
 

 

MINISTERSTVO KULTÚRY            KULT (MK SR) 1 - 01 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY                 
                      
 
 

                     

                      
Registrované ŠÚ SR         ROČNÝ VÝKAZ          

č. Vk. 1075/22 z 24. 9. 2021  O OCHRANE PAMIATKOVÉHO FONDU       

                      

         za rok 2022          

 
 

                     

Spravodajská jednotka vyplní  
výkaz v elektronickom štatistickom  
systéme MK SR v termíne  
do 1. marca 2023 

Ochrana dôverných údajov je zaručená v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. 
o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. 
 

     
    
                 

     Rok Mesiac IČO  

   2 2 1 2          

                      
                      

          Kód štatistickej územnej jednotky  

          S K           

           
 

           

                      

SK NACE  Názov hlavnej činnosti 

     

                      
    

 
                  

Názov spravodajskej 
jednotky 

 

                      
    

 
                  

P S Č Adresa sídla spravodajskej jednotky (obec, ulica a číslo) 

      

 
 

                     

Činnosť v sledovanom roku  

    
 
 
 
 

                  

Výkaz zostavil  
 

Titul Meno Priezvisko Titul 

    

                      
                      

Kontaktné údaje Telefón  E-mail  
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1. Modul 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

 

 I.r. Spolu z toho ženy 

a 1 2 

Počet pracovísk 1  x 

Počet krajských pamiatkových úradov 2  x 

Počet zamestnancov - uvádza sa priemerný evidenčný počet 
zamestnancov prepočítaný 

3 
  

z toho 

odborných zamestnancov 4   

v tom 
zamestnancov v štátnej službe 5   

zamestnancov vo verejnej službe 6   

reštaurátorov 7   

v tom 
zamestnancov v štátnej službe 8   

zamestnancov vo verejnej službe 9   

organizačno-správnych zamestnancov 10   

v tom 
zamestnancov v štátnej službe 11   

zamestnancov vo verejnej službe 12   

Príjmy z hlavnej činnosti (v EUR) 13  x 

Výdavky na hlavnú činnosť (v EUR) 14  x 

         z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania spolu 15  x 

v tom z r.15 
zamestnancov v štátnej službe 16  x 

zamestnancov vo verejnej službe 17  x 

 
 
2. Modul 
Ochrana pamiatkového fondu (vypĺňa iba Pamiatkový úrad SR) 

 
 I.r. Spolu 

a 1 

Počet národných kultúrnych pamiatok spolu 1  

z toho 

hnuteľných 2  

nehnuteľných 3  

      z toho archeologických nálezov a nálezísk 4  

Počet pamiatkových objektov 5  

             z toho archeologických nálezov a nálezísk 6  

Počet pamiatkových predmetov 7  

Počet pamiatkových území spolu 8  

v tom 
pamiatkových zón 9  

pamiatkových rezervácií 10  

Počet lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva 11  
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3. Modul 
Finančné prostriedky z verejných zdrojov vynaložené na obnovu národných kultúrnych pamiatok 
(NKP) členené podľa vlastníckej formy (v EUR) 

 
 

I.r. Spolu 

v tom finančné prostriedky 

zo štátneho 
rozpočtu 

z rozpočtu 
VÚC1) 

z rozpočtu 
obce 

z iných 
zdrojov2) 

a 1 2 3 4 5 

Finančné prostriedky na obnovu NKP (v EUR) 1      

v tom 
národné 
kultúrne 

pamiatky vo 
vlastníctve 

štátu 2      

samosprávnych krajov 3      

obcí 4      

cirkví3) 5      

právnických osôb4) 6      

fyzických osôb 7      

 
1)VÚC – samosprávny kraj 
2) napr. z fondov EÚ 
3) registrované cirkvi a náboženské spoločnosti 
4) okrem právnických osôb uvedených v riadkoch 2 až 5 

 
 
