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

Úloha

Termín

Zodpovednosť
Partneri

Zdroj
Rozpočet
Poznámka na úlohu
Plnenie
financovania

SO 1: Pamiatkový fond a pamiatkové hodnoty
Evidencia a Ústredný zoznam pamiatkového
fondu

1

2

3

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.

priebežne

priebežne

do 2021

MK SR

MK SR

MK SR

kapitola MK
PÚ SR, KPÚ
SR

PÚ SR, KPÚ

PÚ SR

OPII, prioritná /financované z
projektu PAMIS
os 7

OPII, prioritná
os 7

Úloha je splnená.
PÚ SR realizuje dlhodobé úlohy zamerané na prehlbovanie poznania o pamiatkovom fonde na Slovensku - revíziu Ústredného zoznamu
pamiatkového fondu a revíziu pamiatkových území. Revízie realizujú nielen pracovníci úradu ale aj odborníci z externého prostredia.
Úloha je zabezpečovaná aj prostredníctvom projektu Pamiatkového informačného systému ( PAMIS).

Úloha je zabezpečovaná prostredníctvom Projektu Pamiatkového informačného systému (PAMIS), realizovaného v rámci
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – OPII. Po schválení Štúdie uskutočniteľnosti Monitorovacím výborom ÚPVII
v roku 2019 a vypísaní vyzvania č. OPII-2019/7/36-NP na predloženie Národného projektu „Pamiatkový informačný systém“
bola od 1.6.2019 zriadená Projektová kancelária PAMIS na riadenie a prevádzkovo organizačné zabezpečenie projektu
a Oddelenie PAMIS v rámci odboru ŠIS na výkon odborných úloh projektu. V rámci uvedených organizačných zložiek bolo
realizované predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a súvisiaci rozpočet a spracovaný opis predmetu zákazky na
externého dodávateľa IT. Súbežne začali vykonávať činnosti aj pracovníci odborného oddelenia PAMIS, ktorí v celkovom počte
17 zamestnancov, plnili úlohy pri súvisiace s analýzou, pripomienkovaním a dopĺňaním odborného obsahu opisu predmetu
zákazky, spracovávali metodiky a metodické materiály pre prácu s databázami a automatizovanými registrami hnuteľných
a nehnuteľných NKP a výtvarných súčastí architektúry; prípravovali datamodely pre nové registre a databázy Pamiatkového
informačného systému najmä v oblasti archeologických nálezov a nálezísk, odborných komisií Pamiatkového úradu,
výskumných a monitorovacích správ a ochranných pásiem NKP a PÚ. Zaoberali sa tiež modelovými riešeniami údajovej
štruktúry pre register evidencie pamiatkových území a ochranných pásiem v rámci grafického informačného systému a
metodickou a školiacou prípravou pre priestorové vymedzenie a identifikáciu nehnuteľných NKP, prioritne pre kultúrne
pamiatky archeológie, historickej zelene a pamiatkové územia. V ďalšej oblasti sa ich činnosť sústreďovala na prípravu
pomocných registrov ÚZPF a konzultácie s ich budúcimi užívateľmi a správcami - definovaných bolo 24 nových evidencií
a zadefinovaná nová štruktúra pre 22 evidencií ÚZPF. Ďalšia hlavná úloha spočívala v kontrole aktualizačných listov pred
elektronickým spracovaním - kontrola tlačených foriem, elektronických podkladov, fotografií a kvality spracovania a v napĺňaní,
konsolidácií a harmonizácií dát v registroch Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a ďalších databáz Pamiatkového fondu
PÚ SR, v ktorých boli realizované opravy chybných záznamov pri dátumoch vyhlásenia, nesprávnymi číslami rozhodnutia,
údajmi o vlastníkoch. Realizovalo sa vkladanie grafických a fotografických príloh evidenčných listov a spisovej agendy do AIS OP,
úprava, aktualizácia a harmonizácia dát vo všetkých registroch ÚZPF.
V rámci imlementácie a realiácie projektu boli v roku 2019 vypracované súťažné podklady pre projekt „PAMIS“ (vývoj,
obstaranie SW a podpora), ich dokumentácia predložená na ex-ante kontrolu na Riadiaci orgán a po zapracovaní pripomienok
schválená. V januári 2020 bola realizovaná ex post kontrola Riadiaceho orgánu (VO „OPZ PAMIS") a následne aj schválená.
Uskutočnenie verejného obstarávania v dvoch etapách je plánované v 1. polroku 2020.
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4

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

5

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

6

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

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

priebežne
do 2021

priebežne

MK SR

MK SR

PÚ SR

/financované v
OPII, prioritná rámci
implemetácie
os 7
projektu PAMIS

PÚ SR

kapitola MK
SR - PÚ SR

PÚ SR

OPII, prioritná rámci
implemetácie
os 7

/financované v

MK SR

projektu PAMIS

Príprava na vytvorenie grafickej časti evidencií archelógie bola realizovaná vektorizáciou polygónov, t.j. vymedzenie rozsahu
plochy a priestorovou identifikáciou archeologických národných kultúrnych pamiatok a archeologických nálezísk, napĺňaním
súvisiacich databáz a terénnou verifikáciou vo vybraných prípadoch. V tejto súvislosti prebiehalo tiež komplexné spracovanie
LiDAR-ových dát postupne poskytovaných Úradom geodézie, kartografie a katastra za účelom vytvárania presných mapových
podkladov pre potreby vymedzovania rozsahu archeologických nálezísk.
Sprístupňovanie referenčných údajov a informácii z evidencií pamiatkového fondu je zabezpečované prostredníctvom webovej
stránky Pamiatkového úradu SR, ktorá v časti nehnuteľných NKP online prepojená na automatizovaný register a ostatných
častiach sa priebežne aktualizuje. V súčasnosti poskytuje tiež aktuálne údaje o pamiatkových rezerváciách a zónach v rozsahu
ich platného vymedzenia a zásad starostlivosti, ktoré sú základným zdrojom informácie pre vlastníkov nehnuteľností v týchto
územiach.
V rámci projektu PAMIS je v súlade s optimalizáciou verejnenj správy a elektronizácie služieb verejnosti plánované zavedenie 15
elektronických služieb s úrovňou elektronizácie 4 (typu služba občanovi, podnikateľovi, verejnej a štátnej správe viď META IS),
úplná END-TO-END komunikácia, zodpovedajúca 12 najpočetnejším procesom výkonu štátnej správy PÚ SR a 1 elektronická
služba s úrovňou elektronizácie 3 a elektronizácia 22 menej početných procesov výkonu štátnej správy PÚ SR s
automatizovanými procesnými krokmi. Mimo projektu PAMIS v roku 2018 bolo vybraných 15 základných životných situácii
spracovaných do podoby formulárov a zverejnených na webovej stránke úradu, ako prieskumný model pre zistenie záujmu
verejnosti o tento modul poskytovaných služieb.

každoročne MK SR

PÚ SR

kapitola MK
SR - PÚ SR

Do roku 2020 bolo plnenie na úrovni 100 objektov ročne realizované podľa plánu. Plnenie ukazovateľa 100 PO ročne v súčasnosti bude
vzhľadom na prebiehajúcu celosvetovú pandémiu COVID-19 sťažené. Za súčasnej situácie (k. 6.4.2020) nemôžu prebiehať terénne práce
digitalizovania pamiatkových objektov.

8

Obnoviť meraciu techniku – pozemný laserový
skener, totálna stanica, prijímač na určovanie
polohy z údajov družicových globálnych
navigačných satelitných systémov (ďalej len
„GNSS“), zariadenie pre snímanie z výšky
31.12.2020 MK SR
(bezpilotné lietadlo - dron) s laserovým
skenerom a strednoformátová kamera (min.
80 MB snímač). Obnova technológií serveru
DMZ (sieťová bezpečnosť).

PÚ SR

kapitola MK
SR - PÚ SR

K 16.4.2020 úloha nebola splnená. Položky boli uvedené 26.7.2019 v Špecifikácii potrieb Digitálny pamiatkový fond v rámci obstarania
HW a SW a personálnych kapacít na zabezpečenie digitalizácie kultúrnych objektov v PÚ SR aj po období udržateľnosti projektu OPIS
PO2, MKSR číslo: MK-343/2019-4213/9713, číslo PÚSR: PUSR-2019/9163-3/59109.

9

Zakúpiť 2 lic. softvér, ktorý je schopný spájať a
spracovať mračná bodov z laserového a
31.12.2020 MK SR
fotogrametrického snímania.

