Implementačný a finančný plán - Akčný plán na roky 2018-2020 k Stratégii ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022
Číslo

Úloha

Termín

Zodpovednosť

Zdroj financovania

Rozpočet na úlohu

priebežne

MK SR

PÚ SR, KPÚ

rozpočet MK SR

0,00 €

priebežne

MK SR

PÚ SR, KPÚ

rozpočet MK SR - PÚ
SR

148 635,00 €

do 2021

MK SR

PÚ SR

OPII, prioritná os 7

14 500 000,00 €

Partneri

Poznámka

SO 1: Pamiatkový fond a pamiatkové hodnoty
1
2
3

Evidencia a Ústredný zoznam pamiatkového fondu
Personálne a technicky zabezpečiť na systematické
prehlbovanie poznania o pamiatkovom fonde a jeho
hodnotách.
Personálne a technicky zabezpečiť napĺňanie
elektronickej databázy údajmi z terénu.
Implementovať a realizovať systém PAMIS - Pamiatkový
informačný systém.

4

Vytvoriť archeologickú mapu v rámci realizácie projektu
PAMIS, pričom jej napĺňanie informáciami sa bude
realizovať priebežne na základe aktuálneho stavu
poznania problematiky.

priebežne do
2021

MK SR

PÚ SR

OPII, prioritná os 7

0,00 €

5

Zverejňovať informácie z evidencie pamiatkového fondu
a sprístupňovať ich vlastníkom kultúrnych pamiatok.

priebežne

MK SR

PÚ SR

rozpočet MK SR - PÚ
SR

27 550,00 €

6

Vybrať a zaviesť služby elektronizácie podľa frekvencie
ich využívania verejnosťou v rámci realizácie projektu
PAMIS.

/financované v
rámci
implemetácie
projektu
PAMIS

/financované v
rámci
implemetácie
projektu
PAMIS

priebežne

MK SR

PÚ SR

OPII, prioritná os 7

0,00 €

každoročne

MK SR

PÚ SR

rozpočet MK SR - PÚ
SR

200 000,00 €

8

Obnoviť meraciu techniku – laserový skener, totálna
stanica, GNSS (Globálna navigačná satelitná stanica) a
strednoformátová fotokamera (min. 80 MB snímač) na
fotogrametriu. Zariadenie pre snímanie z výšky UAV
(bezpilotné lietadlo - dron) s laserovým skenerom,
optické skenovanie, fotogrametria, geodetická polárna
metóda a GNSS. Obnova technológií serveru DMZ

31.12.2020

MK SR

PÚ SR

rozpočet MK SR - PÚ
SR

50 000,00 €

navýšenie
rozpočtu o
50000

9

Zakúpiť softvér, ktorý je schopný spájať a spracovať
mračná bodov z laserového a fotogrametrického
snímania.

31.12.2020

MK SR

PÚ SR

rozpočet MK SR - PÚ
SR

15 000,00 €

navýšenie
rozpočtu o
15000

7

Digitalizácia pamiatkového fondu
100 zdigitalizovaných objektov a pamiatkových
predmetov ročne - obdobie udržateľnosti.
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10

11

12

13

Realizovať predikciu pamiatkovej starostlivosti pri
pamiatkovom fonde vo vlastníctve štátu spojená s
periodickou digitálnou dokumentáciou stavebnotechnického stavu pamiatok.
Personálne zabezpečiť postprodukciu dát digitalizácie
odbornými pracovníkmi z oblasti animovanej tvorby a
dizajnu.
Pokračovať v zapojení do projektu CARARE. je program
Európskej komisie pre podporu informačných a
komunikačných technológií. Carare podporuje programy
pre digitálne knižnice s cieľom zvýšiť množstvo a kvalitu
digitálneho obsahu o archeologickom a architektonickom
dedičstve na webovom portáli Europeana pre širokú
verejnosť.
Prezentácia a propagácia pamiatkového fondu

Realizovať každoročne na území celého Slovenska aktivity
v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva

priebežne

MK SR

PÚ SR

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

31.12.2019

MK SR

PÚ SR

rozpočet MK SR prioritné projekty

75 000,00 €

každoročne

MK SR

PÚ SR

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

MK SR

PÚ SR, KPÚ,
SNM, ICOMOS
Slovensko,
Združenie
historických
miest a obcí
Slovenska

rozpočet MK SR ,
dotačný program
MKSR, sponzorské
dary, rozpočty VÚC a
obcí

30 000,00 €

September
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/ročne
koordinácia

14

V roku 2018 realizovať na území celého Slovenska aktivity
v rámci Európskeho roku kultúrneho dedičstva

15

Organizovať súťaž Fénix - Kultúrna pamiatka roka.

