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1. Identifikácia organizácie 

 

Názov: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Sídlo:  Cesta na Červený most 6, 814 06  Bratislava 

Rezort: Ministerstvo kultúry SR 

Forma hospodárenia: rozpočtová  organizácia 

 

Generálny riaditeľ: PhDr. Radoslav Ragač, PhD. 

Členovia vedenia: Ing. arch. Lýdia Kubeková – vedúca úseku výkonu štátnej správy 

a odborných činností 

Ing. Juraj Liszkay – ekonomicko-prevádzkový námestník 

JUDr. Dagmar Kovalovská – vedúca osobného úradu 

 

Poradné orgány: Riaditeľská rada 

Operatívna porada 

Vedecká rada   

Odborno-metodická komisia 

Komisia pre posudzovanie evidencie pamiatkového fondu 

Reštaurátorská komisia 

 

Zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a 

Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 1. apríla 2002 číslo: MK 572/2002-1 

o vydaní zriaďovacej listiny Pamiatkového úradu Slovenskej republiky bol zriadený od 1. 4. 2002 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a krajské pamiatkové úrady. 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Pamiatkový úrad SR je právnickou osobou a je špecializovaným orgánom štátnej správy 

na úseku ochrany pamiatkového fondu. Vykonáva štátnu správu s celoslovenskou pôsobnosťou v 

rozsahu § 10 pamiatkového zákona. Sídlom Pamiatkového úradu je Bratislava, jeho pôsobnosťou 

je územie Slovenskej republiky.  

Pamiatkový úrad SR je štátna rozpočtová organizácia napojená finančnými vzťahmi na 

rozpočet rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len“ MK SR“), 

ktorá na základe Splnomocnenia č.MK-1345/2004-1 riadi a zabezpečuje financovanie a vecné 

prostriedky krajským pamiatkovým úradom ako aj oblastným reštaurátorským ateliérom. Je 

zamestnávateľom aj tých zamestnancov, ktorí pracujú v krajských pamiatkových úradoch 

a oblastných reštaurátorských ateliéroch.  

Krajské pamiatkové úrady 

Krajské pamiatkové úrady sú preddavkovými organizáciami Pamiatkového úradu SR bez 

právnej subjektivity. Vykonávajú štátnu správu na úseku ochrany  pamiatkového fondu v rozsahu 

§ 11 pamiatkového zákona vo svojom územnom obvode, ktorým je územný obvod kraja.  

Krajské pamiatkové úrady (ďalej len „KPÚ“) konajú a rozhodujú v 

administratívnoprávnych veciach samostatne. Sídlami jednotlivých KPÚ sú: Banská Bystrica, 

Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina. Jednotlivé úrady majú zriadené svoje 

pracoviská. 

Oblastné reštaurátorské ateliéry 

Oblastné reštaurátorské ateliéry (ďalej len „ORA“) sú preddavkovými organizáciami 

Pamiatkového úradu SR (ďalej len „PÚ SR“) bez právnej subjektivity, ktoré zabezpečujú 



 

4 

 

výskumné a reštaurátorské práce ako účelovú pomoc štátu na ohrozených kultúrnych pamiatkach. 

Sídlami jednotlivých oblastných reštaurátorských ateliérov sú: Bratislava a Levoča. 

Telefón: 02/20 464 111 

Fax: 02/54 77 58 44 

e-mail: podatelna.pusr@pamiatky.gov.sk 

adresa internetovej stránky organizácie: www.pamiatky.sk 

http://www.pamiatky.sk/
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2. Zhodnotenie činnosti organizácie 

 

  Uplynulý kalendárny rok 2021 patril medzi najkomplikovanejšie v jeho už takmer 

dvadsaťročnej histórii. Kombinácia dopadov celosvetovej pandémie COVID-19 a plošných 

škrtov vo výške 10 percent veľmi citeľne zasiahli administratívne a finančné procesy PÚ SR. 

Nevyhli sme sa preto ani nepopulárnym opatreniam v personálnej oblasti vo forme zníženia 

fyzického stavu zamestnancov, až na výnimky nezvyšovania osobného ohodnotenia, či plošného 

nevyplatenia koncoročných odmien. 

  Väčšinu roku 2021 opätovne poznamenali preventívne opatrenia proti šíreniu pandémie 

COVID-19, vrátane masívneho používania inštitútu „home office“. Po zabezpečení možnosti 

pripájať sa všetkým zamestnancom na služobnú mailovú adresu, fungovala práca v režime „home 

office“ v relatívne štandardnom režime. V tomto období bolo rovnako ako v predchádzajúcom 

roku 2020 obmedzené vykonávanie služobných ciest v rámci Slovenska ako aj do zahraničia, no 

najmä priamy kontakt s verejnosťou. Aktivity úradu sa opätovne sústredili aj na prezentáciu 

činnosti úradu a pamiatkového fondu na jeho webstránke a sociálnych sieťach. Verejný odpočet 

činnosti PÚ SR za rok 2020 sa uskutočnil v termíne 26. mája 2021 v priestoroch úradu. 

 Napriek vyššie uvedeným problémom PÚ SR a jednotlivé KPÚ vykonávali v priebehu 

celého roku 2021 svoje základné úlohy v zmysle ustanovení pamiatkového zákona ako aj v 

zmysle Plánu hlavných úloh (ďalej tiež „PHU“) PÚ SR na rok 2021, ktorý bol zaslaný sekcii 

kultúrneho dedičstva MK SR. Následne bol PHÚ rozpracovaný pre jednotlivé úseky a odbory PÚ 

SR, ako aj pre KPÚ a ich pracoviská. V priebehu roku 2021 sa udiali dve personálne zmeny na 

postoch riaditeľov - KPÚ v Banskej Bystrici (JUDr. O. Rejdovjanová a Ing. arch. M. Flórová) 

a v Prešove (Mgr. M. Uličný, PhD.). 

  Prioritou v činnosti od začiatku roka bol výkon štátnej správy na úseku ochrany 

pamiatkového fondu v zmysle platných zákonov. Pokračovala realizácia dlhodobých úloh PÚ SR, 

najmä Revízia ÚZPF a príprava Súpisu NKP SR, ako aj revízia pamiatkových území. PÚ SR 

aktívne pracoval na realizácii dlhodobého projektu Digitálny pamiatkový fond. V priebehu 

sledovaného obdobia PÚ SR pokračoval v realizácii projektu Pro Monumenta - prevencia 

údržbou.  