PÚ SR

kapitola MK
SR - PÚ SR

K 16.4.2020 úloha nebola splnená. Položka uvedená 26.7.2019 v Špecifikácii potrieb Digitálny pamiatkový fond v rámci obstarania HW a
SW a personálnych kapacít na zabezpečenie digitalizácie kultúrnych objektov v PÚ SR aj po období udržateľnosti projektu OPIS PO2,
MKSR číslo: MK-343/2019-4213/9713, číslo PÚSR: PUSR-2019/9163-3/59109.

10

Realizovať predikciu pamiatkovej
starostlivosti pri pamiatkovom fonde vo
vlastníctve štátu spojená s periodickou
digitálnou dokumentáciou stavebnotechnického stavu pamiatok.

PÚ SR

bez nároku na
rozpočet

Úloha je priebežne plnená aj v období udržateľnosti, digitalizujú sa aj objekty vo vlastníctve PÚ SR.

11

Personálne zabezpečiť postprodukciu dát
digitalizácie odbornými pracovníkmi z oblasti 31.12.2019 MK SR
animovanej tvorby a dizajnu.

PÚ SR

kapitola MK
SR - prioritné
projekty

K 16. 4. 2020 nebolo personálne ani finančné zabezpečenie postprodukciie dát digitalizácie odbornými pracovníkmi z oblasti animovanej
tvorby a dizajnu realizované. Požiadavka bola zahrnutá aj v Špecifikácii potrieb Digitálny pamiatkový fond v rámci obstarania HW a SW a
personálnych kapacít na zabezpečenie digitalizácie kultúrnych objektov v PÚ SR aj po období udržateľnosti projektu OPIS PO2, MKSR
číslo: MK-343/2019-4213/9713, číslo PÚSR: PUSR-2019/9163-3/59109.

7

priebežne

MK SR
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Pokračovať v zapojení do projektu CARARE. je
program Európskej komisie pre podporu
informačných a komunikačných technológií.
Carare podporuje programy pre digitálne
každoročne MK SR
knižnice s cieľom zvýšiť množstvo a kvalitu
digitálneho obsahu o archeologickom a
architektonickom dedičstve na webovom
portáli Europeana pre širokú verejnosť.

PÚ SR

bez nároku na
rozpočet

Úloha je splnená. Návrh na zmenu do budúceho obdobia: Presunúť vedenie a metodiku na Odbor archeológie PÚ SR a Odbor
digitalizácie a grafickej dokumentácie bude aj naďalej plniť úlohu vytvárania digitalizácie archeologického dedičstva a participácie na
tejto úlohe v súčinnosti s OA.

kapitola MK
SR , dotačný
program
MKSR,
/ročne
koordinácia
sponzorské
dary,
rozpočty VÚC
a obcí

Úloha sa každoročne plní. Hosťujúce mestá, kde sa konali otváracie ceremoniály boli:r. 2020 - Piešťany (v príprave) r. 2019 - Banská
Štiavnica, r. 2018 - Nitra, r.2017 - Trnava. Každoročne bolo celoslovensky realizovaních niekoľko sto aktivít. V r. 2017 - 274, r. 2018 - 404,
r. 2019 - 414, r 2020 je v príprave. ICOMOS Slovensko v spolupráci so Zružením historických miest a obcí sú poverení koordinovaním
DEKD na celosovenskej úrovni. PÚ SR a jednotlivé krajské pamiatkové úrady realizujú vedecké konferencie, odborné prednášky a výstavy
zamerané na propagáciu pamiatkového fondu, komentované prehliadky národných kultúrnych pamiatok. PÚ SR zorganizoval v septembri
2019 v Bratislave veľmi pozitívne vnímané podujatie Pamiatkovo, určené pre rodiny s deťmi.

rozpočet MK
SR , dotačný
program
MKSR,
jednorázovo
grantové
realizované v
schémy,
roku 2018
sponzorské
dary,
rozpočty VÚC
a obcí

Úloha splnená. Slovenská republika sa zapojila do ERKD v roku 2018. V dňoch: 1.-30.9.2018 sa konalo 142 aktivít venovaných naplneniu
cieľov Európskeho roku kultúrneho dedičstva. Slávnostné otvorenie ERKD sa na národnej úrovni konalo 27.11.2017 pri príležitosti
slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže o najlepšiu obnovu kultúrnych pamiatok FÉNIX – Kultúrna pamiatka roka. MK SR v spolupráci
so SAV Nitra a združením Zachráňme hrady pri príležitosti ERKD zorganizovalo veľmi úspešnú medzinárdnú konferenciu "Oživovanie
hradov" spojenú s výstavou obnovy hradov na Slovensku s pomocou nezamestnanýh, kde boli prezentované výsledky 7 rokov
trvanjúceho projektu. z Konferencie vznikla aj publikácia pod názvom "Zachráňme hrady - Záchrana historických ruín občianskymi
združeniami v rochoch 2002-2017". PÚ SR v spolupráci s Národným komitétom ICOMOS zorganizoval medzinárodnú konferenciu
"Interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy" konanú na FA STU 17.-18.10.2018.
V spolupráci s emdzinárodným občianskym združením Cčervenokamenské panstvo pripravil interdisciplinárnu konferenciu "RES
PÁLFFYANA - príspevky k dejinám rodu Pálffyovcov" konanú 18.1.2018.
PÚ SR a NPÚ zorganizovali 50. ročník medzinárodnej konferencie argeológie v stredoveku Archeologia historica na tému "Archeológia
prehliadaných a interpretácia problematických pamiatok" Valtice 17.-21.9.2018.
KPÚ Prešov bol spoluorganizátorom FEAD 2018 - Festival architektúry a dizajnu, výstavy v skladoch soli v Prešove - Solivare, 26.28.9.2018.

Prezentácia a propagácia pamiatkového
fondu

13

14

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

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

September MK SR

31.12.2018 MK SR

PÚ SR,
KPÚ, SNM,
ICOMOS
Slovensko,
Združenie
historickýc
h miest a
obcí
Slovenska
MK SR,
Organizáci
e MK SR,
Zastúpenie
Európskej
komisie na
Slovensku,
Kreatívna
Európa,
Cirkvi a
Nábožensk
é
spoločnosti
, VÚC,
ICOMOS
Slovensko,
Združenie
historickýc
h miest a
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Organizovať súťaž Fénix - Kultúrna pamiatka
roka.

každoročne
MK SR
do 31.12.

MK SR,
Nadácia
SPP

kapitola MK
SR

/ročne

16

Organizovať odovzdávanie ceny Alžbety
Güntherovej-Mayerovej.

každoročne
MK SR
v apríli

PÚ SR

kapitola MK
SR - PÚ SR

/ročne

17

Organizovať odovzdávnaie výročných ceny
revue Pamiatky a múzeá.

každoročne
MK SR
v septembri

PÚ SR,
SNM

kapitola MK
SR - PÚ SR

18

Vydávať Monumentorum tutela.

19

Vydávať Pamiatky a múzeá.

