
Hodnotiaci hárok 

k projektom predloženým v rámci systému dotácií Ministerstva kultúry SR na rok 2022 

Program 1 OSSD podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho 

dedičstva 

 

Číslo projektu:  

Žiadateľ:  

Názov projektu:  

Celkový rozpočet projektu:  

Spolufinancovanie:  

Požadovaná dotácia:  

Akceptované nákladové 

položky: 

 

 

Kritériá pre odborné 

hodnotenie 

Predmet hodnotenia Typ 

kritéria 

Hodnotenie Poznámka 

1. Súlad projektu 

s prioritami 

podprogramu 

Zámerom predkladaného 

projektu je obnova strechy 

NKP (klampiarske práce, 

strešná krytina, krov, komíny)  

bodovacie 

 

10/0b 

 

 

Zámerom predkladaného 

projektu je aplikovanie 

tradičných stavebných 

technológií, materiálov a 

umelecko-remeselných prác 

 

bodovacie  10/0 b 

 

Zámerom predkladaného 

projektu je obnova kaštieľov 

v zlom stavebno-technickom 

stave 

bodovacie 10/0 b 

 

Zabezpečenie protipožiarnej 

bezpečnosti Drevených 

chrámov v slovenskej časti 

Karpatského oblúka 

bodovacie 10/0 b 

 

Na podporu projektu, ktorého 

národná kultúrna pamiatka je 

situovaná v lokalite, ktorá je 

aktívnym centrom cestovného 

ruchu alebo v lokalite, ktorá 

má potenciál rozvoja 

cestovného ruchu (napr. 

bodovacie 5/0 b 

 



situovanie na niektorej 

z kultúrnych trás) 

Na podporu projektu, ktorého 

národná kultúrna pamiatka je 

situovaná v okrese, ktorý sa 

nachádza v zozname menej 

rozvinutých okresov 

(http://www.upsvar.sk/statistiky/

zoznam-najmenej-rozvinutych-

okresov.html?page_id=561733) 
 

bodovacie 5/0 b 

 

2. Súlad 

s požiadavkami 

Pamiatkového úradu 

SR 

Súlad predkladaného projektu 

s prioritami pamiatkového 

úradu (zoznam priorít 

predložený Pamiatkovým 

úradom SR) 

 

 

 

 

 

bodovacie 

 

 

 

5/0 b 

 

 

* Súlad predkladaného 

projektu 

s vyjadrením/stanoviskom/ 

rozhodnutím krajského 

pamiatkového úradu 

bodovacie áno/nie 

 

3. Pripravenosť 

pamiatkovej obnovy 

Úroveň spracovania 

dokumentácie projektu 

(pripravenosť projektu), 

realizácia pamiatkových 

a iných potrebných výskumov 

 

 

 

 

bodovacie 

 

 

 

 

20-0 b 

 

 

Navrhovaný spôsob 

a následnosť prác na obnove 

pamiatky - 

bodovacie 

 

20-0 b 

 

 

4. Realizovateľnosť 

projektu 

  

 kvalita doposiaľ 

zrealizovaných prác na 

pamiatke, v súlade 

s podmienkami 

v rozhodnutí/stanovisk

u krajského 

bodovacie 10-0 b 

 

http://www.upsvar.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733
http://www.upsvar.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733
http://www.upsvar.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733


pamiatkového úradu 

 realizovateľnosť 

projektu, vzhľadom na 

etapy obnovy 

v príslušnom 

kalendárnom roku 

 súlad doteraz 

vykonaných prác s 

podmienkami 

určenými krajského 

pamiatkového úradu 

 

Nevyhnutnosť realizácie 

projektu v danom roku 

vzhľadom na objektívne 

skutočnosti (kontinuálne 

pokračovanie obnovy, 

havarijný stav objektu...) 

bodovacie 20-0 b 

 

5. Reálnosť rozpočtu 

Primeranosť a reálnosť 

rozpočtu, vyrovnanosť 

jednotlivých položiek 

v závislosti od plánovaných 

aktivít, špecifikácia položiek 

rozpočtu tak, aby mohli byť 

považované za oprávnené, 

podrobný komentár k rozpočtu, 

úroveň spracovania 

dokumentácie projektu 

bodovacie 5-0 b 

 

Spolu počet bodov 

 

   

 

Max 130 b 

 

    
 

 

* V prípade, že predkladaný projekt nie je v súlade s predloženým rozhodnutím krajského 

pamiatkového úradu, odborná komisia nebude považovať projekt za úspešný.   


