
Číslo Úloha Termín Zodpovednosť Partneri Zdroj financovania Rozpočet na úlohu Poznámka

Evidencia a Ústredný zoznam pamiatkového fondu  

1
Implementovať a realizovať systém PAMIS - Pamiatkový 

informačný systém.
do 2021 MK SR PÚ SR

OPII, prioritná os 7, 

európske štrukturálne 

a investičné fondy

13 000 000,00 €
/financované z 

projektu PAMIS

2

Rokovaniami medzi MK SR a SAV nájsť možnosť ako 

finančne podporiť AÚ SAV v úlohe stanovenej mu 

zákonom – viesť evidenciu CEANS.

do 2022 AU SAV, MK SR PÚ SR
bez nároku na 

rozpočet
0,00 €

Digitalizácia pamiatkového fondu

3
Pripraviť stratégiu pre digitalizáciu v oblasti kultúry 

(vrátane pamiatkového fondu) po období udržateľnosti.
do 2021 MK SR

bez nároku na 

rozpočet
0,00 €

4

Zabezpečiť spracovanie a zverejnenie zdigitalizovaných 

dát doteraz získaných v rámci projektu Digitalizácia 

pamiatkového fondu.

priebežne MK SR PÚ SR
bez nároku na 

rozpočet
0,00 €

5

Pre potreby ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva 

využiť digitálne dáta získané leteckým laserovým 

skenovaním.

priebežne MK SR PÚ SR
bez nároku na 

rozpočet
0,00 €

Prezentácia a propagácia pamiatkového fondu   

6

Vzhľadom na možné opatrenia  súvislosti so šírením 

ochorenia COVID-19 je nevyhnutné posunúť propagáciu a 

prezentáciu pamiatkového fondu podľa možností do 

digitálneho priestoru. V prípade možnosti konať aj 

verejné (hromadné) podujatia realizovať ich aj fyzicky. 

Sústrediť pozornosť na edično-propagačnú činnosť a 

aktívne sprístupňovanie vedeckých poznatkov a výsledkov 

činnosti Slovenských vysokých škôl, SAV a iných 

relevantných inštitúcií prostredníctvom sociálnych sietí. 

priebežne MK SR

PÚ SR, KPÚ, 

SNM, ICOMOS 

Slovensko, 

Združenie 

historických 

miest a obcí 

Slovenska

kapitola  MK SR , 

dotačný program 

MKSR, sponzorské 

dary, rozpočty VÚC a 

obcí

v rámci 

schválenách 

rozpočtov, 

prioritných 

projektov a 

dotačných schém

Príloha č.1 : Implementačný a finančný plán - Akčný plán na roky 2021-2022 k Stratégii ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022
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7

Pokračovať v bilaterálnej a multilaterálnej spolupráci s 

partnerskými inštitúciami v zahraničí s dôrazom na V4 

a Rakúsko,  napĺňať ratifikované dohovory a realizovať 

medzinárodné aktivity smerované na odbornú aj laickú 

verejnosť.

priebežne MK SR PÚ SR
kapitola  MK SR  - PÚ 

SR

v rámci 

schválenách 

rozpočtov, 

prioritných 

projektov

8

Pokračovať v spolupráci v rámci pravidelného výročného 

zasadnutia riaditeľov inštitúcií ochraňujúcich kultúrne 

dedičstvo/pamiatkový fond v krajinách Európskej únie – 

European Heritage Heads Forum.

priebežne MK SR PÚ SR
kapitola  MK SR  - PÚ 

SR

v rámci 

schválenách 

rozpočtov, 

prioritných 

projektov

9

Podporiť vznik odbornej platfromy – zosieťovanie 

odborných pracovísk , ktorú prezentuje projekt Katedra 

UNESCO pre obnovu architektonického dedičstva 

(Interdisciplinárny prístup pri obnove architektonického 

dedičstva – nástroj kultúrnej udržateľnosti).

priebežne MK SR STU
bez nároku na 

rozpočet

10

Minimálne raz za dva roky organizovať stretnutie 

medzirezortnej komisie na koordináciu úloh ochrany 

lokalít svetového kultúrneho dedičstva.

do 2022 MK SR
MK SR a členovia 

komisie

bez nároku na 

rozpočet
0,00 €

11

V réžii pamiatkového úradu a krajských pamiatkových 

úradov pokračovať v budovaní databázy pre výkon štátnej 

správy v oblasti archeológie.

