (2. deň)
bude následný celodenný zájazd k miestu posledného odpočinku Maxa Dvořáka v Hrušovanoch nad Jevišovkou
(Juhomoravský kraj, ČR).
e. 52. ročník medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku – Archaeologia historica
Tradičná česko-slovenská konferencia archeológie stredoveku s účasťou zahraničných hostí sa uskutoční v septembri
2021 v regióne Zemplín v Košickom kraji na tému Krajina v stredoveku. Spoluorganizátormi sú Filozofická fakulta
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra archeológie a Katedra muzeológie, a Národný pamiatkový ústav,
územné odborné pracovisko v Brne.
f. Konferencia k 70. výročiu založenia Pamiatkového ústavu v Bratislave (1951 – 2021)
Podujatie je organizované pri príležitosti 70. výročia inštitucionalizovanej ochrany pamiatok na Slovensku. Jeho
cieľom je reflektovať a analyzovať vývoj ochrany pamiatok na území Slovenska, definovať a charakterizovať jej
hlavné tematické okruhy, problémy a výsledky v kontexte kultúrnej politiky štátu v danej historickej etape politickospoločenského vývoja slovenskej society. Video konferencia online formou bude spojená s prezentáciou filmového
dokumentu o vývoji ochrany pamiatok v rokoch 1951 – 2021, o súčasnej organizácii a poslaní Pamiatkového úradu
SR a jeho špecializovaných činnostiach.
Cieľ projektu:
Vyhodnotenie a prezentácia najnovších poznatkov v oblasti ochrany a výskumu pamiatkového fondu Slovenskej
republiky. Zabezpečenie výkonu štátnej správy v rámci PÚ SR a jednotlivých KPÚ. Prezentácia a šírenie nových
poznatkov o dejinách ochrany pamiatok.
Merateľné ukazovatele:
Realizované odborné podujatia. Pri realizácií jednotlivých akcií bude zároveň poskytnuté občerstvenie formou
cateringu, čo je zahrnuté v nákladoch na jednotlivé akcie. V prípade potreby bude tiež zabezpečené ubytovanie pre
pozvaných hostí.
a. Metodický deň Pamiatkového úradu SR a Národného pamiatkového ústavu Praha
Spolupráca pri realizácii podujatia – 6 prednášok zamestnancov PÚ SR, 12 účastníkov zo Slovenska, propagácia podujatia
na webovej stránke www.pamiatky.sk a na sociálnych sieťach, záverečná správa
b. Seminár Monitoring svetového kultúrneho dedičstva
Realizácia podujatia, min. 20 účastníkov podujatia, propagácia podujatia na webovej stránke www.pamiatky.sk a na
sociálnych sieťach, záverečná správa
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c. Akadémia dedičstva krajín V4 - letná škola manažmentu SKD, 11. ročník
Realizácia podujatia, min. 6 subjektov spolupracujúcich na realizácii, min. 20 účastníkov podujatia, tlačová správa,
propagácia podujatia na webovej stránke www.pamiatky.sk a na sociálnych sieťach, záverečná správa
d. Vedecká konferencia „Max Dvořák“
1. alternatíva: klasická realizácia podujatia (1. deň: Bratislava, 2. deň: exkurzia Hrušovany nad Jevišovkou, deň vo
Viedni zabezpečuje rakúska strana): 2 spoluorganizátori, 10 pozvaných prednášateľov, 35 pozvaných hostí, cca 100
účastníkov, propagácia podujatia na webovej stránke www.pamiatky.sk, na sociálnych sieťach a v médiách,
záverečná správa.
2. alternatíva: online forma konferencie (v prípade obmedzení v súvislosti s pandémiou): cca 100 domácich
a zahraničných účastníkov, propagácia podujatia na webovej stránke www.pamiatky.sk, na sociálnych sieťach
a v médiách, záverečná správa.
e. 52. ročník medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku – Archaeologia historica
Realizácia podujatia, cca 100 účastníkov, 10 prednášok a panelových prezentácií zamestnancov PÚ SR, propagácia
podujatia na webovej stránke www.pamiatky.sk, na sociálnych sieťach a v médiách, záverečná správa.
f. Konferencia k 70. výročiu založenia Pamiatkového ústavu v Bratislave (1951 – 2021)
Realizácia videokonferencie, 90 účastníkov, 9 prednášok zamestnancov PÚ SR, realizácia filmového dokumentu, online
prezentácia výstupov na webovej stránke www.pamiatky.sk a na sociálnych sieťach, propagácia podujatia na webovej
stránke www.pamiatky.sk, na sociálnych sieťach a v médiách, záverečná správa.
Predpokladané náklady:
a. Metodický deň - Pamiatkový úrad SR a Národní pamiatkový ústav Praha
3 000,- €
Cestovné náklady a diéty, technické zabezpečenie seminára, tlačené materiály.
b. Seminár Monitoring svetového kultúrneho dedičstva
2 000,- €
Cestovné náklady a diéty, technické zabezpečenie seminára, tlačené materiály.
c. Akadémia dedičstva krajín V4
3 000,- €
Cestovné náklady a diéty, technické zabezpečenie seminára, tlačené materiály.
d. Vedecká konferencia „Max Dvořák“
3 000,- €
Cestovné náklady a diéty, technické zabezpečenie seminára, tlačené materiály.
e. 52. ročník medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku - AH.
2 500,- €
Cestovné náklady a diéty, technické zabezpečenie seminára, tlačené materiály.
f. Konferencia k 70. výročiu založenia Pamiatkového ústavu v Bratislave (1951 – 2021)
Výroba prezentačných materiálov a filmového dokumentu.
9 000,- €
V rámci jednotlivých aktivít predpokladáme nepriame výdavky - režijné náklady vo výške 30 % z celkovej sumy
Celková suma: 22 500,- €

Vypracoval (meno, priezvisko): Mgr. S. Katkin
Podpis:

Schválil (meno, priezvisko): PhDr. R. Ragač PhD.
Podpis:

Dňa: 18. 1. 2021

Dňa: 18. 1. 2021