16
17

Organizovať odovzdávanie ceny Alžbety GüntherovejMayerovej.
Organizovať odovzdávnaie výročných ceny revue
Pamiatky a múzeá.

18

Vydávať Monumentorum tutela.

19

Vydávať Pamiatky a múzeá.

20

Vydávať Monument revue.

21

22

Rozvinúť aktivity v bilaterálnych a viacstranných
projektoch s dôrazom na V4 a Rakúsko - príprava
spoločných podujatí – 1 medzinárodná konferencia
ročne.
Organizovať letnej školy manažmentu lokalít UNESCO vo
V4 krajinách.

MK SR

MK SR,
Organizácie MK
SR, Zastúpenie
Európskej
komisie na
Slovensku,
Kreatívna
Európa, Cirkvi a
Náboženské
spoločnosti,
VÚC, ICOMOS
Slovensko,
Združenie
historických
miest a obcí
Slovenska,
vlastníci
kultúrnych
pamiatok,
občianska
spoločnosť

rozpočet MK SR ,
dotačný program
MKSR, grantové
schémy, sponzorské
dary, rozpočty VÚC a
obcí

30 000,00 €

MK SR

MK SR, Nadácia
SPP

rozpočet MK SR

30 000,00 €

MK SR

PÚ SR

MK SR

PÚ SR, SNM

MK SR

PÚ SR

MK SR

PÚ SR, SNM

MK SR

PÚ SR

každoročne

MK SR

PÚ SR

každoročne

MK SR

PÚ SR

31.12.2018

každoročne do
31.12.
každoročne v
apríli
každoročne v
septembri

štvrťročne
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rozpočet MK SR - PÚ
SR
rozpočet MK SR - PÚ
SR
rozpočet MK SR - PÚ
SR
rozpočet MK SR - PÚ
SR
rozpočet MK SR - PÚ
SR

5 000,00 €

/ročne

5 000,00 €

/ročne

6 000,00 €

/ročne

20 000,00 €

/ročne

5 000,00 €

/ročne

rozpočet MK SR - PÚ
SR

15 000,00 €

/ročne

rozpočet MK SR - PÚ
SR

10 000,00 €

/ročne

23
24
25

26

27

Zapájať sa do Culture Forum of Central Europe –
organizované Kultúrnym centrom v Krakowe.
Zapájať sa do Monumento Salzburg – pamiatkový veľtrh
v Rakúsku.

každé dva roky
(2019)
každé dva roky
(2020)

Aktívne sa podieľať na EHHF – neformálne fórum
riaditeľov pamiatkových inštitúcií v rámci Európskej Únie
Spolupracovať na medzinárodnom projekte štatistického
vyhodnocovania ekonomického prínosu kultúrneho
dedičstva
Zapojiť Slovenskú republiku do Európskej cesty
historických kúpeľných miest - Kultúrna trasa Rady
Európy. Pripraviť a predložiť nominácia do kultúrnej trasy
Židovského dedičstva a kultúrnej trasy Európskej cesty
historických kúpeľných miest.

MK SR

PÚ SR

MK SR

PÚ SR

priebežne

MK SR

PÚ SR

31.12.2019

MK SR

31.12.2019

rozpočet MK SR - PÚ
SR
rozpočet MK SR - PÚ
SR

5 000,00 €

/ročne

11 000,00 €

/dvojročne

rozpočet MK SR - PÚ
SR

1 000,00 €

/ročne

PÚ SR

rozpočet MK SR - PÚ
SR

1 000,00 €

/ročne

MK SR

PÚ SR

rozpočet MK SR - PÚ
SR

1 000,00 €

28

Pripraviť dve nominácie na udelenie Značky Európske
dedičstvo.

30.1.2019

MK SR

PÚ SR,
kandidátske
lokality

bez nároku na
rozpočet

1 000,00 €

29

Vypracovať prieskum trhu a novú marketingovú stratégiu
pamiatkového úradu, s cieľom zvýšiť priateľskoužívateľský prístup pamiatkového úradu, princípov
ochrany pamiatkového fondu voči majiteľom, ale aj
všeobecné povedomia o pamiatkovom fonde pre
obyvateľov Slovenska.