priebežne MK SR PÚ SR, KPÚ
kapitola  MK SR - PÚ 

SR
5 000,00 €

/ročne - v rámci 

schválenách 

rozpočtov, 

prioritných 

projektov

12

Do pripravovanej novely pamiatkového zákona zaviesť 

kategorizáciu archeologických nálezísk podľa priority 

potreby ich ochrany v kombinácii s definovaním 

ochranného pásma jednotlivých kategórií archeologických 

nálezísk. 

schválený zákon 

do 2023 

(príprava do 

2022)

MK SR
PÚ SR, KPÚ, AÚ 

SAV

bez nároku na 

rozpočet
0,00 €

SO 3: Archeologické dedičstvo

SO 2: Lokality svetového dedičstva UNESCO
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13

Podporiť prevádzku Centrálnej evidencie archeologických 

nálezísk na Slovensku, ktorú zabezpečuje Archeologický 

ústav SAV. na základe ustanovení § 41 zákona č. 49/2002 

Z.z.  

priebežne MK SR
PÚ SR, KPÚ, AÚ 

SAV

bez nároku na 

rozpočet
0,00 €

14

Zapracovať potrebné zmeny do novely pamiatkového 

zákona, ktoré umožnia realizovať nedeštruktívny 

archeologický výskum a povrchový zber archeologických 

nálezov laickým archeologickým spolupracovníkom.

schválený zákon 

do 2023 

(príprava do 

2022)

MK SR
PÚ SR, KPÚ, AÚ 

SAV

bez nároku na 

rozpočet
0,00 €

15

Podporiť zmluvné zapojenie ďalších inštitúcií mimo 

priamej sféry MK SR (múzeá, univerzity a pod.) do 

prioritného projektu PÚ SR na MK SR, resp. projektu 

PAMIS na overovanie výsledkov LiDARového skenovania 

priebežne MK SR
PÚ SR, KPÚ, AÚ 

SAV

bez nároku na 

rozpočet
0,00 €

16

Zabezpečiť, aby oprávnená osoba na vykonávanie 

archeologického výskumu mohla v prípade záujmu 

realizovať detektorové prieskumy na územiach, kde 

dochádza alebo v minulosti došlo k narúšaniu 

archeologického náleziska bez rozhodnutia príslušného 

KPÚ s podmienkou zabezpečenia si súhlasu 

vlastníka/správcu so vstupom na pozemok a pri splnení si 

oznamovacej povinnosti príslušnému KPÚ a následnému 

odovzdaniu informatívnej výskumnej dokumentácie 

(štruktúru určí PÚ SR) Archeologickému ústavu SAV a 

Pamiatkovému úradu SR do 10 dní odo dňa jeho 

ukončenia. Všetky nálezy musia byť zamerané s GPS.

schválený zákon 

do 2023 

(príprava do 

2022)

MK SR
PÚ SR, KPÚ, AÚ 

SAV

bez nároku na 

rozpočet
0,00 €

17

Zvážiť prípravu samostatného „Fondu pre pamiatky“ ako 

nezávislej verejnoprávnej inštitúcie, ktorej poslaním bude 

formou dotácií podporovať ochranu a obnovu 

nehnuteľných a hnuteľných národných kultúrnych 

pamiatok.

31.12.2022 MK SR

Fond na podporu 

umenia, 

audiovizuálny 

fond, PÚ SR

bez nároku na 

rozpočet
0,00 €

18
Pripraviť revolvingový fond na podmienky Slovenskej 

republiky.
31.12.2022 MK SR

SKD, IKP, IROP, 

PÚ SR 

bez nároku na 

rozpočet
0,00 €

SO 4: Finančné nástroje a finančné zdroje
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19

V rokoch 2021 a 2022 otvoriť výzvu podprogramu 1.5 

Obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou 

ochrany a obnovy, ktorý je zameraný na viacročné 

financovanie kultúrnych pamiatok.

každoročne MK SR
MK SR, SRÚ 

(OD), SKD, 
kapitola  MK SR 4 000 000,00 €

/ minimálne 

/ročne

20

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.

31.12.2022 MK SR SKD, SRÚ, IKP
bez nároku na 

rozpočet
0,00 €

21

Vytvorenie investičného plánu pre pamiatky vo 

vlastníctve štátu – správe organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti MK SR. 