štvrťročne

Úloha je čiastočne splnená.
V roku 2019 začalo MK SR pripravovať 14. ročník súťaže – Kultúrna pamiatka roka za ukončenú obnovu národnej kultúrnej pamiatky
“Fénix“ za rok 2019. Realizácie podujatia a vyhodnotenie súťaže sa však neuskutočnilo pretože partner súťaže SPP, a. s. (Nadácia SPP)
nepodpísal zmluvu na XIV. ročník súťaže, súťaž Kultúrna pamiatka roka.
V priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR v Bratislave sa 29. novembra 2018 konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 13. ročníka
súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2017. Na základe hlasovania získali ocenenie štyri víťazné pamiatky, ktorých majiteľom odovzdala
ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková bronzovú sochu Fénixa.
Cena FÉNIX:
1.
Titul Kultúrna pamiatka roka 2017 získalo občianskej združenie Vyšehrad za obnovu drevenej zrubovej zvonice, ktorá sa nachádza
vo Vyšehradnom, miestnej časti obceNitrianske Pravno. Stavba pochádza zo začiatku 19. storočia a jedinečná je aj tým, že sa ju podarilo
zachovať v takmer nenarušenej podobe. O jej záchranu sa pričinilo aj vedenie obce Nitrianske Pravno a Hornonitrianske múzeum v
Prievidzi.
2.
Sochu Fénixa si odniesla aj Židovská náboženská obec Žilina, ktorá sa v úzkej spolupráci s občianskym združenímTruc sphérique
pričinila o obnovu Behrensovej synagógy v Žiline. Modernistickú neologickú synagógu, postavenú v rokoch 1928 - 1931, navrhol nemecký
architekt Peter Behrens. Vďaka záchrane pamiatky vznikol v meste nový priestor na kultúrne podujatia a komunitné aktivity - Nová
synagóga.
3.
Ďalším oceneným subjektom je OZ Katarínka za rekonštrukciu veže Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej neďaleko obce Dechtice v
Trnavskom kraji. Veža je od vlaňajšieho leta sprístupnená verejnosti. Vďaka dlhoročnej vytrvalej práci množstva dobrovoľníkov sa
„Katarínka“, ako sa zvykne ľudovo nazývať objekt starobylého kostola a kláštora, premenila na obľúbené miesto pre stretnutia, výlety
turistov a oddych.
4.
Ocenenie si vyslúžila aj komplexná obnova areálu kúrie v Koniarovciach v okrese Topoľčany. Vznikla ako súkromná iniciatíva rodiny
Zerdahelyi, ktorej cieľom bolo prinavrátiť pôvodný charakter objektu kúrie, priľahlým hospodárskym objektom a historickej okrasnej
záhrade. Pôvodnú kúriu nechal v 18. storočí postaviť rod Batthyány de Geresgál. Po tom, čo bola v roku 1825 zasiahnutá požiarom, bol v
jej areáli postavený úplne nový objekt v štýle neoklasicizmu, ktorý sa približne v polovici 19. storočia na pokyn vtedajšieho vlastníka,
Adolfa von Hohenstögha, spojil do jedného celku s pôvodnou stavbou.
Čestné uznanie:
1.
Čestné uznanie v súťaži bola odovzdané kňazovi Petrovi Repovi za rekonštrukciu Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Handlovej,
ktorý je dominantou tamojšieho námestia s výškou veže takmer 45 metrov.
Úloha splnená.
Pri príležitosti medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel (18. apríl) organizuje PÚ SR slávnostné odovzdávanie Ceny AGM za
celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti pamiatkoveho fondu SR. Podujatia sa uskutočnili 21.4.2018 a 27.4.2019.

/ročne

Úloha sa plní.
26. ročník odovzdávania cien revue Pamiatky a múzeá sa uskutočnil v Trnave. 27. ročník odovzdávania výročných cien revue Pamiatky a
múzeá sa uskutočnil 7.9.2018 v Nitre. 28. ročník sa konal 5.9.2019 v Banskej Štiavnici. Ceny sa odovzdávajú celkovo v desiatich
hodnotených kategóriách.

MK SR

PÚ SR

kapitola MK
SR - PÚ SR

/ročne

Úloha je splnená.
r.2018 (publikované staršie články - od roku 2016):
MT č. 27 - zborník zo spoločného odborného podujatia NPÚ a PÚ SR KUKS r. 2016 (na tému novostavby v pamiatkovom prostredí,
inventarizácia hodnôt a usmerňovanie ochrany pamiatkových území, otázka znižovania energetickej náročnosti historických objektov) a
Červený Kláštor r. 2017 (pamiatkové výskumy, archeólogia - hrady a fortifikácie, evidencia, výskum kultúrnej krajiny).
MT č. 28 - seminár v Brezovej pod Bradlom v októbri 2017 na tému "Vplyv reformácie na pamiatkový fond Slovenska"
MT č. 29 - medzinárodná konferencia "Interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy" konanú na FA STU 17.18.10.2018.
r. 2019:
MT č. 30 - medzinárodná konferencia "Od c.k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu", Bratislava 21.-22.11.2018.
MT č. 31 - medzinárodná konferencia "Ochrana a starostlivosť o montánne pamiatky v európskom kontexte."

MK SR

PÚ SR,
SNM

kapitola MK
SR - PÚ SR

/ročne

Úloha je splnená.
Revue Pamiatky a múzeá vzdávajú spoločne PÚ SR a SNM, ročne štyri plánované čísla.
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20

Vydávať Monument revue.

21

Rozvinúť aktivity v bilaterálnych
a viacstranných projektoch s dôrazom na V4
a Rakúsko - príprava spoločných podujatí – 1
medzinárodná konferencia ročne.

22

23

Organizovať letnej školy manažmentu lokalít
UNESCO vo V4 krajinách.

Zapájať sa do Culture Forum of Central
Europe – organizované Kultúrnym centrom
v Krakowe.

MK SR

každoročne MK SR

každoročne MK SR

každé dva
MK SR
roky (2019)

PÚ SR

PÚ SR

PÚ SR

PÚ SR

kapitola MK
SR - PÚ SR

kapitola MK
SR - PÚ SR

kapitola MK
SR - PÚ SR

kapitola MK
SR - PÚ SR

/ročne

Úloha je splnená.
V rokoch 2018 - 2019 boli vydané 4 čísla monotematické časopisu Monument revue na témy: Drevená sakrálna architektúra na území
Slovenska, Architektúra 20. storočia a výročie Dušana Jurkoviča, Výtvarné umenie 18. a 19. storočia vo vzťahu k pamiatkovému fondu
Slovenska, Vedecká činnosť PÚ SR v oblasti archeológie.

/ročne

Úloha je splnená.
V rámci polupráce s Českou republikou Pamiatkový úrad SR spolu s Národním památkovým ústavem v Prahe každoročne organizuje tzv.
Odborno-metodické dni (ďalej len "OMD"), ktoré sú zamerané na vybrané aktuálne témy pamiatkovej ochrany v oboch štátoch. V roku
2019 sa OMD konal v dňoch 2. – 4. 10. 2019 v Červenom Kláštore. Nosnou témou tohto podujatia boli pamiatky 20. storočia ako súčasť
pamiatkového fondu (vyhlasovanie, zrušenie a zmeny vyhlásenia národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území). Cieľom
podujatia bola výmena vzájomných skúseností z praxe pamiatkovej ochrany medzi kolegami z Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska.

/ročne

Úloha je splnená.
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Medzinárodným kultúrnym centrom v Krakove a ostatnými krajinami V4 už
jedenásty rok organizuje letnú školu, ktorá je zameraná na otázky spojené s implementáciou Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho
a prírodného dedičstva. Umožňuje každoročnú výmenu skúseností vybraných účastníkov z krajín V4 pri riešení širokospektrálnych
problémov dotýkajúcich sa zabezpečenia ochrany svetového kultúrneho dedičstva krajín V4. Problematika zachovania hodnôt svetového
dedičstva slúži aj ako modelová situácia pri riešení problémov zachovania kultúrneho dedičstva všeobecne. 10. ročník letnej školy
Manažment svetového kultúrneho dedičstva (V4 Heritage Academy) sa konal v dňoch 8. – 14. júla 2019 v Krakove, Českom Krumlove a
Holašoviciach. Bol špeciálne zameraný na problematiku riadenia lokalít hradných komplexov a osobitne na redistribúciu turistov s
ohľadom na zachovanie hodnôt lokality svetového dedičstva.Na workšopoch boli riešené problémy lokality svetového dedičstva
Historické centrum mesta Český Krumlov, ktoré je zahltené množstvom turistov a musí riešiť problém zachovania trvalého bývania v
meste. Výstupy práce účastníkov boli prezentované v závere podujatia a účastníci dostali certifikáty. 11. ročník letnej školy v roku 2020,
ktorý sa má konať v Krakove a na Slovensku A bude zorganizovaný v lokalite Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia je v štádiu prípravy.

/ročne

Úloha je splnená.
Fórum dedičstva strednej Európy je podujatie, ktoré sa venuje vybraným otázkam kultúrneho dedičstva. V roku 2019 sa konalo už
5.fórum dedičstva strednej Európy: Dedičstvo a životné prostredie. Podujatie sa konalo v dňoch 19. – 20. septembra 2019 v Krakove,
Poľsku. Konferencia bola organizovaná PÚ SR v rámci spolupráce s Medzinárodným centrom kultúry v Krakove a krajinami V4. Podujatie
analyzovalo vzťahy medzi dedičstvom a životným prostredím. Odborníci z desiatok krajín sa venovali otázkam prepojenia kultúrneho a
prírodného prostredia, antropogénnej, sociálno-kultúrnej, kultúrnej krajine, architektúre a krajine, post-industriálnej krajine, obnove
krajiny a i. Podujatie je organizované v 2-ročnom cykle. Rok medzi konaním je venovaný jeho náročnej príprave. Je zabezpečované tzv.
Riadiacou skupinou kultúrneho dedičstva krajín V4.
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24

Zapájať sa do Monumento Salzburg –
pamiatkový veľtrh v Rakúsku.