31.12.2019

MK SR

SKD, IKP, PÚ SR

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

každoročne do
31.12.

MK SR

MK SR a členovia
komisie

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

31.12.2020

MK SR

SKD, OLaA, PO

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

priebežne, na
základe žiadostí

MK SR

manažéri lokalít
svetového
dedičstva

rozpočet MK SR

7 000,00 €

31.12.2020

MK SR

PÚ SR, KPÚ, ŠOP
SR, VÚC

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

SO 2: Lokality svetového dedičstva UNESCO
30

Každoročne organizovať stretnutie medzirezortnej
komisie na koordináciu úloh ochrany lokalít svetového
kultúrneho dedičstva.

31

V novele zákona o ochrane pamiatkového fondu
legislatívne upraviť postavenie manažment plánov ako
záväzných nástrojov riadenia lokalít svetového dedičstva.

32

Priorizovať aktualizácie manažment plánov zo zdrojov
dotačného programu Obnovme si svoj dom.

33

Zabezpečiť ochranu hodnôt kultúrnej krajiny v okolí
Banskej Štiavnice prostredníctvom vyhlásenia
pamiatkovej zóny.
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/jedna
aktualizácia

34

35

36

37

38

39
40

Zlepšiť povedomie verejnosti o svetovom dedičstve
spoluprácou s médiami pri informovaní o 25. výročí
zápisu prvých slovenských lokalít do Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO (tlačové správy, šoty vo
verejnoprávnych médiách, putovné výstavy a i.).
Priorizovať zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti
Drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského
oblúka nielen v programoch MK SR, ale aj v dotačných
systémoch iných rezortov.
Priorizovať projektu úpravy priestoru vstupu do
pamiatkovej rezervácie Vlkolínec.

31.12.2018

MK SR

PÚ SR, manažéri
lokalít svetového
dedičstva

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

každoročne

MK SR

medzirezortná
komisia

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

31.12.2020

MK SR

MK SR

dotačný program MK
SR

0,00 €

MK SR

MK SR, PÚ SR,
KPÚ, členovia
komisie

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

každoročne

MK SR

SKD, SRaS

rozpočet MK SR

2 500 000,00 €

30.6.2018

MK SR

MK SR, SNM

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

31.12.2020

MK SR

medzirezortná
komisia

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

priebežne

MK SR

PÚ SR, KPÚ

31.12.2018

MK SR

priebežne

MK SR

priebežne

MK SR

Monitorovať lokality svetového kultúrneho dedičstva a na
základe výsledkov monitoringu formulovať opatrenia,
každoročne do
ktoré je potrebné realizovať na národnej úrovni
31.12.
prostredníctvom medzirezortnej komisie na koordináciu
úloh ochrany lokalít svetového kultúrneho dedičstva.
Navýšiť finančné prostriedky v dotačnom programe
Obnovme si svoj dom – podprogram 1.2 Obnova
kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho
dedičstva.
Pripraviť projekt obnovy Gotických palácov Spišského
hradu na výzvu v Nórskych fondoch.
Zabezpečiť priorizovanie podpory pre lokality svetového
dedičstva UNESCO nielen v programoch MK SR, ale aj v
dotačných systémoch iných rezortov.

/ročne
/+80000
oproti 2017

SO 3: Archeologické dedičstvo
41
42
43

44

Pokračovať v budovaní databázy výkonu štátnej správy
v oblasti archeológie.
Zosúladiť databázu výkonu štátnej správy s databázou
CEANS.
Topograficky vymedziť archeologické náleziská zapísané
v ÚZPF.
Systematicky spracovať dostupné LIDAR-ové dáta,
v teréne overiť topografické vymedzenia archeologických
nálezísk identifikovaných na základe snímok Digitálneho
modelu terénu a dopĺňať databázu výkonu štátnej správy.
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PÚ SR, KPÚ, AÚ
SAV
PÚ SR, KPÚ, AÚ
SAV

PÚ SR, KPÚ, NLC

rozpočet MK SR - PÚ
SR
bez nároku na
rozpočet
rozpočet MK SR - PÚ
SR
rozpočet MK SR - PÚ
SR

5 000,00 €

/ročne

0,00 €
2 400,00 €

/ročne

12 000,00 €

/ročne

45

46

47

Vypracovať a uplatňovať pomocnú metodickú inštrukciu
vo veci zjednodušenia požiadaviek na obsahovú stránku
výskumnej dokumentácie z negatívnych archeologických
výskumov.
Vytvoriť v priestore archeologického depozitára
Káčerovho majera v Trnave samostatnú časť na
deponovanie hodnotných architektonických detailov
a demontovateľných konštrukcií, hnuteľných kultúrnych
pamiatok.
Zapracovať zmeny do novely zákona o ochrane
pamiatkového fondu, ktoré umožnia realizovať
nedeštruktívny archeologický výskum a povrchový zber
archeologických nálezov laickým archeologickým
spolupracovníkom.