Projekt Pamiatkového informačného systému (PAMIS), pripravovaný v rámci možnosti 

čerpania prostriedkov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra - OPII, na obdobie 

rokov 2014-2020, bol schválený vo februári 2019. Jeho realizácia začala 1. 6. 2019 a pre posun 

pokračoval aj v tomto kalendárnom roku. Po realizácii zo strany MIRRI SR v prvom polroku 

2021 pripravovaného dodatku č. 1 (podpísaný až 7. 7. 2021) s veľkým oneskorením pokračovalo 

„žopkovanie“ projektu, pričom uvedený niekoľko mesiacov trvajúci posun významne narušil 

finančnú stabilitu PÚ SR. V roku 2021 bolo prostredníctvom MK SR zrealizované aj dlho 

pripravované verejné obstarávanie dodávateľskej firmy. 

V roku 2021 začala aj príprava realizácie zapojenia PÚ SR do Plánu obnovy a odolnosti 

prostredníctvom projektu pasportizácie NKP vo vlastníctve SR (1000 objektov) realizovaného 

v spolupráci so Slovenským národným múzeom a ďalšieho projektu orientovaného na 

stransparentnenie vnútorných procesov PÚ SR (spolu tri metodiky). Problematickým miestom 

projektu je najmä časový rámec (do konca roku 2023) bez udržateľnosti a najmä absencia  
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možnosti preplatiť z projektu projektový manažment a ďalšie podporné činnosti (IT, 

personalistika, ekonomika). Intenzívna príprava realizácie projektu začala zatiaľ vlastnými 

kapacitami organizácie v poslednom štvrťroku 2021. 

Ťažisko prác v roku 2021 bolo sústredené predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej 

správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle pamiatkového zákona, vydávaním 

rozhodnutí, záväzných stanovísk, odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám 

oprávnených osôb. V sledovanom období vydal PÚ SR spolu s KPÚ celkovo 4856 rozhodnutí 

v 1. a 2. stupni výkonu štátnej správy, 12 642 záväzných stanovísk a 6672 vyjadrení a stanovísk. 

V rámci plnenia PHÚ bola naďalej ťažiskovou úlohou revízia ÚZPF. V priebehu roka 2021 

bolo vedených 115 správnych konaní (ukončené a prebiehajúce) vo veci vyhlásenia, zmeny 

a zrušenia vyhlásenia veci za národnú kultúrnu pamiatku. V rámci týchto správnych konaní bolo 

pripravených 402 odborných materiálov a procesných podkladových dokumentov. Aj v roku 

2021 autorské kolektívy pokračovali na príprave ďalších dielov Súpisu - okresy Trenčín, 

Hlohovec. Miera rozpracovania jednotlivých dielov je rozdielna. Súpis NKP okr. Hlohovec je vo 

vysokej miere rozpracovanosti, podstatná časť textov hesiel a kapitol je spracovaných. 

Všeobecným problémom, na ktorý sme sa sústredili aj v roku 2020, po skúsenosti s prípravou 

predchádzajúcich dielov, je ukončenie Revízie ÚZPF v zmysle spracovania podnetov a 

podkladov na vyhlásenie, zrušenie, prípadne zmenu vyhlásenia vecí za NKP a najmä začatie 

a ukončenie správnych konaní (Trenčín, Hlohovec). Pokračovali sme v spracovaní textov hesiel 

jednotlivých pamiatok, ako aj textov stavebného vývoja,  urbanizmu a histórie obcí (Hlohovec).  

 Úlohou PÚ SR v roku 2021 bola tiež pokračujúca revízia pamiatkových území, zameraná 

v tejto etape najmä na realizáciu výsledkov revízie pamiatkových zón, vypracovanie návrhov 

a začatie konaní o vyhlásení ochranných pásiem nehnuteľných NKP a vytypovaných 

pamiatkových území, ako aj spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území.  

Vyhodnotenie činnosti múzea Červený Kláštor v roku 2021: 

Prevádzkovateľ: CYPRIAN, n. o., Pod lipami 20, 059 06  Červený Kláštor 

Rok 2021 bol pre Múzeum Červený Kláštor mimoriadne náročný. Od začiatku roka až do 

18. 04. 2021 (vrátane) bolo múzeum pre verejnosť zatvorené. V tomto období pracovníci múzea 

vyrábali suveníry a dekorácie, ktoré sa v sezóne predávali v obchode so suvenírmi. Múzeum bolo 

opätovne otvorené 20. 04. 2021, avšak nával turistov sa nekonal. Zatvorené hranice a dlhodobo 

pretrvávajúca pandemická situácia spôsobila najnižšiu návštevnosť za posledných 10 rokov. Kým 

v roku 2019 sme privítali 72 496 návštevníkov, v roku 2021 to bolo iba 28 903 návštevníkov. Aj 

keď boli zrušené tradičné podujatia ako Otvorenie sezóny a Kláštorné dni, Kláštorné kultúrne leto 

sme sa predsa len v spolupráci s Ramagu rozhodli ponechať. To, že kultúra a spoločnosť ľudom 

chýbala, dokázala najvyššia návštevnosťou za posledné roky. Veľkým ťahákom bol koncert Vaša 

Patejdla a Juraja Buriana v kostole sv. Antona pustovníka, ktorý mal veľmi pozitívne ohlasy. 

Kláštorné kultúrne leto celkovo navštívilo 792 hostí.  

Okrem kultúrneho vyžitia sme v roku 2021 vydali aj novú zberateľskú bankovku Legenda o 

lietajúcom Cypriánovi, vďaka ktorej navštívili múzeum zberatelia z celého Slovenska.  

 Od bývalého kartuziánskeho mnícha sme dostali do daru ručne vyrobený kovový kríž 

z kláštora v Slovinsku, ktorý sa po potrebných náležitostiach stane zbierkovým predmetom.  
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Na začiatku jesene sa v areáli kláštora začali stavebné práce v rámci dlho avizovaného 

projektu Znovuzrodený. V národnej kultúrnej pamiatke by tak mali byť obnovené vybrané 

pôvodné funkcie kláštora a to: výroba piva a medoviny, výroba produktov z liečivých rastlín, 

výchovno-vzdelávacie aktivity určené deťom v prostredí Kláštornej školy a zrekonštruovaný 

priestor pre hlbšiu meditáciu bez významnejších zásahov civilizácie. Okrem toho sa aktívne 

pracovalo na novej modernej a návštevnícky atraktívnej múzejnej expozícií, ktorá by mala byť 

spustená už budúci rok.  

Od 22. 11. 2021 až do konca roka bolo Múzeum Červený Kláštor kvôli zhoršujúcej sa 

pandemickej situácii opäť zatvorené.  
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3. Kontrakt Pamiatkového úradu SR so zriaďovateľom a jeho plnenie v r. 2021 : 

 

A/ Kontrakt: Špecifická činnosť 

 

1) Výkon špecializovanej štátnej správy: 

 

a) Vydávanie rozhodnutí, odborných vyjadrení a stanovísk v prvom a druhom stupni výkonu 

štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu.   