25

Aktívne sa podieľať na EHHF – neformálne
fórum riaditeľov pamiatkových inštitúcií v
rámci Európskej Únie

každé dva
MK SR
roky (2020)

priebežne

MK SR

26

Spolupracovať na medzinárodnom projekte
štatistického vyhodnocovania ekonomického 31.12.2019 MK SR
prínosu kultúrneho dedičstva

27

Zapojiť Slovenskú republiku do Európskej
cesty historických kúpeľných miest - Kultúrna
trasa Rady Európy. Pripraviť a predložiť
31.12.2019 MK SR
nominácia do kultúrnej trasy Židovského
dedičstva a kultúrnej trasy Európskej cesty
historických kúpeľných miest.

PÚ SR

PÚ SR

PÚ SR

PÚ SR

kapitola MK
SR - PÚ SR

kapitola MK
SR - PÚ SR

kapitola MK
SR - PÚ SR

kapitola MK
SR - PÚ SR

/dvojročne

Úloha je splnená.
Salzburg je každé dva roky hostiteľom trojdňového veľtrhu pamiatkovej starostlivosti a obnovy kultúrneho dedičstva Monumento. Na
výstavisku sa odbornej i laickej verejnosti predstavujú mnohé špecializované firmy ako aj štátne inštitúcie európskych krajín pôsobiace v
oblasti ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok a prezentácie kultúrneho dedičstva. Záujemca má možnosť navštíviť stánky
vystavovateľov, ktorí sa zaoberajú napríklad reštaurovaním rôznych materiálov, remeselnou výrobou, čistením a ošetrovaním rôznych
druhov povrchov, vykurovacími systémami pre pamiatkovo chránené objekty, výrobou chémie používanej v pamiatkarskej a
reštaurátorskej branži, likvidovaním drevokazného hmyzu, opravou a technickým zabezpečením a podobne. Pravidelne sú zastúpené aj
vydavateľstvá odbornej literatúry či nadácie a združenia na záchranu kultúrneho dedičstva. Na veľtrhu má pravidelné zastúpenie aj
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky - v roku 2018 (11. - 13. 1. 2018) bola jeho prezentácia venovaná fenoménu slovenských drevených
chrámov; v roku 2020 (5. - 7. 3. 2020) sa PÚ SR zúčastnil veľtrhu už po štvrtý krát a výstavná expozícia bola zameraná na prezentáciu
mestských pamiatkových rezervácií na Slovensku, ktorých ochrana v tomto roku slávi 70. výročie. Vlastné výstavné prostriedky tvorili
veľkoplošné snímky historických miest – pamiatkových rezervácií Bratislava, Trenčín, Kremnica, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Spišská
Kapitula (so Spišským Podhradím a Spišským hradom), Spišská Sobota, Kežmarok, Levoča, Bardejov, Košice a Prešov; videoprezentácia a
ukážka kompletnej dokumentácie zásad ochrany, obnovy a prezentácie pamiatkovej rezervácie. Súčasťou expozície bol aj výber z
odborných publikácií, ktoré vydal Pamiatkový úrad SR. Doplnili ich propagačné materiály s dôrazom na kultúrne dedičstvo SR.

/ročne

Úloha je splnená.
Fórum riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií sa uskutočnilo:
- v roku 2018 v Luxembursku na tému "Nové funkcie v pamiatkových objektoch: Spoločne užívať stavebné historické dedičstvo s budúcimi
generáciami."
- v roku 2019 v Štokholme na tému "Manažment kultúrneho dedičstva v otvorenej a inkluzívnej spoločnosti."
-rok 2020 je v príprave.

/ročne

Úloha je splnená.
Ako člen pracovnej skupiny Economic Task Force vytvorenej pri European Heritage Heads Forum sa Pamiatkový úrad SR podieľal na
príprave európskeho projektu, ktorého cieľom je prostredníctvom metód štatistického zisťovania vytvoriť systém a metodiku na
pravidelné vyhodnocovanie ekonomického prínosu hmotného kultúrneho dedičstva. Projekt pod názvom Hmotné kultúrne dedičstvo ako
strategický zdroj územného rozvoja sa realizoval pod finančnou záštitou agentúry ESPON v spolupráci 8 európskych regiónov – Brusel
Capital, Flámsko, Holandsko, Nórsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko. Projektoví partneri identifikovali kľúčové ekonomické
sektory, v ktorých možno efektívne vyčísliť ekonomický dopad hmotného kultúrneho dedičstva (stavebníctvo, cestovný ruch, trh s
nehnuteľnosťami, kultúrny a kreatívny priemysel, informačné a komunikačné technológie, poisťovníctvo a i.). Finálna správa projektu ako
aj dokumentácia sumarizujúca zozbierané štatistické údaje bola v závere roka 2019 sprístupnená širokej verejnosti na webovej stránke
ESPON https://www.espon.eu/cultural-heritage.
Úloha nie je splnená.
Kultúrna cesta Židovského dedičstva ako kultúrna trasa Európskej cesty bola certifikovaná v roku 2004. Na území SR sa nachádza 18
historických objektov tvoriacich základ projektu Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva, ktorý patrí do Trasy židovského
kultúrneho dedičstva. SR nie je členom tejto kultúrnej trasy. Slovenská Židovská cesta ide osobitným režimom mimo kultúrne trasy RE.
Európska cesta historických kúpeľných miest - Kultúrna trasa Rady Európy, certifikovaná v roku 2010. SR nie je členom tejto kultúrnej
cesty.
Pozn.: Kultúrne dedičstvo kúpeľného mesta Bardejov je súčasťou cesty Kúpeľné mestá UNESCO.
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28

Pripraviť dve nominácie na udelenie Značky
Európske dedičstvo.

29

Vypracovať prieskum trhu a novú
marketingovú stratégiu pamiatkového úradu,
s cieľom zvýšiť priateľsko-užívateľský prístup
pamiatkového úradu, princípov ochrany
31.12.2019 MK SR
pamiatkového fondu voči majiteľom, ale aj
všeobecné povedomia o pamiatkovom fonde
pre obyvateľov Slovenska.

30.1.2019

MK SR

Úloha je splnená.
V reakcii na verejnú výzvu vyhlásenú 1. júna 2018 bola spracovaná žiadosť o udelenie značky ED pre Kaštieľ v Dolnej Krupej. Lokalita sa
uchádza o zaradenie k pamiatkam európskeho dedičstva na základe väzby na tvorbu Ludwiga van Beethovena, pôsobenie významných
európskych architektov , ktorí kaštieľ pretvorili na modernú vidiecku rezidenciu, a aktivity grófky Márie Henriety Chotekovej, ktorá v
Dolnej Krupej začiatkom 20. storočia vytvorila najväčšie rozárium v strednej Európe. Po úprave a precizovaní bola žiadosť predložená
Európskej komisii k 1. marcu 2019. Aktuálne je v procese posudzovania. V prípade druhej otvorenej nominácie členovia pracovnej
skupiny Archeopark Mikulčice – Kopčany potvrdili záujem o opätovné predloženie spoločnej česko-slovenskej nominácie na udelenie
Značky Európske dedičstvo pre lokalitu Pamiatky Veľkej Moravy. Zároveň sa však dohodli, že nominácia bude predložená až po finalizácii
projektov prispievajúcich k lepšej ochrane, interpretácii a prezentácii lokality. Počas sledovaného obdobia sa tiež uskutočnili viaceré
informačné stretnutia so zástupcami lokalít zaujímajúcimi sa o udelenie a zvažujúcimi predloženie žiadosti.

