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„...rebus sic stantibus...“



Súčasný stav

• po takmer dvadsiatich rokoch fungovania 
ide o personálne stabilizovaný, funkčný úrad 
s veľkým odborným potenciálom 

• kľúčové pozície: generálny/a riaditeľ/ka, 
kumulovanej s funkciou generálneho 
tajomníka služobného úradu, dvaja 
námestníci, riaditelia KPÚ (osem), vedúci 
osobného úradu

• vyhovujúci systém ôsmich krajských 
pamiatkových úradov so sieťou pracovísk



Dve tváre Slovenska....“deň pekný“

obnova hradu Plaveč,
leto 2021

vnímam všetky druhy odborných, vedecko-výskumných a publikačných aktivít PÚ SR. V tejto 

oblasti je nevyhnutné aktívne zapojenie sa PÚ SR do systému otvorenej vedy (Open Acces), t. 

j. otvoreného prístupu verejnosti k zhromaždeným vedeckým poznatkom. Deje sa tak najmä 

formou otvoreného publikovania neutajovaných výskumov plne hradených, alebo 

spolufinancovaných z verejných zdrojov v elektronickom priestore. Dôležitým prvkom 

priamo spojeným s otvorenou vedou je aj tzv. občianska veda (Citizen science), ktorú ako 

v roku 1995 zadefinoval Alan Irwin ako súhrnné označenie rôznych foriem zapojenia 

verejnosti do vedeckých projektov. Intuitívne sa s prejavmi občianskej vedy stretávame 

v oblasti pamiatkovej starostlivosti aj v súčasnosti, napr. tradičné remeslá, hradárske hnutie, 

či v archeológii. Prirodzeným inštitucionálnym domácim partnerom pre túto oblasť je pre PÚ 

SR Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. 



Dve tváre Slovenska....“deň škaredý“

obyvateľ Starej Ľubovne 
močiaci na čerstvo 
obnovenú 
fasádu farského kostola,
leto 2021

vnímam všetky druhy odborných, vedecko-výskumných a publikačných aktivít PÚ SR. V tejto 

oblasti je nevyhnutné aktívne zapojenie sa PÚ SR do systému otvorenej vedy (Open Acces), t. 

j. otvoreného prístupu verejnosti k zhromaždeným vedeckým poznatkom. Deje sa tak najmä 

formou otvoreného publikovania neutajovaných výskumov plne hradených, alebo 

spolufinancovaných z verejných zdrojov v elektronickom priestore. Dôležitým prvkom 

priamo spojeným s otvorenou vedou je aj tzv. občianska veda (Citizen science), ktorú ako 

v roku 1995 zadefinoval Alan Irwin ako súhrnné označenie rôznych foriem zapojenia 

verejnosti do vedeckých projektov. Intuitívne sa s prejavmi občianskej vedy stretávame 

v oblasti pamiatkovej starostlivosti aj v súčasnosti, napr. tradičné remeslá, hradárske hnutie, 

či v archeológii. Prirodzeným inštitucionálnym domácim partnerom pre túto oblasť je pre PÚ 

SR Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. 



Silné stránky inštitúcie

• súčasný legislatívny rámec pôsobenia

• stabilizované rozhodovacie procesy v 
oblasti pamiatkovej starostlivosti

• značný odborný potenciál

• úspešná realizácia projektov



Slabé stránky inštitúcie

• transparentnosť a participatívnosť procesov 
z pohľadu občana

• manažérsky spôsob riadenia 

• zanedbaná komunikácia s verejnosťou 

• personálna poddimenzovanosť 

• marketing (budovanie značky) 

• rozsah odborno-metodickej činnosti a 
vedeckých aktivít

• ďalšie fungovanie reštaurátorských 
ateliérov



Rozvojový plán

• päť základných pilierov (rovín) rozdelených 
podľa aktérov a agend

• nevyhnutná kontinuita procesov v oblasti 
pamiatkovej starostlivosti (evolúcia)



Prvý pilier

• základom môjho rozvojového plánu PÚ SR 
je udržanie, resp. posilnenie právneho 
postavenia PÚ SR, ktoré získal 
pamiatkovým zákonom v roku 2002 a jeho 
ďalšími novelizáciami  



Druhý pilier

• dokončenie elektronizácie výkonu štátnej 
správy v podmienkach PÚ SR

• úspešné zvládnutie tohoto procesu je tesne 
prepojené s prebiehajúcim projektom PAMIS 
a kľúčové z hľadiska efektívnosti a 
transparentnosti výkonu štátnej správy



Tretí pilier

• efektívny manažment 

• zodpovedajúce finančné ohodnotenie, 

materiálno-technické zabezpečenie a 

kontinuálne kompetenčné vzdelávanie 

ľudských zdrojov v organizácii

• intenzívny dialóg so zástupcami 

zamestnancov, najmä odbormi 



Štvrtý pilier

• kontinuálne posilňovanie transparentnosti 

procesov

• otvorená komunikácia smerom ku 

kultúrnemu dedičstvu a s verejnosťou, nielen 

odbornou



Piaty pilier

• všetky druhy odborných, vedecko-
výskumných a publikačných aktivít 

• aktívne zapojenie sa PÚ SR do systému 
otvorenej vedy (Open Acces), t. j. 
otvoreného prístupu verejnosti 

• občianska veda (Citizen science)



Ďakujem