Celkový počet rozhodnutí, odborných vyjadrení a stanovísk v prvom a druhom stupni výkonu 

štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu 

KPÚ/PÚ SR-Odbor rozhodnutia záväzné stanoviská Stanoviská, vyjadrenia a 

iné 

KPÚ Bratislava 724 1307 207 

KPÚ Banská Bystrica 836 1328 410 

KPÚ Košice 375 1295 354 

KPÚ Nitra 517 2313 651 

KPÚ Prešov 1 009 2 040 1 238 

KPÚ Trenčín 206 2 127 623 

KPÚ Trnava 478 1083 1052 

KPÚ Žilina 474 1118 1011 

PÚ SR - OPVŠS 84 31 20 

PÚ SR- OŠIS 101 0 287 

PÚ SR – ONKP a PÚ 3 0 116 

PÚ SR - OAG 49 0 703 

Spolu 4856 12642 6672 

 

Tab. štatistický prehľad činnosti PÚ SR - odbor preskúmavania výkonu ŠS: 

 

Rozhodnutia Záväzné stanoviská Podnety Vyjadrenia k žalobe 

84 31 20 5 

 

PÚ SR napadnuté rozhodnutia KPÚ: 

potvrdil  47 

zmenil   9 

zrušil a vrátil  19 

zrušil bez náhrady 5 

konanie zastavil 3 

konanie prerušil 0 

iné   1 

PÚ SR napadnuté záväzné stanoviská KPÚ:   

potvrdil  15 
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zmenil   14 

zrušil a vrátil  2 

iné   0 

b) Príprava a realizácia správnych konaní vo veci vyhlasovania objektov a predmetov za NKP, 

zmenu a  zrušenie vyhlásenia NKP, podľa harmonogramu s prioritou industriálnych objektov 

a podľa aktuálnych podaní oprávnených účastníkov konania.  

Plnenie: 

V priebehu roka 2021 bolo vedených 115 správnych konaní (ukončené a prebiehajúce) vo veci 

vyhlásenia, zmeny a zrušenia vyhlásenia veci za národnú kultúrnu pamiatku. V rámci týchto 

správnych konaní bolo pripravených 402 odborných materiálov a procesných podkladových 

dokladov. 

  

nehnuteľné 

pamiatky 

hnuteľné 

pamiatky 

Rozhodnutie o vyhlásení veci za NKP § 15 pamiatkového zákona  55 21 

Rozhodnutie o zmene vyhlásenia - rozšírenie objektovej skladby § 

15 pamiatkového zákona 14 - 

Rozhodnutie o zmene vyhlásenia - zúženie objektovej skladby 

NKP § 20 pamiatkového zákona 1 - 

Rozhodnutie o zrušení vyhlásenia § 20 pamiatkového zákona  4 - 

Rozhodnutie o zamietnutí vyhlásenia - - 

Rozhodnutie o zamietnutí zrušenia vyhlásenia veci za NKP 4 - 

Prerušenie konania  2 - 

Spolu 80 21 

 

Veci vyhlásené za nehnuteľné NKP v r. 2021 

OBEC OKRES 
UNIFIKOVANÝ 

NÁZOV NhNKP 
Č. ÚZPF 

IDENTIFIKAČNÁ 

FOTOGRAFIA 

Blatné Senec DOM ĽUDOVÝ 12262/1 

 

Blatné Senec DOM ĽUDOVÝ 12281/1 
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Boldog Senec ZVONICA 12242/1 

 

Chotča Stropkov CINTORÍN VOJNOVÝ 12268/1 

 

Dolný 

Lopašov 
Piešťany 

DOM ĽUDOVÝ 

S HOSP. ČASŤOU 
12280/1 

 

Dvorníky Hlohovec HRÁDOK 12240/1 

 

Dvorníky Hlohovec KOSTOL 12241/1 
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Dvorníky Hlohovec 
KRÍŽ S KORPUSOM 

NA PILIERI 
12244/1-3 

 

Dvorníky Hlohovec 
STAVBA 

HOSPODÁRSKA 
12253/1 

 

Hažlín Bardejov CINTORÍN VOJNOVÝ 12250/1 

 

Hostovice Snina CINTORÍN VOJNOVÝ 12273/1 

 

Kamenica 

nad 

Cirochou 

Humenné CINTORÍN VOJNOVÝ 12246/1 

 

Kočovce 
Nové Mesto 

nad Váhom 
HROBKA 12267/1 
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Komárno Komárno PALÁC MESTSKÝ 12279/1 

 

Lučenec Lučenec PARK S AREÁLOM 12243/1-5 

 

Myjava Myjava MOST ŽELEZNIČNÝ 12249/1 

 

Nemešany Levoča DEDINA ZANIKNUTÁ 12255/1-4 

 

Nitra Nitra 

DOM MEŠTIANSKY  

A 

 OPLOTENIE 

12272/1-2 

 

Nižný Orlík Svidník CINTORÍN VOJNOVÝ 12269/1 

 

Nová 

Dedinka 
Senec ZVONICA 12248/1 

 

Partizánska 

Ľupča 

Liptovský 

Mikuláš 
DOM MEŠTIANSKY 12237/1 
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Pavlovce  

nad Uhom 
Michalovce 

DOM ĽUDOVÝ A 

SÝPKA 
12259/1-2 

 

Piešťany Piešťany MOST CESTNÝ 12252/1 

 

Plešivec Rožňava CISTERNA 12276/1 

 

Podolie 
Nové Mesto 

nad Váhom 

KAPLNKA 

PRÍCESTNÁ 
12260/1 

 

Prešov Prešov BOŽIA MUKA 12277/1 

 

Prietrž Senica 

KOSTOL 

ZANIKNUTÝ 

S AREÁLOM 

12247/1-3 

 

Radošovce Skalica 
STAVBA 

HOSPODÁRSKA 
12270/1 

 

Rakovice Piešťany TEHELŇA 12261/1 
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Šaštín-

Stráže 
Senica SOCHA NA STĹPE 12283/1-3 

 

Skalica Skalica 
BÚDA 

VINOHRADNÍCKA 
12258/1 

 

Stankovany Ružomberok DVOR ROĽNÍCKY 12263/1-2 

 

Šurany 
Nové 

Zámky 
SILO OBILNÉ 12257/1 

 

Svätý Jur Pezinok 
STANICA 

ŽELEZNIČNÁ 
12264/1 

 