PÚ SR,
kapitola MK
kandidátsk
SR - PÚ SR
e lokality

SKD, IKP,
PÚ SR

bez nároku na
rozpočet

Úloha čiastočne splnená.
V rámci opatrení suvisiacich zo zavedením karanténnych opatrení a homeoffice pre pracovníkov PÚ SR platných od 10.3.2020 bolo
nevyhnutné začačť komunikovať so širokou verejnosťou aj inou formou. Na odporúčanie MK SR PÚ SR začal zdielať na svojej
Facebookovej stránke každy deň príspevky so zaujímavým informačným obsahom, ktoré mali v podstate takmer okamžite veľmi pozitívny
ohlas u verejnosti. Touto cestou začal PÚ SR prezentovať výsledky svojej práce v oblasti štátnej správy ako aj bádateľké činnosti archívu
PÚ SR, reštaurátorských dieľní, výsledky digitalizácie pamiatkového fondu, výsledky práce Pro Monumenta - údržba pamiatok s
odporúčaniami ako sa starať o pamiatku (stavebný objekt) v jednotlivých ročných obdobiach (aké práce vykonávať a najčastiejšie typy
porúch spôsobené počasím), ale aj omaľovánky slovenských pamiatok pripravené pre deti. Tento prístup je výrazne novátorsský v
prezentovaní sa práce verejnosti, kde jeden príspevok má bežne aj 100 lajkov a 80 zdieľaní.

bez nároku na
rozpočet

Úloha nie je splnená.
Komisia na koordináciu úloh ochrany lokalít svetového kultúrneho dedičstva UNESCO zasadala naposledy 12.12.2017
Komisia rieši aktuálne problémy, s ktorými prichádzajú členovia komisie za jednotlivé lokality. Naposledy sa riešila otázka
nepretržite používaného kameňolomu travertínu v blízkosti Spišského hradu a potreba aktualizácie, resp. vypracovania ÚPD
obcí, na území ktorých sa nachádzajú nehnuteľnosti zapísané v Zozname UNESCO, sporné stavby v Bardejove a nevyrovnaný
vzťah rómskej komunity k pamiatkovým hodnotám, konkrétne v Žehre. Napriek sľubu, splnomocnenec pre rómske komunity sa
komisie nikdy nezúčastnil.
Komisia od roku 2017 nezasadala z dôvodu pracovnej vyťaženosti na konci kalendárneho roku, ktorá súvisí s prípravou nového
dotačného systému a roku.

bez nároku na
rozpočet

Úloha nie je splnená.
Návrhy zmien nerealizované z dôvodu odkladu novely pamiatkového zákona. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa z. č.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov - Uznesením vlády SR č. 467/2018 z 10.10.2018
úloha z legislatívneho plánu na rok 2018 zrušená. (Pozn.: Následný legislatívny proces týkajúci sa pam. zákona bol len reakciou
na Rozhodnutie Ústavného súdu SR vo veci vedenej pod sp. zn. PLÚS 12/2016.)

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 priebežne,
zdrojov dotačného programu Obnovme si svoj na základe
dom.
žiadostí

33

Zabezpečiť ochranu hodnôt kultúrnej krajiny v
okolí Banskej Štiavnice prostredníctvom
31.12.2020 MK SR
vyhlásenia pamiatkovej zóny.

každoročne
MK SR
do 31.12.

31.12.2020 MK SR

MK SR

MK SR a
členovia
komisie

SKD, OLA,
OPVO

manažéri
lokalít
kapitola MK
svetového SR
dedičstva
PÚ SR,
KPÚ, ŠOP
SR, VÚC

bez nároku na
rozpočet

/jedna
aktualizácia

Úloha nie je splnená. V sledovanom období neprišla ani jedna žiadosť o aktualizovanie manažment plánu.

Úloha je čiastočne splnená (prebieha proces vyhlásenia).
V spolupráci KPÚ Banská Bystrica a referátu pamiatkových území PÚ SR sa realizovala dokumentácia súčasného stavu a analýza
hodnôt územia. Finalizácia materiálu je podmienená personálnym posilnením KPÚ BB.
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34

Zlepšiť povedomie verejnosti o svetovom
dedičstve spoluprácou s médiami pri
informovaní o 25. výročí zápisu prvých
slovenských lokalít do Zoznamu svetového
31.12.2018 MK SR
dedičstva UNESCO (tlačové správy, šoty vo
verejnoprávnych médiách, putovné výstavy a
i.).

PÚ SR,
manažéri
bez nároku na
lokalít
rozpočet
svetového
dedičstva

Úloha je splnená.
V roku 2018 si Slovenská republika pripomínala 25. výročie zápisu prvých troch slovenských lokalít na Zoznam svetového
dedičstva UNESCO. Pri tejto príležitosti sa vo všetkých dotknutých lokalitách v spolupráci riadiacich skupín a inštitúcií verejnej
správy konali podujatia a programy venované nielen pripomenutiu zápisu, ale aj zhodnoteniu jeho významu. V priestoroch
štiavnického Starého zámku sa od 6. do 20. septembra 2018 konala výstava Banská Štiavnica – 25 rokov lokalitou Svetového
dedičstva UNESCO prezentujúca historický vývoj a premeny Banskej Štiavnice. Súbežne sa konala tiež beseda o výsledkoch
zápisu, ponaučeniach a ďalšom smerovaní lokality, ako aj výchovno-vzdelávacie podujatie pre žiakov ZŠ s cieľom oboznámiť
mladých ľudí s poslaním UNESCO. V dňoch 24. a 25. októbra 2018 sa v Ružomberku uskutočnila konferencia 25. výročie zápisu
lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zamerená na otázky zachovania svetového dedičstva a jeho význam
pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu. Sprievodnými podujatiami konferencie boli workshop, výstava a prezentácia
novootvoreného Domu UNESCO vo Vlkolínci. Mesto Spišské Podhradie si výročie zápisu Spišského hradu a pamiatok okolia
(Spišské Podhradie, Spišská Kapitula, Kostol sv. Ducha v Žehre) pripomenulo slávnostným podujatím 25 rokov v UNESCO
konaným 31. augusta 2018. Informácia o výročí a sprievodných podujatiach bola sprostredkovaná cez TASR a následne cez
viaceré celoštátne a regionálne médiá.

35

Priorizovať zabezpečenie protipožiarnej
bezpečnosti Drevených chrámov v slovenskej
časti Karpatského oblúka nielen v programoch každoročne MK SR
MK SR, ale aj v dotačných systémoch iných
rezortov.

medzirezor bez nároku na
tná komisia rozpočet

Úloha nie je splnená. V rámci dotačného systému MK SR neboli takéto projekty v sledovanom období predložené. Vo výzve pre
Nórske fondy bol projekt požiarnej ochrany predložený, v konkurencii ostatných projektov však nebol úspešný.

36

Priorizovať projektu úpravy priestoru vstupu
do pamiatkovej rezervácie Vlkolínec.

31.12.2020 MK SR

37

Monitorovať lokality svetového kultúrneho
dedičstva a na základe výsledkov monitoringu
formulovať opatrenia, ktoré je potrebné
každoročne
MK SR
realizovať na národnej úrovni
do 31.12.
prostredníctvom medzirezortnej komisie na
koordináciu úloh ochrany lokalít svetového
kultúrneho dedičstva.

38

Navýšiť finančné prostriedky v dotačnom
programe Obnovme si svoj dom –
31.12.2020 MK SR
podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok
v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

MK SR

kapitola MK
SR / dotačný
program MK
SR

MK SR, PÚ
SR, KPÚ,
bez nároku na
členovia
rozpočet
komisie

SKD, SRS

kapitola MK
SR

Úloha nie je splnená. V sledovanom období nebol predložený projekt na úpravu priestoru vstupu do pamiatkovej rezervácie
Vlkolínec.
Úloha je splnená.
V sledovanom období PÚ SR a územne príslušné krajské pamiatkové úrady zaisťovali dlhodobý monitoring slovenských lokalít
svetového kultúrneho dedičstva (SKD) v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Dohovoru o svetovom dedičstve. Monitoring sa
vykonáva prostredníctvom pravidelného 2-ročného cyklu, v rámci ktorého sa hodnotí: v nepárnych rokoch stavebno-technický
stav národných kultúrnych pamiatok v jednotlivých lokalitách (takmer 1200 pamiatkových objektov); v párnych rokoch
komplexný stav zachovania jedinečnej svetovej hodnoty v celej rozlohe území SKD. Na každoročnej báze sa realizuje monitoring
stavu drevnej hmoty u objektov lokality Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka, ako aj monitoring klimatických
podmienok v Kostole sv. Jakuba v Levoči (hodnoty interiérových teplôt a relatívnej vlhkosti vzduchu). Zistenia monitoringu s
definovaním opatrení na zlepšenie stavu sumarizuje PÚ SR v koncoročnej správe, vlatníkom (správcom) objektov a riadiacim
skupinám lokalít poskytuje odporúčania na nápravu indikovaných čiastkových nedostatkov, pre potreby dotačného programu
Obnovme si svoj dom každoročne spracúva aktualizáciu monitoringu slúžiacu ako podklad pre rozhodovanie dotačnej komisie.
Počas roka 2019 bol monitoring pamiatkových objektov rozšírený o detailné posúdenie stavebno-technického stavu službou Pro
Monumenta pomocou najmodernejších diagnostických metód u vybraných objektov vo vlastníctve štátu, územnej samosprávy
alebo cirkví.
Úloha čiastočne splnená.
Pre celý dotačný program Obnovme si svoj dom, v roku 2017 bolo navýšenie o 5 335 300,- € (na 12 016 097,- €). V rokoch 2018 2020 je rozpočet na program Obnovme si svoj dom stabilný na sume 12 016 097,- €. V rokoch 2018 bolo pre podprogram 1.2
vyčlenených 1785650€, v r.2019 - 1579000€ a v r.2020 1600000€. Je to cca o 200000€ viac ako pred celkovýn navýšením
dotačného programu. Je nevyhnutné trvať na ďalšom navyšovaní.
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Pripraviť projekt obnovy Gotických palácov
Spišského hradu na výzvu v Nórskych
fondoch.