4. Modul 
Čas potrebný na vyplnenie výkazu 

 
 I.r. Spolu 

a 1 

Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na vyplnenie tohto 
štatistického výkazu z podkladov štatistickej evidencie 

hodiny 1  

minúty 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KULT (MK SR) 1-01 

METODICKÉ VYSVETLIVKY K OBSAHU VÝKAZU KULT 1 – 01  

O OCHRANE PAMIATKOVÉHO FONDU 

 
Spravodajskými jednotkami sú ústredné štátne orgány, ústredné orgány štátnej správy, iné orgány štátnej správy a iné štátne 
a verejnoprávne inštitúcie, ktoré narábajú s verejnými prostriedkami, krajské úrady, samosprávne kraje a všetky organizácie 
rezortu kultúry. 
 
Všetky údaje vo výkaze sa vypĺňajú v celých kladných číslach okrem údajov o zamestnancoch.  
 
Výraz „v tom“  označuje úplné (vyčerpávajúce) údaje, ktorých súčet sa musí rovnať údaju v riadku „spolu“. 
Výraz „z toho“ označuje neúplné (výberové) údaje, ktorých súčet sa nemusí rovnať údaju v riadku „spolu“. 
 
Na identifikačnej strane sa uvádzajú základné údaje o spravodajskej jednotke.  
 
Spravodajské jednotky okrem Pamiatkového ústavu SR vypĺňajú iba identifikačnú stranu a moduly 3 a 4.   
 

1.  
MODUL 

 
 

 PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

riadok 1 
Pamiatkový úrad SR uvádza počet pracovísk krajských pamiatkových úradov (KPÚ), oblastných 
reštaurátorských ateliérov (ORA) a pracovísk centra úradu.  

riadok 2 Uvádza sa počet krajských pamiatkových úradov. 

riadky 

3 až 12 

Uvádza sa priemerný evidenčný počet zamestnancov Pamiatkového úradu SR prepočítaný – vrátane 
zamestnancov krajských pamiatkových úradov a oblastných reštaurátorských ateliérov k 31.  decembru 
sledovaného roka, v členení na odborných zamestnancov, reštaurátorov a organizačno-správnych 
zamestnancov. 
Riadky 4, 7 a 10 sú automatické sčítacie riadky a spravodajská jednotka ich nevypĺňa. 

riadky 

13 až 17 

Uvádzajú sa údaje za Pamiatkový úrad SR vrátane krajských pamiatkových úradov a oblastných 
reštaurátorských ateliérov k 31. decembru sledovaného roka. 

Riadok 15 je automatický sčítací riadok, ktorý spočítava údaje v riadkoch 16 a 17 a spravodajská 
jednotka ho nevypĺňa. 

 
 

2. 

MODUL 
 OCHRANA PAMIATKOVÉHO FONDU – vypĺňa iba Pamiatkový úrad SR 

 Národná kultúrna pamiatka (ďalej len kultúrna pamiatka) pozostáva z jedného alebo viacerých nehnuteľných 
pamiatkových objektov alebo z jedného alebo viacerých hnuteľných pamiatkových predmetov. Kultúrne 
pamiatky, súbory kultúrnych pamiatok a pamiatkové územia s univerzálnymi kultúrnymi hodnotami svetového 
významu zapisuje Výbor pre svetové dedičstvo UNESCO do Zoznamu svetového dedičstva. 

riadok 1 
Uvádza sa počet hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname 
pamiatkového fondu. 

riadok 2 
Uvádza sa počet hnuteľných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v 
registri hnuteľných kultúrnych pamiatok. 

riadok 3 
Uvádza sa počet nehnuteľných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 
v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok. 

riadok 4 
Uvádza sa počet nehnuteľných kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu, ktoré majú povahu archeologického nálezu alebo náleziska.  

riadok 5 Uvádza sa počet pamiatkových objektov, z ktorých pozostávajú nehnuteľné kultúrne pamiatky.  