30.6.2018

MK SR

MK SR,
Archeologicka
rada

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

31.12.2019

MK SR

SKD, SRaS, PÚ SR

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

31.12.2020

MK SR

MK SR, SKD,
OLaA,
Archeologicka
rada, Dočasná
pracovná
skupina pre
archeologické
dedičstvo

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

každoročne

MK SR

MK SR, SRaS,
OD, SKD, MF SR

rozpočet MK SR

4 000 000,00 €

31.12.2019

MK SR

MK SR, SKD,
SRaS, OD, MF SR

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

každoročne

MK SR

PÚ SR - OPÚP

rozpočet PÚ SR udržatelnosť

0,00 €

31.12.2019

MK SR

SKD, SRaS,OD

rozpočet MK SR

10 000 000,00 €

navýšenie o
5.000.000

31.12.2019

MK SR

SKD, SRaS,OD

rozpočet MK SR

7 000 000,00 €

navýšenie o
3.000.000

SO 4: Finančné nástroje a finančné zdroje
48

49

50

51

52

Otvoriť výzvu novovzniknutého podprogramu 1.6
Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných
kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy, ktorý
je zameraný na viacročné financovanie obnovy národných
kultúrnych pamiatok.
Uskutočniť rokovania s MiFi SR o predĺžení možnosti
čerpania kapitálových výdavkov v rámci obnovy NKP z 3
na 6 rokov.
Vyhotoviť vstupné, priebežné aj výstupné správy z
podporených projektov v rámci podprogramu 1.6
Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných
kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy, ktoré
slúžia ako podklad k postupnému uvoľňovaniu financií aj
vyhodnoteniu jednotlivých podporených projektov.
Navýšiť finančné prostriedky v dotačnom programe
Obnovme si svoj dom – podprogram 1.1 Obnova
kultúrnych pamiatok.
Navýšiť finančné prostriedky v dotačnom programe
Obnovme si svoj dom – podprogram 1.6 Modernizácia a
komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok
s prioritou ochrany a obnovy.
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/ minimálne
/ročne

53

54

55

56

Vytvoriť špeciálny podprogram v rámci dotačného
programu Obnovme si svoj dom, ktorého výzva bude
neustále otvorená pre prípady náhlych havárií na
kultúrnych pamiatkach.
Priorizovať financovanie kultúrnych pamiatok vo
vlastníctve štátu zo štátneho rozpočtu.
Preložiť návrh výnimky zo zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu ku
kultúrnym pamiatkam: Ministerstvo navrhne doplnenie
nového písmena do ustanovenia § 2 zákona o verejnom
obstarávaní v znení: postupy podľa tohto zákona o
verejnom sa nevzťahujú na: „Civilnú zákazku, súťaž
návrhov alebo koncesiu, ktorej predmetom je
uskutočnenie stavebných prác na obnovu nehnuteľnej
kultúrnej pamiatky alebo jej časti podľa osobitného
predpisu , zapísanej v Zozname národných kultúrnych
pamiatok s prioritou ochrany a obnovyna základe
Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 –
2022.“
Vypracovať metodiku výpočtu zvýšených nákladov
potrebnú na zavedenie systému refundovania zvýšených
nákladov spojených s obnovou NKP v porovnaní s
obnovou objektu, ktorý nie je NKP.