30.6.2018

MK SR

MK SR,
SNM

bez nároku na
rozpočet

MK SR

PÚ SR, KPÚ

kapitola MK
SR - PÚ SR

Úloha splnená.
MK SR predložilo na rokovanie vlády materiál : NÁVRH NA FINANČNÉ ZABEZPEČENIE SANÁCIE HAVARIJNÉHO STAVU SPIŠSKÉHO
HRADU – ROMÁNSKY PALÁC A ZÁPADNÉ (Gotické) PALÁCE. Celková výška finančných prostriedkov potrebných na financovanie
projektu Sanácia havarijného stavu Spišského hradu – románsky palác a západné paláce predstavuje 4 820 000,00 eur a je
rozdelená do rozpočtových rokov 2020 - 2022. Požiadavku na financovanie projektu Sanácia havarijného stavu Spišského hradu
predložilo ministerstvo kultúry v Návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022 v rámci návrhu prioritných výdavkových titulov.
Prostriedky budú na základe schváleného materiálu pridelené realizátorovi projektu v závislosti od možností rozpočtu kapitoly
ministerstva kultúry. Materiál bol vládou schválený. V účasnosti prebiehajú práce na záchrne Spišského hradu.

SO 3: Archeologické dedičstvo
40

Pokračovať v budovaní databázy výkonu
štátnej správy v oblasti archeológie.

priebežne

41

Zosúladiť databázu výkonu štátnej správy
s databázou CEANS.

31.12.2018 MK SR

42

Topograficky vymedziť archeologické
náleziská zapísané v ÚZPF.

priebežne

43

Systematicky spracovať dostupné LIDAR-ové
dáta, v teréne overiť topografické vymedzenia
archeologických nálezísk identifikovaných na priebežne
základe snímok Digitálneho modelu terénu a
dopĺňať databázu výkonu štátnej správy.

44

45

46

MK SR

MK SR

Vypracovať a uplatňovať pomocnú metodickú
inštrukciu vo veci zjednodušenia požiadaviek
na obsahovú stránku výskumnej
30.6.2018 MK SR
dokumentácie z negatívnych archeologických
výskumov.
Vytvoriť v priestore archeologického
depozitára Káčerovho majera v Trnave
samostatnú časť na deponovanie hodnotných
31.12.2019 MK SR
architektonických detailov
a demontovateľných konštrukcií, hnuteľných
kultúrnych pamiatok.

Zapracovať zmeny do novely zákona o
ochrane pamiatkového fondu, ktoré umožnia
realizovať nedeštruktívny archeologický
31.12.2020 MK SR
výskum a povrchový zber archeologických
nálezov laickým archeologickým
spolupracovníkom.

PÚ SR,
KPÚ, AÚ
SAV
PÚ SR,
KPÚ, AÚ
SAV
PÚ SR,
KPÚ,
Národné
lesnícke
centrum

/ročne

Priebežne sa plní a aktualizuje sa štruktúra údajov pre použitie v projekte PAMIS.
Úloha splnená s omeškaním.
V r. 2019 sa uskutočnili spoločné pracovné stretnutia PÚ SR a AÚ SAV Nitra s cieľom zosúladenia oboch databáz v rámci
projektu PAMIS.

bez nároku na
rozpočet
kapitola MK
SR - PÚ SR

/ročne

Úloha sa plní priebežne v prostredí QGIS na základe spracovaných Lidarových dát.

kapitola MK
SR - PÚ SR

/ročne

Úloha sa plní priebežne.
V sledovanom období pribudli kvalitné dáta z ÚGKK, výstupy v QGIS sa postupne sa sprístupňujú archeológom na KPÚ.

MK SR,
bez nároku na
Archeologi
rozpočet
cka rada

Úloha je splnená.
Metodická pomocná inštrukcia pre vypracovanie a posudzovanie výskumnej dokumentácie z archeologických výskumov Zodpovedné inštitúcie: -Archeologická rada pri MK SR a PÚ SR, účinnosť: 5.10.2017, publikované na webovom sídle PÚ SR
https://www.pamiatky.sk/content/data/File/pamiatkovy_vyskum/Metodika_archeolog_vyskumy.pdf

SKD, SRS,
PÚ SR

Úloha splnená. Objekt plnohodnotne spĺňa požiadavky, ktoré boli na neho kladené pri zadávaní projektu. Prijíma archeologické
nálezy a je pripravený na ich dlhodobé skladovanie a výkon vedeckovýskumnej činnosti.No vzhľadom na obmedzenú kapacitu
budovy depozitára sa ako vhodný priestor na deponovanie väčších prvkov ukazuje susedná garáž v areáli Káčerovho majera.

bez nároku na
rozpočet

MK SR,
SKD, OLA,
Archeologi
cka rada,
Dočasná
bez nároku na
pracovná
rozpočet
skupina
pre
archeologic
ké
dedičstvo

Úloha nie je splnená. Archeologická rada a DPS pre archeologické dedičstvo pripravili podnety. Návrhy zmien nerealizované z
dôvodu odkladu novely pamiatkového zákona. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa z. č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov - Uznesením vlády SR č. 467/2018 z 10.10.2018 úloha z legislatívneho plánu
na rok 2018 zrušená. (Pozn.: Následný legislatívny proces týkajúci sa pam. zákona bol len reakciou na Rozhodnutie Ústavného
súdu SR vo veci vedenej pod sp. zn. PLÚS 12/2016.)

SO 4: Finančné nástroje a finančné zdroje
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Úloha splnená.
V roku 2017 bola otvorená výzva podprgramu 1.6 s alokáciou 3 770 289€. Prihlásilo sa 30 projektov, z ktorých bolo
podporených 8. V roku 2018 bola otvorená výzva podprgramu 1.6 s alokáciou 4 939 196€. Prihlásilo sa 37 projektov, z ktorých
bolo podporených 8. V roku 2019 bola otvorená výzva podprgramu 1.6 s alokáciou 3 994 605€. Prihlásilo sa 51 projektov, z
ktorých bolo podporených 7. V roku 2020 bola otvorená výzva podprgramu 1.6 s alokáciou 5 697 100€. Prihlásilo sa 40
projektov, z ktorých bolo podporených 10. Nový podprogram 1.6 sa osvedčil. Každoročná alokácia okolo 4 000 000€ umožňuje
podporiť cca 8 komplexných projektov v takmer plnej výške požadovanej dotácie.

47

Otvoriť výzvu novovzniknutého podprogramu
1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia
národných kultúrnych pamiatok s prioritou
každoročne MK SR
ochrany a obnovy, ktorý je zameraný na
viacročné financovanie obnovy národných
kultúrnych pamiatok.

MK SR, SRS kapitola MK
(OD), SKD, SR

48

Uskutočniť rokovania s MiFi SR o predĺžení
možnosti čerpania kapitálových výdavkov
v rámci obnovy NKP z 3 na 6 rokov.

MK SR,
SKD, SRS
(OD)

bez nároku na
rozpočet

Úloha čiastočne splnené. Uskutočnilo sa jedno rokovania s MIFI, na ktorom bola predostretá téma predĺženia čerpania
kapitálových výdavkov na 6 rokov. Zatiaľ však nebola táto možnosť povolená pre účely MK SR.