Tisovec 
Rimavská 

Sobota 
KOSTOL 12284/1 
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Topoľčany Topoľčany 

KAPLNKA 

POHREBNÁ 

A CINTORÍN 

PRÍKOSTOLNÝ 

12251/1-2 

 

Topoľčany Topoľčany 

BUDOVA 

ADMINISTRATÍVNA 

 A OPLOTENIE 

12265/1-2 

 

Trenčiansk

e Teplice 
Trenčín 

SOCHA NA 

PODSTAVCI 
12256/1-2 

 

Trenčín Trenčín HALA TURBÍNOVÁ 12266/1 
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Trenčín Trenčín 
SOCHA NA 

PODSTAVCI 
12275/1-2 

 

Turany  

nad 

Ondavou 

Stropkov CINTORÍN VOJNOVÝ 12278/1 

 

Veľké 

Lovce 

Nové 

Zámky 

DOM ĽUDOVÝ 

S HOSP. ČASŤOU 
12274/1 

 

Veľký 

Meder 

Dunajská 

Streda 
DOM ĽUDOVÝ 12285/1 

 

Vranov  

nad Topľou 

Vranov nad 

Topľou 
CINTORÍN VOJNOVÝ 12271/1 

 

Vrícko Martin 
KOSTOL S 

AREÁLOM 
12282/1-3 
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Vysoké 

Tatry 
Poprad VILA 12254/1 

 

Žabokreky  

nad Nitrou 
Partizánske 

KOSTOL S 

AREÁLOM 
12245/1-6 

 
 

Veci vyhlásené za nehnuteľné NKP v r. 2020 (zápis v r. 2021) 

OBEC OKRES 
UNIFIKOVANÝ 

NÁZOV NhKP 
Č. ÚZPF 

IDENTIFIKAČNÁ 

FOTOGRAFIA 

Krásny 

Brod 
Medzilaborce 

CINTORÍN 

VOJNOVÝ 
12239/1 

 

 

 

 

Veci vyhlásené za nehnuteľné NKP v r. 2019 (zápis v r. 2021) 

OBEC OKRES 
UNIFIKOVANÝ 

NÁZOV NhKP 
Č. ÚZPF 

IDENTIFIKAČNÁ 

FOTOGRAFIA 

Košice 1  

- Staré 

Mesto 

Košice I KASÁREŇ 12238/1-8 
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Veci vyhlásené za hnuteľné NHP v r. 2021 

OBEC OKRES 
NÁZOV 

NEHNUTEĽNOSTI 

UNIFIKOVANÝ 

NÁZOV HKP 

DATOVANIE 

VZNIKU 
Č. ÚZPF 

Topoľčianky 

Zlaté 

Moravce   kaštieľ Topoľčianky 

Zrkadlá historické 

- súbor 10 ks  

2.pol. 18. až 

zač. 20. st. 

12690/1-

10 

Topoľčianky 

Zlaté 

Moravce   kaštieľ Topoľčianky 

Hodiny historické 

- súbor 18 ks  17. až  20. stor.  

12691/1-

18 

Snina Snina 

r. k. kaplnka  Panny 

Márie Sedembolestnej 

zvon  

/klasicistický/  r. 1847 12692/1 

Brezovička Sabinov 

r. k. kostol sv. 

Martina Zvon /gotický/ 15. stor. 12693/1 

Merašice Hlohovec 

r. k. kostol sv. 

Martina Socha voľná Piety koniec 18. stor. 12694/1 

Ladomirov Snina 

zvonica pri gr. k. 

kostol Bohorodičky 

Zvon 

/klasicistický/ r. 1843 12695/1 

Parihuzovce Snina zvonica Zvon /renesančný/ r. 1637 12696/1 

Merašice Hlohovec 

r. k. kostol sv. 

Martina Svätenička 

1. polovica 17. 

stor. 12697/1 

Podolie 

Nové Mesto 

n. V. 

r. k. kaplnka  Panny 

Márie Sedembolestnej 

Sochy oltárne - 

súbor 6 ks 

1. polovica 18. 

stor. 12698/1-6 

Hrašovík 

Košice - 

Okolie zvonica 

Zvon 

/klasicistický/ r. 1802 12699/1 

Kameňany Revúca 

evanjelický a. v. 

kostol 

Stoličky - súprava 

2 ks 18./19. stor. 12700/1-2 

Cigla Svidník 

gr. k. kostol sv. 

Michala   Svietnik Trojica 19. stor. 12701/1 

Cigla Svidník 

gr. k. kostol sv. 

Michala   

Obraz procesiový 

2-stranný 19./20. stor. 12702/1-2 

Cigla Svidník 

gr.k. kostol sv. 

Michala   Cibórium  

polovica 18. 

stor. 12703/1 

ZA-Mojšova 

Lúčka Žilina 

depozit v rodinnom 

dome 

Zvon /klasicistický 

/ r. 1805 12704/1 

ZA-Mojšova 

Lúčka Žilina 

depozit v rodinnom 

dome 

Zvon 

/klasicistický/ r. 1826 12705/1 

Tarnov Bardejov 

r. k. kostol sv. 

Kataríny Alex. 

Svietniky oltárne – 

súprava 2 ks 

2. polovica 18. 

stor. 12706/1-2 

 

Rozhodnutie o zmene vyhlásenia - § 20 pamiatkového zákona (rozšírenie objektovej skladby) 

OBEC OKRES 
UNIFIKOVANÝ 

NÁZOV NhKP 
Č. ÚZPF 

UNIFIKOVANÝ 

NÁZOV/NÁZVY PO 

Banská 

Štiavnica 

Banská 

Štiavnica 
NÁDRŽ VODNÁ 3261/2-5 

2. HRÁDZA 

3. KANÁL VODNÝ 
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4. KANÁL VODNÝ 

5. ZARIADENIE 

TECHNOLOGICKÉ 

Bojnice Prievidza KALVÁRIA 809/2-7 
2. - 7. KAPLNKA 

KALVÁRSKA 

Brezno Brezno KOSTOL S AREÁLOM 7/2-3 
2. OPLOTENIE S BRÁNAMI 

3. ZÁHRADA 

Chyžné Revúca KOSTOL S AREÁLOM 501/5 5. CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ 

Humenné Humenné 
CINTORÍN VOJNOVÝ  

A POMNÍK 
4284/2 2. CINTORÍN VOJNOVÝ 

Podbrezová Podbrezová KOSTOL S AREÁLOM 69/3-4 

3. HROBKA 

S NÁHROBNÍKOM 

4. CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ 

Ratková Revúca KOSTOL S AREÁLOM 993/4-5 
4. BRÁNA 

5. CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ 

Tornaľa Revúca KOSTOL S AREÁLOM 1021/2-4 

2. KRYPTA 

3. MÚR OHRADNÝ S 

BRÁNOU 

4. CINTORÍN PRÍKOSTOLNÝ 

 