riadok 6 Uvádza sa počet pamiatkových objektov, ktoré majú povahu archeologického nálezu alebo náleziska.  

riadok 7 Uvádza sa počet predmetov, z ktorých pozostávajú hnuteľné kultúrne pamiatky.  

riadok 8 Počet pamiatkových území spolu – je automatický sčítací riadok a spravodajská jednotka ho nevypĺňa. 

riadok 9 
Uvádza sa počet pamiatkových zón zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 
v registri pamiatkových zón. 

riadok 10 
Uvádza sa počet pamiatkových rezervácií zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 
v registri pamiatkových rezervácií. 
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riadok 11 
Uvádza sa počet lokalít – evidenčných položiek z územia Slovenskej republiky zapísaných v Zozname 
svetového dedičstva. 

 
 

3. 

MODUL 

FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z VEREJNÝCH ZDROJOV VYNALOŽENÉ NA OBNOVU  NÁRODNÝCH KULTÚRNYCH 
PAMIATOK (NKP) ČLENENÉ PODĽA VLASTNÍCKEJ FORMY 

 

Tento modul odporúčame vypĺňať v spolupráci s ekonomickým oddelením. 
Uvádzajú sa finančné objemy v EUR vynaložené na obnovu NKP vo vlastníctve (správe) orgánu (organizácie), 
ktorý je spravodajskou jednotkou a príspevky z verejných zdrojov poskytnuté iným vlastníkom (správcom)  
prostredníctvom orgánu, ktorý je spravodajskou jednotkou. MK SR neuvádza finančné prostriedky 
poskytované rezortným organizáciám. Údaje sa vypĺňajú v príslušnom riadku podľa zdroja prostriedkov 
(uvedených v stĺpcoch). 
Údaje sa uvádzajú podľa účtovných výkazov k 31. decembru sledovaného roka. 
Stĺpec 1 – Spolu -  je automatický sčítací stĺpec a spravodajská jednotka ho nevypĺňa. 

riadok 1 
Automatický sčítací riadok - súčet finančných objemov v EUR, ktoré boli vynaložené na obnovu NKP 
z verejných zdrojov spolu, spravodajská jednotka ho nevypĺňa.   

riadok 2 
Uvádzajú sa finančné objemy v EUR  poskytnuté na obnovu NKP  v správe organizácií, ktoré spravujú majetok 
štátu, prostredníctvom spravodajskej jednotky, vrátane vlastných nákladov spravodajskej jednotky. 

riadky 

3 až 4 

Uvádzajú sa finančné objemy v EUR poskytnuté na obnovu NKP prostredníctvom spravodajskej jednotky, ktoré 
sú vo vlastníctve samosprávnych krajov, miest a obcí, vrátane vlastných nákladov spravodajskej jednotky. 

riadok 5 
Uvádzajú sa finančné objemy v EUR poskytnuté na obnovu NKP správcom cirkevného majetku 
prostredníctvom spravodajskej jednotky. 

riadok 6 
Uvádzajú sa finančné objemy v EUR poskytnuté prostredníctvom spravodajskej jednotky na obnovu NKP iným 
právnickým osobám neuvedeným v riadkoch 2 až 5. 

riadok 7 
Uvádzajú sa finančné objemy v EUR poskytnuté prostredníctvom spravodajskej jednotky na obnovu NKP 
fyzickým osobám. 

 
 

4. 

MODUL 
ČAS POTREBNÝ NA VYPLNENIE VÝKAZU 

riadky 
1 a 2 

Uvádza sa čas potrebný  na  vyplnenie výkazu vrátane času   potrebného na vyhľadanie a sumarizáciu údajov v 
hodinách a minútach. Ak je čas uvedený len v minútach, je potrebné v riadku „hodiny“ uviesť nulu alebo 
naopak. 

 
                 

 
 