49

Vyhotoviť vstupné, priebežné aj výstupné
správy z podporených projektov v rámci
podprogramu 1.6 Modernizácia a komplexná
rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok
každoročne MK SR
s prioritou ochrany a obnovy, ktoré slúžia ako
podklad k postupnému uvoľňovaniu financií aj
vyhodnoteniu jednotlivých podporených
projektov.

PÚ SR OPÚP

rozpočet PÚ
SR udržatelnosť

Úloha splnená
OPÚP v priebehu roka 2019 vypracoval všetky potrebné vstupné, priebežné a výstupné TSKP ku projektom v rámci
podprogramu 1.6 OSSD.

50

Navýšiť finančné prostriedky v dotačnom
programe Obnovme si svoj dom –
podprogram 1.1 Obnova kultúrnych
pamiatok.

31.12.2019 MK SR

/ minimálne
/ročne

31.12.2020 MK SR

SKD, SRS
(OD)

kapitola MK
SR

navýšenie o
5.000.000
oproti
každoročnej
alokácii

51

Navýšiť finančné prostriedky v dotačnom
programe Obnovme si svoj dom –
podprogram 1.6 Modernizácia a komplexná 31.12.2020 MK SR
rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok
s prioritou ochrany a obnovy.

SKD, SRS
(OD)

kapitola MK
SR

navýšenie o
3.000.000
oproti
každoročnej
alokácii

Úloha čiastočne splnená.
Pre celý dotačný program Obnovme si svoj dom, v roku 2017 bolo navýšenie o 5 335 300,- € (na 12 016 097,- €). V rokoch 2018 2020 je rozpočet na program Obnovme si svoj dom stabilný na sume 12 016 097,- €. Požadované navýšenie pre podprogram
1.6 sa však nepodarilo získať.

52

Vytvoriť špeciálny podprogram v rámci
dotačného programu Obnovme si svoj dom,
ktorého výzva bude neustále otvorená pre
prípady náhlych havárií na kultúrnych
pamiatkach.

kapitola MK
SR

navýšenie
rozpočtu o
500000 oproti
každoročnej
alokácii

Úloha nie je splnená.
Vytvorenie nového podprogramu neumožnil zákon o poskytovaní dotácií. MKSR pripravilo návrh zákona o poskytovaní dotácií,
ktorý prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Zákon bol stiahnutý z legislatívneho procesu, ale MKSR v tomto roku
predloží upravený zákon do legislatívneho procesu.

31.12.2020 MK SR

SKD, SRaS
(OD)

Úloha čiastočne splnená.
Pre celý dotačný program Obnovme si svoj dom, v roku 2017 bolo navýšenie o 5 335 300,- € (na 12 016 097,- €). V rokoch 2018 2020 je rozpočet na program Obnovme si svoj dom stabilný na sume 12 016 097,- €. Požadované navýšenie pre podprogram
1.1 sa však nepodarilo získať.
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53

Priorizovať financovanie kultúrnych pamiatok
každoročne MK SR
vo vlastníctve štátu zo štátneho rozpočtu.

SRS, SKD

bez nároku na
rozpočet

Úloha splnená.
PÚ SR pripravil projekt " Červený Kláštor - znovuzrodený", ktorý úrad začne v r.2020 implementovať ako preddefinovaný
projekt EEA Grants.
Spišský hrad - v zmysle Uznesenia vlády SR vyplýva na financovanie projektu Sanácia havarijného stavu Spišského hradu –
románsky palác a západné paláce potreba finančných prostriedkov v celkovej výške 4 820 000,00 eur z toho na rok 2020 - 1 500
000,00 eur, na rok 2021 - 2 420 000,00 eur a na rok 2022 - 900 000,00 eur. V roku 2020 sa plánuje vypracovanie
harmonogramu prípravy realizácie jednotlivých fáz stavby, skompletizovanie dokumentácie k spracovaniu súťažných podkladov
pre verejné obstarávanie v takom rozsahu aby následne mohlo byť vyhlásené verejné obstarávanie. Očakávané čerpanie v roku
2020 je 1 500 000,00 eur.
Štátna opera BB - v zmysle Uznesenia vlády SR č. 354/2019 vyplýva na financovanie projektu Rekonštrukcia národnej kultúrnej
pamiatky Štátna opera v Banskej Bystrici – komplexná rekonštrukcia prevádzkových súborov a prevádzkových priestorov
Štátnej opery v Banskej Bystrici potreba finančných prostriedkov v celkovej výške 29 980 000,00 eur z toho na rok 2019 - 180
000,00 eur, na rok 2020 - 8 000 000,00 eur, na rok 2021 - 12 000 000,00 eur a na rok - 2022 9 800 000,00 eur. Zatiaľ neboli na
uvedený projekt poskytnuté žiadne finančné prostriedky, v súčasnosti je projekt na štátnej expertíze, následne sa v roku 2020
predpokladá vysúťaženie a príprava dokumentácie pre povoľovanie stavby a obstaranie prác s predpokladom čerpania
finančných prostriedkov vo 4Q/2020. Očakávanie čerpanie v tomto roku je vo výške 800 000,00 eur.
Krásna Hôrka - v zmysle Uznesenia vlády SR č. 348/2019 vyplýva na financovanie projektu projektu Komplexná revitalizácia
hradu Krásna Hôrka bude potreba finančných prostriedkov v celkovej výške 34 942 259,02 eur, z toho na rok 2020 - 13 621
109,02 eur, na rok 2021 - 13 071 150,00 eur a na rok 2022 - 8 250 000,00 eur. Aktivity, ktoré teraz bežia sú priebežne
financované z poistky. V roku 2020 očakávame nadlimitnú súťaž a reálne práce a výdavky zo schváleného rozpočtu. Reálne
čerpanie sa očakáva až v roku 2021. Zároveň dodávame, že v roku 2020 bude potreba finančných prostriedkov vo výške 70
000,00 eur nad rámec uznesenia vlády, z týchto FP by mali byť na náklady, ktoré nie je možné uhradiť z poistky.
V nadväznosti na uvedené MK SR požiadalo MF SR o navýšenie rozpočtu na rok 2020 na uvedené projekty v celkovej výške 4
000 000,00 eur z kapitálových výdavkov (je možné čerpať 2 roky od roku pridelenia), z toho 1 500 000,00 eur na Spišský hrad,
800 000,00 eur ŠO BB a 1 700 000,00 eur Krásna Hôrka. MF SR následne oznámilo, že z dôvodu očakávaného negatívneho
vývoja rozpočtu verejnej správy v roku 2020 súvisiaceho s mimoriadnou situáciou spôsobenou koronavírusom SARS-CoV- 2, v

54

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
31.12.2019 MK SR
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.“

bez nároku na
SKD, OPVO
rozpočet

Úloha čiastočne splnená.
MK SR počas novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov realizovanej v roku 2019 vyvolalo rokovanie so zástupcami úradu pre verjné obstarávanie ohľadom
spomínanej výnimky. Rokovanie nebolo úspešné, nakoľko by bolo nvyhnutné upraviť aj európsku legislatívu vo vzťahu k takejto
výnimke.
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55

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, IKP

bez nároku na
rozpočet

Úloha nie je splnená. Úloha bude presunutá do nasledujúceho obdobia.

31.12.2019 MK SR

PÚ SR

bez nároku na
rozpočet

Úloha nesplnená v stanovenom termíne. Úloha je naplánovaná pre PÚ SR na r. 2020.

SO 5: Rozvoj tradičných stavebných remesiel
56

Vypracovať metodické usmernenie PÚ SR na
zadefinovanie činností profesií pri obnove
pamiatkového fondu vo vzťahu remeselník –
umelecký remeselník – reštaurátor.

57

Definovať špecializovanú remeselnú činnosť
vo vzťahu k stavebnému remeslu v novele
pamiatkového zákona.

31.12.2020 MK SR

SKD, OLA,
PÚ SR

bez nároku na
rozpočet

Úloha nie je splnená.
Návrhy zmien nerealizované z dôvodu odkladu novely pamiatkového zákona. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa z. č.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov - Uznesením vlády SR č. 467/2018 z 10.10.2018
úloha z legislatívneho plánu na rok 2018 zrušená. (Pozn.: Následný legislatívny proces týkajúci sa pam. zákona bol len reakciou
na Rozhodnutie Ústavného súdu SR vo veci vedenej pod sp. zn. PLÚS 12/2016.)