Rozhodnutie o zmene vyhlásenia - § 20 pamiatkového zákona (zúženie objektovej skladby) 

OBEC OKRES 
UNIFIKOVANÝ 

NÁZOV NhNKP 
Č. ÚZPF 

UNIFIKOVANÝ 

NÁZOV PO/PP 

- - - - - 

 

Rozhodnutie o zrušení vyhlásenia - §20 pamiatkového zákona 

OBEC OKRES 
UNIFIKOVANÝ 

NÁZOV NhKP 
Č. ÚZPF 

            Nitra Nitra HRADISKO 1508/1 

 

Stav pamiatkového fondu v databázach centrálnej evidencie Ústredného zoznamu 

Národné kultúrne pamiatky NKP PO/PP 

Hnuteľné NKP 15 330 37 020 

Vyhlásené hnuteľné NKP v r. 2021 21 189 

Zrušené vyhlásenie hnuteľných NKP v r. 2021 - - 

 

Nehnuteľné NKP 10 122 17 438 

Vyhlásené nehnuteľné NKP v r. 2021 47* 95** 

Zrušené vyhlásenie nehnuteľných NKP v r. 2021 1 1 
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* v r. 2021 bolo do databázy zapísaných aj ďalších 10 NKP (z toho 9 NKP vyhlásených v r. 

2020 a 1 NKP vyhlásená v r. 2019), t. j. v r. 2021 bolo spolu zapísaných 57 NKP 

** v r. 2021 bol do databázy zapísaný aj ďalší 1 PO (vyhlásený v r. 2020), t. j. v r. 2021 bolo 

spolu zapísaných 96 PO 

 

Stavebno-technický stav nehnuteľných NKP PO 

Dobrý 5373 

Vyhovujúci 6517 

Narušený 3478 

Dezolátny 890 

V obnove 711 

Iné 469 

 

Vlastnícka forma nehnuteľností NKP PO 

Štát 1629 

Samospráva obcí 4800 

Cirkvi 4507 

Právnické osoby 1294 

Fyzické osoby 4768 

Iné vlastnícke formy (nadácie, združenia) 440 

Nevysporiadané vlastnícke vzťahy  

 

Pamiatkové rezervácie 28 

Mestské pamiatkové rezervácie (MPR) 17 

Pamiatkové rezervácie technických diel (PRTD) 1 

Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry (PRĽA) 10 

 

Pamiatkové zóny 82 

Mestské  51 

Vidiecke 21 

Krajinné 4 

Špeciálne 6 

 

c) Vydávanie vyjadrení k dočasnému vývozu NKP z územia SR do zahraničia podľa 

požiadaviek, overovanie zhody a posúdenia celkového stavu po ich vrátení. Vydávanie 

stanovísk k vývozu predmetov kultúrnej hodnoty do zahraničia a priebežná aktualizácia 

evidencie dotknutých NKP v registroch ÚZPF. 

 

Plnenie 

KPÚ Bratislava: 
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KPÚ Bratislava nevydal žiadne vyjadrenie k dočasnému vývozu NKP z územia SR do zahraničia. 

K dočasnému premiestneniu NKP v rámci SR boli vydané 3 rozhodnutia. Jednalo sa o:  

o Socha sv. Ondreja, NKP: Hlavná vstupná brána so sochou (č. ÚZPF 279/3); 

o Individuálne pomníky na terasách, NKP: Cintorín s pamätníkom Slavín (č. ÚZPF 204/1- 

11); 

o Pomníky zo zaniknutého Starého židovského cintorína (č. ÚZPF 10006/1-26) 

 

2.) Kontrola stavu a využitia kaštieľov na Slovensku.  

Plnenie 

KPÚ Banská Bystrica: 

Úloha je rozpracovaná, postupne sú vykonávané štátne pamiatkového dohľady kaštieľov 

pracoviskom Lučenec. 

KPÚ Košice: 

Skontrolovaných 23 kaštieľov: Košice – Barca Bárczay. kaštieľ 410/1, Košice – Barca Zichy – 

kaštieľ 4121/1, Betlanovce barok. kúria 617/2, Betlanovce kaštieľ Fajgel. 617/1, Borša kaštieľ 

Rák. 10/1, Brzotín kúria č. 164, Budimír kaštieľ I. 413/1 a II. 414/1, Budkovce kaštieľ 10253/1, 

Čečejovce kaštieľ 4651/1, Hodkovce kaštieľ 828/1, Kluknava kaštieľ 657/1, Košice – Krásna 

424/1, Krompachy kaštieľ 662/3, Michalovce kaštieľ 60/1, Odorín kúria so sýpkou 3919/1, 

Pozdišovce kaštieľ 83/1, Šemša kaštieľ 444/1, Senné kaštieľ 95/1, Spišský Hrušov kaštieľ 

Máriássy 815/1, Šaca – Buzinka kaštieľ 4128/1, Štítnik kúria Šeb. 556/1, Trebišov kaštieľ 1/1. 

KPÚ Nitra: 

Celkový súčet: 52: 

 Bohatá, NKP Kúria a park, č. v ÚZPF 2509/1, parcela č. 1445/1 

 Číčov, NKP Kaštieľ a park, č. v ÚZPF 286/1,  parcela č. 231 

 Hurbanovo, NKP Kaštieľ, č. v ÚZPF 11533/1, parcela č. 1345/1-5 

 Virt, NKP Kaštieľ, č. v ÚZPF 313/1, parcela č. 2822/1, 2822/16 

 Bardoňovo, kaštieľ, č. ÚZPF 10562/1 

 Cabaj-Čápor, kaštieľ, č. ÚZPF 1400/1 

 Dubník, kúria, č. ÚZPF 11352/1 

 Horné Lefantovce, kúria, č. ÚZPF 1425/1 

 Horné Lefantovce, kúria, č. ÚZPF 10999/1 

 Hruboňovo, kaštieľ, č. ÚZPF 10544/1 

 Jelenec, kaštieľ, č. ÚZPF 2303/1 

 Kalinčiakovo, kaštieľ, č. ÚZPF 1609/1 

 Klasov, kaštieľ, č. ÚZPF 11940/1 

 Kolta, kúria, č. ÚZPF 2300/1 

 Lúčnica nad Žitavou, kaštieľ, č. ÚZPF 1453/1 

 Maňa, kaštieľ, č. ÚZPF 375/1 

 Močenok, kaštieľ, č. ÚZPF 1543/1 

 Mojmírovce, kúria, č. ÚZPF 11774/1 
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 Vieska nad Žitavou, kaštieľ, č. ÚZPF 1552/1 

