VZNESENÉ PRIPOMIENKY V RÁMCI VNÚTORNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA
k materiálu SKD
Akčný plán na roky 2021-2021 k Stratégii ochrany pamiatkového fondu na roky 2017-2022

Číslo

Útvar
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PR

Strana 3: Evidencia a Ústredný zoznam pamiatkového fondu :
doplniť opatrenie: Zákon 49/2002 v § 41 jednoznačne definuje
že „Archeologické náleziská eviduje archeologický ústav (ďalej
AÚ SAV) v Centrálnej evidencii archeologických nálezísk
Slovenskej republiky (ďalej CEANS). Archeologický ústav v
evidencii nálezísk vyznačí archeologické náleziská vyhlásené
podľa tohto zákona za kultúrne pamiatky alebo pamiatkové
územia.“ Napriek tomu AÚ SAV nedostáva žiadne zdroje na
prevádzku tejto evidencie a všetko zabezpečuje iba zo svojich
vedeckovýskumných, prípadne aktivít.
2.
Zmluvou medzi MK SR a SAV zabezpečiť financovanie v
zmysle zákona vedenej evidencie CEANS

Typ
O

Vyh.
ČA

Spôsob vybavenia
Vzhľadom na to, že Stratégia ochrany
pamiatkového fondu bola schválená bez
dopadov na štátny rozpočet, takto
stanovenú úlohu nebude možné naplniť. MK
SR však navrhuje jemnejšiu textáciu, ktorá
do budúcna túto možnosť otvorí
nasledovne:
Zákon 49/2002 v § 41 definuje že
„Archeologické
náleziská
eviduje
archeologický ústav (ďalej AÚ SAV) v
Centrálnej
evidencii
archeologických
nálezísk Slovenskej republiky (ďalej CEANS).
Archeologický ústav v evidencii nálezísk
vyznačí archeologické náleziská vyhlásené
podľa tohto zákona za kultúrne pamiatky
alebo pamiatkové územia.“ Napriek tomu
AÚ SAV v súčasnosti nedostáva žiadne
zdroje na prevádzku tejto evidencie a všetko
zabezpečuje
iba
zo
svojich
vedeckovýskumných, prípadne aktivít.
2.
Rokovaniami medzi MK SR a SAV

nájsť možnosť ako finančne podporiť AÚ
SAV v úlohe stanovenej mu zákonom – viesť
evidenciu CEANS.
O

PR

Strana6: Archeologické dedičstvo:
•
Činnosti a výstupy využiteľné pre informačný systém
PAMIS, CEANS a Archeologickú mapu SR. Praktickým
problémom aktuálneho znenia zákona je skutočnosť, že
objektívne určiť presné hranice archeologických nálezísk je
často nemožné, ale určiť prioritnú zóny ochrany je reálne
doplniť opatrenia:
9. Podporiť prevádzku zo zákona 49/2002 vedenej Centrálnej
evidencie archeologických nálezísk na Slovensku
10. Do pripravovanej novely pamiatkového zákona zaviesť
kategorizáciu archeologických nálezísk podľa priority potreby
ich ochrany v kombinácii s definovaním ochranného pásma
jednotlivých kategórií archeologických nálezísk. Takýto systém
by zlepšil a zefektívnil ich ochranu a zároveň aj zjednodušil ich
uprednostnenie pri alokáciách finančných prostriedkov zo
štátnych (OSSD) a iných zdrojov.
11. Intenzívne vyhlasovať archeologické náleziská za
archeologické pamiatky.

ČA

Opatrenie č. 9 je duplicitné s pripomienkou
č. 1, preto bolo vynechané. Opatrenie č. 11
preformulované podľa platnej terminológie.
Existujú národné kultúrne pamiatky
(skrátene
kultúrne
pamiatky),
nie
archeologické pamiatky.
Činnosti a výstupy využiteľné pre
informačný systém PAMIS, CEANS a
Archeologickú mapu SR. Praktickým
problémom aktuálneho znenia zákona je
skutočnosť, že vyžaduje určiť presné hranice
archeologických nálezísk, čo je často
nemožné
pri
poznaní
získanom
realizovaným čiastkovým výskumom, ale
určiť prioritnú zóny ochrany je reálne.
Takýto systém by zlepšil a zefektívnil ich
ochranu a zároveň aj zjednodušil ich
uprednostnenie pri alokáciách finančných
prostriedkov zo štátnych (OSSD) a iných
zdrojov.
znenie doplnených opatrení:
9. Do pripravovanej novely pamiatkového
zákona
zaviesť
kategorizáciu
archeologických nálezísk podľa priority
potreby ich ochrany v kombinácii s
definovaním
ochranného
pásma
jednotlivých
kategórií
archeologických

nálezísk.
10. Vyhlasovať archeologické náleziská za
kultúrne pamiatky.
PR

PR

Strana6: Archeologické dedičstvo:
doplniť opatrenia:
12.
Podporiť zmluvné zapojenie ďalších inštitúcií mimo
priamej sféry MK SR (múzeá, univerzity a pod.) do prioritného
projektu PU SR na MK SR, resp. projektu PAMIS na overovanie
výsledkov LiDARového skenovania.
13.
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, ktorá bude obsahovať. Všetky nálezy musia byť
zamerané s GPS.
Strana 9: Finančné nástroje a finančné zdroje:
Úprava textu:
Namiesto prideľovania nenávratných štátnych dotácii sa
pamiatky obnovujú z poskytnutých úverov, za zvýhodnených
podmienok. Popri prideľovaní nenávratných štátnych dotácií
by sa mohli vybrané pamiatky obnovovať aj z poskytnutých
úverov za výhodných podmienok.

O

A

O

A

Zapracované podľa pripomienky

Zapracované podľa pripomienky

PR

Strana11: Správa kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu.
Úprava opatrenia č. 25.:
25.
Pripraviť a predložiť na rokovanie vlády SR dlhodobý
investičný plán pre národné kultúrne pamiatky vo vlastníctve
MK SR a jeho podriadených organizácií.štátu.
(Ako som uviedol na rokovaní, MK SR by malo mať tlačiť na
štát, nech sa o pamiatky vo svojom vlastníctve naprieč
rezortmi stará. Možno by tu mala vzniknuť aj požiadavka na
zabezpečenie pasportizácie NKP v majetku štátu a v správe
iných rezortov ako MK SR. )

Vysvetlivky:
Z – zásadná
A – akceptovaná

N – neakceptovaná
CA – čiastočne akceptovaná

O – obyčajná

O

N

MK SR nemá v kompetencii pripraviť ani
vynútiť realizáciu investičných plánov na
realizáciu obnovy národných kultúrnych
pamiatok vo vlastníctve iných rezortov.
R OOPF však na pamiatkovej rade
informovala, že revízia výdavkov, ktorá
prebiehala na všetkých rezortoch má za
výsledok požiadavku vytvoriť investičný
plán obnovy objektov na rezortoch. Teda
takúto úlohu budú realizovať aj iné rezorty
ako MK SR. Teda duch pripomienky bude
realizovaný, napriek tomu, že akčný plán
naň nemá dosah.