31.12.2019

MK SR

SKD, SRaS,OD

rozpočet MK SR

500 000,00 €

každoročne

MK SR

SE, SKD

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

31.12.2019

MK SR

SKD, OVO

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

31.12.2019

MK SR

SKD, IKP

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

31.12.2019

MK SR

OÚ, RVK, SKD

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

31.12.2019

MK SR

PÚ SR

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

31.12.2020

MK SR

SKD, OLaA, PÚ
SR

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

každoročne

MK SR

SKD, OD

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

30.6.2019

MK SR

PÚ SR, KPÚ

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

SO 5: Rozvoj tradičných stavebných remesiel
57

58

59

60

61

Spolupráca ministerstva so strednými odbornými školami
zameranými na výučbu remesiel.
Vypracovať metodické usmernenie PÚ SR na
zadefinovanie činností profesií pri obnove pamiatkového
fondu vo vzťahu remeselník – umelecký remeselník –
reštaurátor.
Definovať špecializovanú remeselnú činnosť vo vzťahu k
stavebnému remeslu v novele pamiatkového zákona.
Priorizovať remeselne zamerané workshopy v rámci
hodnotiacich hárkov dotačného podprogramu 1.3 Aktivity
kultúrnej politiky
Vytvoriť a zverejniť katalóg stavebných remeselníkov
a firiem špecializovaných na tradičné stavebné materiály
a postupy.
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navýšenie
rozpočtu o
500000

Prípraviť pokračovanie projektu Pro Monumenta –
prevencia údržbou s cieľom udržania systému
preventívnych prehliadok kultúrnych pamiatok a
vybudovania 3 školiacich stredísk pre tradičné remeselné
postupy používané pri obnove.
Zaviesť používanie dronov do metodiky inšpekcie
stavebno-technického stavu pamiatok, navýšenie počtu
inšpektorov v inšpekčných skupinách.
V spolupráci s MPSVaR a ÚPSVaR pripraviť projekt
„Obnova torzálnej architektúry s pomocou
nezamestnaných 3“ na nasledujúce obdobie

31.12.2019

MK SR

MK SR, PÚ SROPÚP

rozpočet MK SR - PÚ
SR

80 000,00 €

31.12.2019

MK SR

PÚ SR- OPÚP

Nórske fondy

0,00 €

30.7.2018

MPSVaR

MK SR, ÚPSVaR

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

65

Rokovať o spolupráci s MP SR a Lesy SR š.p. vo veci
starostlivosti o hradné ruiny, vrátane ich správy a
následného zamerania a zápisu do katastra
nehnuteľností.

31.12.2018

MK SR

MPaRV SR, ŠP
Lesy SR, SKD

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

66

Vytvoriť plán obnovy kultúrnych pamiatok v organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.

31.12.2019

MK SR

SKD, SRaS,
organizácie MK
SR

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

31.12.2019

MK SR

SKD, SRaS, PÚ SR

rozpočet MK SR - PÚ
SR

2 500 000,00 €

31.12.2019

MK SR

SKD, SRaS, PÚ SR

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

priebežne od
2018

MK SR

PÚ SR- OPÚP

EEA grants a PÚ SR

1 520 000,00 €

31.12.2018

MK SR

PÚ SR, Ai Nova

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

31.12.2020

MK SR

SKD, PI, OLaA

bez nároku na
rozpočet

0,00 €

62

63

64

SO 6: Správa kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu

SO 7: Inštitucionálne zabezpečenie
67

68

69

70

71

Realizovať obnovu a adaptáciu objektu Káčerovho majera
na Cukrovej ulici v Trnave na účely archeologického
depozitáru.
Vytipovať 2 ďalšie vhodné objekty na účely deponovania
archeologických nálezov a ako repozitáre hodnotných
architektonických prvkov.
Rozvíjať pamiatkový úrad a jeho špecializované
pracoviská ako inkubátory odborníkov formou školiacich
pracovísk odboru preventívnej údržby pamiatok
pamiatkového úradu.
Pripraviť a podať projekt na vzdelávanie pracovníkov PÚ
SR, KPÚ aj iných pracovnákov štátnej a verejnej správy,
ktorí vstupujú do procesu ochrany a obnovy národných
kultúrnych pamiatok.
Rozšíriť kompetencie pamiatkovej inšpekcie o udeľovanie
pokút fyzickým osobám, ktoré sa dopustia priestupku na
úseku ochrany pamiatkového fondu v novele zákona o
ochrane pamiatkového fondu.
Archív pamiatkového úradu
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72
73

Obnoviť technické vybavenie potrebné na digitalizáciu
archívnych dokumentov.
Budovať Digitálny pamiatkový archív ako systém
internetovej prezentácie digitálnych dát.

priebežne

MK SR

PÚ SR

priebežne

MK SR

PÚ SR
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rozpočet MK SR - PÚ
SR
rozpočet MK SR - PÚ
SR

1 000,00 €

/ročne

20 000,00 €

/ročne