 Želiezovce, kaštieľ, č. ÚZPF 1653/1 

 Žitavce, kaštieľ, č. ÚZPF 11470/1 

 Hajná Nová Ves, kaštieľ, č. ÚZPF 159/1 

 Horné Obdokovce, kaštieľ, č. ÚZPF 163/1 

 Kamanová, kaštieľ, č. ÚZPF 11575/1 

 Koniarovce, kúria, č. ÚZPF 10743/1 

 Krušovce, kaštieľ, č. ÚZPF 11248/1 

 Nitrianska Blatnica, kaštieľ, č. ÚZPF 210/1 

 Nitrianska Streda, kaštieľ, č. ÚZPF 213/1 

 Nitrianska Streda, kaštieľ, č. ÚZPF 214/1 

 Oponice, kaštieľ, č. ÚZPF 217/1 

 Oponice, kaštieľ, č. ÚZPF 218/1 

 Prašice, m. č. Duchonka, kaštieľ, č. ÚZPF 11710/1 

 Radošina, kaštieľ, č. ÚZPF 238/1 

 Solčany, kaštieľ, č. ÚZPF 2351/1 

 Šalgovce, kaštieľ, č. ÚZPF 249/1 

 Tesáre, kaštieľ, č. ÚZPF 2354/1 

 Tovarníky, kaštieľ, č. ÚZPF 258/1 

 Beladice, kaštieľ, č. ÚZPF 1396/1 

 Beladice, kaštieľ, č. ÚZPF 1397/1 

 Malé Vozokany, kaštieľ, č. ÚZPF 1463/1 

 Malé Vozokany, kaštieľ, č. ÚZPF 1464/1 

 Neverice, kaštieľ, č. ÚZPF 10546/1 

 Skýcov, kaštieľ, č. ÚZPF 1540/1 

 Topoľčianky, kaštieľ, č. ÚZPF 1555/1 

 Topoľčianky, kaštieľ poľovnícky, č. ÚZPF 1555/10 

 Zlaté Moravce, kaštieľ, č. ÚZPF 1583/1 

 Bátovce, kaštieľ, č. ÚZPF 1591/1 

 Devičany, kaštieľ poľovnícky a dom správcu, č. ÚZPF 12173/1 – 2 

 Dolný Pial, kaštieľ, č. ÚZPF, č. ÚZPF 1597/1 

 Pečenice, kaštieľ, č. ÚZPF 1623/1 

 Veľký Ďur, kaštieľ, č. ÚZPF 11939/1 

 Žemberovce, kaštieľ, č. ÚZPF 2280/1 

Úloha pokračuje v roku 2022. 

KPÚ Trenčín: 

 Horovce – kaštieľ s areálom, č. ÚZ PF 720/1-3 

 Lednické Rovne – kaštieľ s areálom, č. ÚZ PF 742/1-7 

 Lednické Rovne, m. č. Medné – kaštieľ s areálom, č. ÚZ PF 717/1-2 
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 Trenčianske Teplice – kaštieľ a park, č. ÚZ PF 1330/1 

 Nemšová, m. č. Kľúčové – kaštieľ, č. ÚZ PF 12 183/1 

 Melčice-Lieskové – kaštieľ, č. ÚZ PF 2220/1 

 Adamovské Kochanovce – kaštieľ, ÚZ PF 1172/1 

 Motešice – kúria, č. ÚZ PF 1258/1 

 Trenčín, m. č. Zlatovce – kúria, ÚZ PF 1395/1 

 Dvorec – kaštieľ a park, č. ÚZ PF 158/1-2 

 Vysočany – kaštieľ, ÚZ PF 2133/1 

 Šišov – kaštieľ a park, č. ÚZ PF 2188/1-2 

 Bánovce nad Bebravou, m. č. Horné Ozorovce – kaštieľ, ÚZ PF 166/1 

 Veľké Uherce – kaštieľ a park, č. ÚZ PF 276/1-2 

 Klátova Nová Ves – kaštieľ a park, č. ÚZ PF 2279/1-2 

 Klátova Nová Ves – kaštieľ a park (Tvŕdza), č. ÚZ PF 177/1 

 Klátova Nová Ves, m. č. Jánova Ves – kaštieľ s areálom, č. ÚZ PF 10988/1-5 

 Bošany – kaštieľ a park, ÚZ PF 149/1-2 

 Bošany- kaštieľ, ÚZ PF 148/1 

 Brodzany – kaštieľ a park, ÚZ PF 153/1-2 

 Partizánske, m. č. Šimonovany (vodný hrad), ÚZ PF 231/1-2 

 Častkovce – kaštieľ, č. ÚZ PF 2163/1 

KPÚ Trnava: 

V priebehu roka 2021 bola pracovníkmi KPÚ Trnava realizovaná kontrola na 19 objektoch, 

konkrétne: 

 Borovce, kúria 

 Dolná Krupá, kaštieľ 

 Dunajská Streda, Žltý kaštieľ 

 Galanta, neogotický kaštieľ  

 Hlohovec, kaštieľ 

 Hubice – Malý kaštieľ  

 Hubice – Veľký kaštieľ  

 Chtelnica, kaštieľ 

 Jablonica, kaštieľ 

 Lehnice, kaštieľ  

 Moravany, kaštieľ 

 Senica, kaštieľ Machatka 

 Sereď , kaštieľ 

 Smolenice, zámok   

 Tomášikovo, kaštieľ 

 Trnava, kaštieľ - Kačerák 

 Voderady, kaštieľ 
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 Senica, Letohrádok 

 Trnava, Koppelova vila 

KPÚ Žilina: 

Spracovaných 11 objektov v okrese Martin a Turčianske Teplice, vrátane fotodokumentácie (na 

PÚ SR budú karty revízie zaslané v januári 2022). 

 Mošovce, kaštieľ, č. ÚZPF 605/1 

 Jazernica, kúria, č. ÚZPF 553/1 

 Folkušová, kúria, č. ÚZPF 543/1 

 Slovenské Pravno, kaštieľ, č. ÚZPF 10623/1 

 Abramová, časť Laclavá, kúria, č. ÚZPF 530/1 

 Bystrička, vila pamätná, č. ÚZPF 10851/1 

 Kaštieľ v Blatnici, súpisné číslo 130, č.  ÚZPF 536/1  

 Kaštieľ v Martine - m. č. Záturčie, súpisné číslo 1856, č. ÚZPF 11426/1 

 Kaštieľ v Necpaloch, súpisné číslo 170, č. ÚZPF 611/1 

 Kaštieľ v Trebostove, súpisné číslo 150, č. ÚZPF 629/1 

 Kaštieľ v Turčianskych Tepliciach – m. č. Diviaky, súpisné číslo 1179, č. ÚZPF 540/1. 