58

Priorizovať remeselne zamerané workshopy
v rámci hodnotiacich hárkov dotačného
podprogramu 1.3 Aktivity kultúrnej politiky

každoročne MK SR

SKD, SRD
(OD)

bez nároku na
rozpočet

Úloha splená.
V sledovanom období boli priorizované aj podporené mnohé remeselne zamerané workshopy organizované rôznymi typmi
žiadateľov (Súkromník, stavebná firma, vysoká škola, občiasnske združenie)

59

Vytvoriť a zverejniť katalóg stavebných
remeselníkov a firiem špecializovaných na
tradičné stavebné materiály a postupy.

30.6.2019

PÚ SR, KPÚ

bez nároku na
rozpočet

Úloha splnená.
Zoznam bol vytvorený v roku 2018 a publikovaný 8.11.2019 na webovom sídle MK SR http://www.culture.gov.sk/zoznamremeselnikov-35a.html

60

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.

61

Zaviesť používanie dronov do metodiky
inšpekcie stavebno-technického stavu
pamiatok, navýšenie počtu inšpektorov
v inšpekčných skupinách.

62

V spolupráci s MPSVaR a ÚPSVaR pripraviť
projekt „Obnova torzálnej architektúry s
30.7.2018
pomocou nezamestnaných 3“ na nasledujúce
obdobie

MK SR

31.12.2019 MK SR

31.12.2019 MK SR

MPSVaR

MK SR, PÚ kapitola MK
SR- OPÚP SR - PÚ SR

prioritné
projekty

Úloha splnená.
Pro Monumenta II. ako preddefinovaný projekt z EEA Grants začal implementáciu od 1. 5. 2019 s tým, že zmluva o projekte
bola podpísaná 27. 11. 2019. MKSR na dofinancovanie vybudovania 3 školiacich stredísk poskytlo v roku 2019 formou
prioritného projektu 20. tis.€. Projekt zatiaľ úspešne napĺňa všetky soje plánované výstupy a výsledky. pre jeho úspešnú
implementáciu je potrebné v roku 2020 alokovať zvyšných 60 tis. €.

PÚ SROPÚP

Nórske fondy

Úloha splnená.
Od 1. 5. 2019 bol navýšený stav odboru preventívnej údržby PÚ SR o 3 nových inšpektorov na súčasných 12 osôb (4 inšpektori v
1 tíme). Vzhľadom na posun financovania projektu PM II neboli ku 31. 12. 2019 získané všetky povolenia na vykonávanie
inšpekcií pamiatok dronmi - záverečné škúšky pre pilotov mali byť realizované 13. 3. 2020, no pre okolnosti sa odkladajú na
neurčito. Drony sú už v majetku PÚSR a zaregistrované na Dopravnom úrade, poistené na škody spôsobené voči tretím osobám,
teoretické skúšky absolvovali všetci piloti, "Letová príručka PÚSR" je pripravená na schválenie na Dopravnom úrade.

MK SR,
ÚPSVaR

bez nároku na
rozpočet

Úloha splnenená.
Projekt bol predĺžený o ďalšie dva roky (na rok 2020 a 2021).

SO 6: Správa kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu
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Rokovať o spolupráci s MP SR a Lesy SR š.p. vo
veci starostlivosti o hradné ruiny, vrátane ich
31.12.2018 MK SR
správy a následného zamerania a zápisu do
katastra nehnuteľností.

MPaRV SR,
ŠP Lesy SR,
SKD, Úrad
bez nároku na
geodézie,
rozpočet
kartografie
a katastra
SR

Úloha splnená.
V riešení v spolupráci so záspcami všetkým zúčastnených strán: za Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky: Ing. Mgr. Andrej
Svorenčík, M.S., PhD., poradca ministerky kultúry, Inštitút kultúrnej politiky MK SR, Ing. Arch. Zuzana Ondrejková, PhD.,
riaditeľka Odboru ochrany pamiatkového fondu, Mgr. Andrej Jaroš, tajomník podprogramu OSSD 1.4, za Občianske združenie
Zachráňme hrady: Ing. Ratibor Mazúr, predseda OZ Zachráňme hrady, Mgr. Peter Herceg, podpredseda OZ Zachráňme hrady, za
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik: Ing. Róbert Dobiš, Odbor evidencie a správy majetku, Mgr. Lucia Čekovská, Odbor
komunikácie, za Pamiatkový úrad Slovenskej republiky: Mgr. Peter Škulavík, Vedúci Odboru štátneho informačného systému, za
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky: Ing. Pavel Bútor, Sekcia lesného hospodárstva a
spracovania dreva, Ing. Mgr. Andrej Svorenčík, M.S., PhD., Inštitút pôdohospodárskej politiky. Práca na situačnej správe o stave
rozpracovania identifikovaných troch NKP (Čierny hrad, Tematín a Katarínka) od p. Dobiša. Zverejnenie tlačovej správy od
iniciátora medzirezortného rokovania, o.z. Zachráňme hrady a to v marci 2020 médiám a verejnosti ako aj na webe MK SR a
FCB profile MK SR.

64

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

31.12.2019 MK SR

SKD, SRS,
bez nároku na
organizácie
rozpočet
MK SR

Úloha splnená.
MK SR vytvorila zoznam objektov s prioritou obnovy v správe organizácií MK SR pod názvom "Národný kultúrny poklad" s
odhadovaným rozpočtom na realizáciu počas cca 10 až 15tich rokov za 350 mil€. Aktuálne sa pripravuje nové programové
obdobie eurofondov, kde tento projekt bol za MK predložený aby bol parciálne realizovaný (prvých 5 až max 10 objektov z
neho).

31.12.2020 MK SR

SKD, SRS,
PÚ SR

kapitola MK
SR - PÚ SR

Úloha splnená.

31.12.2019 MK SR

SKD, SRS,
PÚ SR

bez nároku na
rozpočet

priebežne
od 2018

PÚ SROPÚP

EEA grants a
PÚ SR

PÚ SR, Ai
Nova

bez nároku na
rozpočet

Úloha splnené.
Projekt vzdelávacieho odborného kurzu " Pamiatková ochrana" bol spracovaný KPÚ Žilina v júli 2018. Realizácia kurzov
naplánovaná na r. 2020.

SO 7: Inštitucionálne zabezpečenie
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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.

MK SR

31.12.2018 MK SR

Úloha splnená.
Vzhľadom na obmedzenú kapacitu budovy depozitára sa ako vhodný priestor ukazuje susedná garáž v areáli Káčerovho majera.
Taktiež je na tento úcel vytipovaná budova hangáru v Martine a v Poprade. Je potrebné v ďalšej fáze vykonať potrebné kroky na
id adaptáciu.
Úloha sa plní.
OPÚP PÚSR implementuje preddefinovaný projekt PM II, v rámci ktorého je jedna z hlavných aktivít zadefinovaná ako
vybudovanie školiacich stredísk pre tradičné remeslá a preventívnu údržbu pamiatok. V treťom roku implementácie (2021) by
mali takéto strediská vzniknúť v Trnave, B. Štiavnici a Levoči formou adaptácie nevyužívaných budov vo vlastníctve PÚ SR. Práce
na nadaptáciách v roku 2019 prebiehali podľa harmonogramu.

31.12.2020 MK SR

SKD, OKI,
OLA

bez nároku na
rozpočet

Úloha nie je splnená.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa z. č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov Uznesením vlády SR č. 467/2018 z 10.10.2018 úloha z legislatívneho plánu na rok 2018 zrušená.
(Pozn.: Následný legislatívny proces týkajúci sa pam. zákona bol len reakciou na Rozhodnutie Ústavného súdu SR vo veci
vedenej pod sp. zn. PLÚS 12/2016.)

31.12.2020 MK SR

PÚ SR

kapitola MK
SR - PÚ SR

Úloha čiastočne splnená.
Bol zakúpený nový skener na digitalizáciu negatívov a diapozitívov EPSON Perfection V850 Pro + príslušenstvo v hodnote 932,00 €.

Archív pamiatkového úradu
70

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

31.12.2020 MK SR

PÚ SR

kapitola MK
SR - PÚ SR

Úloha sa začala plniť, ale bola pozastavená z dôvodu absencie úložiska digitálnych objektov. V súčasnosti sú prezentované len dokumenty
zdigitalizované do roku 2016 a zdigitalizované fotografie, resp. negatívy, v rámci online vyhľadávania v archívnej databáze, celkovo cca 2
milióny obrazových dokumentov vo formáte JPG. Fiančné prostriedky neboli pridelené žiadne.
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