31.12.2021 MK SR SE, SKD
bez nároku na 

rozpočet
0,00 €

22

Ministerstvo bude rokovať s Úradom pre verejné 

obstarávanie o zefektívnení postupu verejného 

obstarávania pri kultúrnych pamiatkach a aplikácii zákona 

o verejnom obstarávaní s cieľom zachovania 

pamiatkových hodnôt.

priebežne MK SR SKD, OVO
bez nároku na 

rozpočet
0,00 €

23
Zabezpečiť alokáciu eurofondov na obnovu pamiatok vo 

vlastníctve štátu. 
31.12.2022 MK SR SKD, IKP, IROP 

bez nároku na 

rozpočet
0,00 €

24

Priorizovať remeselne zamerané workshopy v rámci 

hodnotiacich hárkov dotačného podprogramu 1.3 Aktivity 

kultúrnej politiky v rokoch 2021, 2022

každoročne MK SR SKD
bez nároku na 

rozpočet
0,00 €

25
Realizovať pokračovanie projektu Pro Monumenta so 

zameraním na školenie remeselníkov.
priebežne MK SR PÚ SR, OPUP

financované z grantov 

EHP a Nórska
1 500 000,00 €

SO 5: Rozvoj tradičných stavebných remesiel
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26

V spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí 

a rodiny SR (ďalej len MPSVaR SR) a Ústredím práce 

sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVaR“) konzultovať 

možnosti nového programovacieho obdobia eurofondov 

na využitie nezamestnaných pri obnove národných 

kultúrnych pamiatok. Vzhľadom na veľkú mieru 

ukončenia obnovy hradných ruín a hrubých pomocných 

prác na nich, vhodných pre nezamestnaných, spoločne 

nájsť ich prípadné využitie aj pri iných typologických 

druhoch a možných typoch prác – najmä historických 

parkoch. Pôjde najmä o čistenie od náletovej zelene, 

pravidelné kosenie a údržba chodníkov, murárske práce a 

jednoduché tesárske práce.

31.12.2021
MK SR, MPSVaR, 

ÚPSaR
SKD

bez nároku na 

rozpočet
0,00 €

27

V rámci medzirezortnej dočasnej pracovnej skupiny spolu 

s  MPRV SR a Lesmi SR, š.p. nájsť riešenie vo veci 

starostlivosti o hradné ruiny, vrátane ich správy a 

následného zamerania a zápisu do katastra 

nehnuteľností.

preibežne MK SR

MPaRV SR, ŠP 

Lesy SR, SKD, 

Úrad geodézie, 

kartografie a 

katastra SR

bez nároku na 

rozpočet
0,00 €

28

Pripraviť a predložiť na rokovanie vlády SR dlhodobý 

investičný plán pre národné kultúrne pamiatky vo 

vlastníctve MK SR a jeho podriadených organizácií.

31.12.2021 MK SR

SKD, SE, IKP, 

organizácie MK 

SR

29

Rozvíjať pamiatkový úrad a jeho špecializované 

pracoviská ako inkubátory odborníkov formou školiacich 

pracovísk odboru preventívnej údržby pamiatok 

pamiatkového úradu a v tejto oblasti úzko spolupracovať 

s univerzitami a pracoviskami SAV.

priebežne MK SR
SKD, SE, PÚ SR, 

AÚ SAV

kapitola  MK SR - PÚ 

SR
0,00 €

SO 6: Správa kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu

SO 7: Inštitucionálne zabezpečenie
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30

Pripraviť centrálnu projektovú kanceláriu, ktorá bude 

internými kapacitami na technických pozíciách 

zabezpečovať prípravu investičných projektov a potrebnej 

dokumentácie pre podriadené organizácie MK SR, s 

cieľom zvýšiť efektívnosť prípravy projektov. 

31.12.2021 MK SR SKD,IKP, SRÚ
bez nároku na 

rozpočet
0,00 €

  Náklady na 

vznik a 

prevádzku sa 

podľa štúdie 

MK SR 

odhadujú na 0,7 

mil. eur ročne. 

Odhad je 

potrebné 

aktualizovať aj 

na základe 

právnej analýzy 

a právnej formy 

tejto 

organizácie.
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