 

3) Vypracovanie návrhov na ochranné pásma a správne konania vo veci vyhlásenia, zmien alebo 

zrušenia ochranných pásiem:  

 ochranné pásma NhNKP, PZ a PR:NKP Bratislava – prístav, NKP Gbeľany – kaštieľ, NKP 

Komárno – pevnosť, PZ Kopčany, PR Osturňa 

 metodické usmernenie pre ochranu prostredia NKP (solitérnych objektov/areálov 

v krajine), ktoré môže slúžiť ako odborný podklad vo vzťahu  k ochrane pamiatkového 

fondu v procesoch územného rozhodovania resp. spracovania územnotechnických 

podkladov pre ÚPN 

Plnenie 

PÚ SR – ONKPaPÚ: 

 OP NKP Bratislava – Prístav – napadnuté rozhodnutie o vyhlásení OP bolo odstúpené na 

ďalšie konanie na MK SR; 

 OP NKP Gbeľany kaštieľ – napadnuté rozhodnutie o vyhlásení OP bolo odstúpené na 

ďalšie konanie na MK SR; 

 Ochranné pásmo PZ Kopčany a NKP Kaštieľ s areálom v Holíči – v 1. polroku bol 

spracovaný návrh na vyhlásenie OP NKP PZ Kopčany a NKP Kaštieľ s areálom v Holíči, 

ktorý sa po prerokovaní v OMK stal podkladom pre vydanie rozhodnutia o vyhlásení 

predmetného OP. Rozhodnutie bolo napadnuté účastníkmi konania, teraz prebieha správne 

konanie – informácia účastníkov konania o odvolaní a vysporiadanie sa s obsahom 

odvolania; 

 OP NKP Komárno – pevnosť – spracovaný návrh na vyhlásenie OP bol v decembri 

prerokovaný v OMK. Na základe stanoviska komisie a následného prerokovania s mestom 

bude v roku 2022 doplnený a začne sa správne konanie; 
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 OP PR Osturňa – spracovaný návrh na vyhlásenie OP bol v decembri prerokovaný v 

OMK. Na základe stanoviska komisie a následného prerokovania s obcou bude v roku 2022 

doplnený a začne sa správne konanie; 

 Spracovaný metodický materiál s názvom „Koncepcia ochrany prostredia NKP“ obsahuje 

návrhy viacerých možných alternatív riešenia problematiky komplexnej ochrany prostredia 

NKP, ale aj podrobnejšie rozpracovanie jednej z navrhnutých alternatív. Po vyhodnotení 

a postupnom overovaní bude materiál slúžiť ako základ pre ďalšie stupne a naplnenie 

cieľov úlohy. Jedným z výstupov úlohy bude aj „Metodické usmernenie pre ochranu 

prostredia NKP sakrálnych solitérnych objektov v krajine“, zamýšľané najmä pre 

samosprávy, obstarávateľov a spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie. 

Principiálnym cieľom „Koncepcie ochrany prostredia NKP“ (názov  materiálu je potrebné 

zatiaľ vnímať ako pracovný) je vytvorenie komplexnej predstihovej informácie o zámeroch 

pamiatkovej ochrany týkajúcich sa prostredia NKP, stanovenie priorít pri vyhlasovaní OP 

a najmä - hľadanie širších možností, ako v dostatočnej miere a kvalite realizovať ochranu 

prostredia NKP aj s využitím nástrojov územného plánovania; 

 V priebehu roku 2021 bol spracovaný návrh prvej fázy „Koncepcie ochrany prostredia 

NKP“. Boli navrhnuté postupy objektivizovaného určovania rozsahu výhľadových 

ochranných pásiem NKP. Ochranné pásma boli (zatiaľ) riešené na skupine NKP, ktorú je 

možné charakterizovať ako „stredoveké sakrálne objekty“, pričom dôležitým znakom 

konkrétne vybratej skupiny NKP bola aj ich priama súvislosť s „voľnou“ krajinou. V 

ďalších fázach úlohy sa ráta aj so spracovaním iných typov NKP. Určenie vhodných typov 

NKP pre spracovanie výhľadového OP v predpokladaných nadväzujúcich fázach je taktiež 

súčasťou skúmania v rámci úlohy. 

V súčasnosti spracovaný rozsah materiálu: 

o Textová časť (interná, pracovná podoba materiálu) 

o Komplexná mapa (rozsah SR) - formáty DGN, PDF - zakreslenie spracúvaných NKP;      

m 1:230 tis. 

o Evidenčné listy výhľadových OP (počet: 65) so základnými údajmi NKP a mapami 

výhľadových OP NKP m 1:5tis. 

o Tabuľkový zoznam spracúvaných NKP  - počet: 65 NKP (zoznam je súčasťou textovej 

časti). 

KPÚ Nitra: 

Spolupráca na vypracovaní návrhu zmeny ochranného pásma Pevnostného systému v Komárne – 

NKP Pevnosť a NKP Opevnenie bastiónové, Tóth. 

KPÚ Trnava: 

Vypracovanie podkladu pre vyhlásenie ochranného pásma PZ Kopčany a NKP kaštieľ Holíč 

KPÚ Žilina: 

Doplnenie a zaslanie na PU SR podkladov pre vyhlásenie ochranného pásma NhNKP kaštieľ 

a kúria v obci Gbeľany 
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4). Monitoring stavu zachovania jedinečnej svetovej hodnoty lokalít svetového kultúrneho 

dedičstva – hodnotenie stavebno-technického stavu národných kultúrnych pamiatok 

v lokalitách SKD a spracovanie návrhu opatrení na nápravu.  

Plnenie 

Pravidelný dvojročný cyklus monitoringu svetového kultúrneho dedičstva (ďalej len „SKD“), 

ktorého účelom je posúdenie stavu zachovania jedinečnej svetovej hodnoty, autenticity 

a integrity, a uplatnenie účinných nástrojov pri ochrane lokalít SKD, pokračoval v roku 2021 

realizáciou hodnotenia stavebno-technického stavu 1196 pamiatkových objektov vo všetkých 

lokalitách SKD na Slovensku: Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Levoča, Spišský 

hrad a pamiatky okolia, Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, Historické jadro mesta 

Bardejov, Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka. Monitoring pre každú lokalitu 

SKD osobitne vykonali jednotlivé územne príslušné krajské pamiatkové úrady. Na základe 

spracovaných pasportizačných kariet spracovaných pre všetky evidované NKP v dotknutých 

územiach možno konštatovať, že v dobrom alebo vyhovujúcom stave 81% pamiatkových 

objektov, v narušenom alebo dezolátnom stave je 13% objektov a v celkovej obnove je 6% 

pamiatkových objektov.  

V roku 2021 bola jedinečná svetová hodnota slovenských lokalít SKD zachovaná, a mierne sa 

zvýšil počet pamiatkových objektov v dobrom a vyhovujúcom stave. V tomto trende sa prejavuje 

pozitívny dopad podpory prostredníctvom štátnych dotačných schém, oddelenie rozsiahlych akcií 

obnovy v rámci dotačnej schémy Obnovme si svoj dom do samostatného podprogramu 1.6 a 

zacielenie podpory v rámci podprogramu 1.2 (lokality SKD) na menšie, vzájomne nadväzujúce 

realizácie, ktorými možno v priebehu niekoľkých rokov docieliť efektívne zlepšenie stavu 

objektu. Kľúčovým pozitívne vplývajúcim faktorom je dlhodobý aktívny prístup správcov 

jednotlivých lokalít z prostredia miestnej samosprávy, najzreteľnejšie sa prejavujúci v prípade 

Spišského Podhradia. Stagnácia počtu pamiatkových objektov s narušeným stavom zachovania je 

dôsledkom pretrvávania systémových problémov, ktoré komplikujú obnovu pamiatkového fondu 

vo všeobecnosti. K hlavným nepriaznivým faktorom patria nedostatočné využitie alebo úplná 

absencia využitia objektov z dôvodu nedoriešených vlastníckych práv (Vlkolínec) alebo z dôvodu 

straty pôvodnej funkcie a ťažkostiam pri hľadaní novej udržateľnej formy využívania (Banská 

Štiavnica).   

Aktualizácia monitoringu lokalít svetového kultúrneho dedičstva 

Pre hodnotiacu komisiu dotačného systému MK SR Obnovme si svoj dom, podprogram 1.2, bola 

v spolupráci Ref. SKD a územne príslušných KPÚ spracovaná aktualizácia monitoringu 

stavebno-technického stavu a stavu zachovania k národným kultúrnym pamiatkam, ktorých 

vlastníci požiadali o poskytnutie dotácie z OSSD. Aktualizácia podrobne vyhodnocovala objekty 

s narušeným alebo dezolátnym stavom a poskytla prehľad o nedávnych akciách obnovy alebo 

údržby každej monitorovanej NKP. Kompletný materiál bol komisii poskytnutý k 24. 05. 2021.  

Monitoring vybraných národných kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho 

dedičstva prostredníctvom služby Pro Monumenta 

Špecializovaný monitoring prostredníctvom Odboru preventívnej údržby PÚ SR, zameraný na 

detailnú diagnostiku stavebno-technického stavu, odstraňovanie drobných porúch, praktické 
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ukážky a informovanie vlastníkov o vhodných postupoch priebežnej údržby objektov bol 

v priebehu roka 2021 doplnený o 4 podujatia organizované pod názvom „Deň čistenia 

odkvapov“, ktoré sa okrem Pamiatkovej zóny Skalica konali aj v troch lokalitách SKD – Banská 

Štiavnica, Levoča a Kežmarok. Podľa celkovej štatistiky podujatí boli skontrolované strechy a 

dažďové zvody (v prípade potreby aj vyčistené) na 115tich pamiatkach. Dronmi bolo pred 

čistením ich odkvapov prehliadnutých 39 najmä rozlohou veľkých pamiatok. V informačnom 

stánku, rozloženom v priebehu akcie na centrálnych námestiach týchto historických miest bolo 

poskytnutých dokopy 44 poradenských rozhovorov. 

Stručná bibliografia kľúčových publikácií o lokalitách svetového kultúrneho dedičstva za obdobie 

1. 11. 2018 – 31. 12. 2019 

 

Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia 

 Chovan, Jakub  - Schwarzbacher, Bohuš:  Banská Štiavnica a okolie z neba = : Banská 

Štiavnica and its surrounginds from heaven / Jakub Chovan, Bohuš Schwarzbacher. In: 

Banská Bystrica : CBS spol., s r.o. , 2020. 254 s. ISBN 978-80-8144-275-9 

 Zlatá Banská Štiavnica = : Golden Banská Štiavnica / zostavil: Jana Očková. [Žilina] : 

ELCAT s.r.o. , 2020, 146 s. ISBN 978-80-973771-3-7 

 

Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia 

 Maráky, Peter: V mene mesta Levoča...: Netradičná výstava Spišského múzea v Levoči. - 

In: Krásy Slovenska.- ISSN 0323-0643.- Roč. 98, č. 3-4 (2021), s. 44 – 45. 

 Nichta Mráziková, Veronika : Symbol Levoče / Veronika Nichta Mráziková.  In: Čarovné 

Slovensko : životný štýl, cestovanie, šikovní ľudia, zaujímavosti . - Roč. IV, č. 6 (2020), s. 

92-97 , ISSN:2585-8009 

 Novotná, Mária: Rezbár bez mena: Osobnosť Majstra Pavla z Levoče. In: Múzeum : 

Metodický, študijný a informačný časopis pre zamestnancov múzeí a galérií.- ISSN 0027-

5263.- Roč. 66, č. 4 (2020), s.14 - 17. 

 Olejník, Vladimír: Otázka liturgických kompetencií biskupov v neskorom stredoveku 

v Uhorsku: Prípad hlavného  oltára od Majstra Pavla v bazilike sv. Jakuba v Levoči./ 

Vladimír Olejník.  - In: Konštantínove listy.- ISSN 1337-8740.-Roč.13,č.1(2020),s.102-

111. 

 Olejník, Vladimír: Starý kláštor minoritov v Levoči.  - In: Pamiatky a múzeá: Revue pre 

kultúrne dedičstvo.- ISSN 1335-4353.- Roč. 70, č. 3 (2021), s. 24 –29. 

 Osif, Rastislav: Z histórie levočského školstva : Kráľovská štátna záhradnícka škola / 

Rastislav Osif. In: Limka : informačný magazín mesta Levoča . - Roč. V., č. 4 (2020), s. 

16-17 , ISSN:2453-7055. 

 Sámelová, Slávka : Veľký župný dom v Levoči / Slávka Sámelová. In: Limka : informačný 

magazín mesta Levoča . - Roč. V., č. 4 (2020), s. 8-9 , ISSN:2453-7055 

 Mráziková, Veronika Nichta :  Spišský Jeruzalem / Veronika Nichta Mráziková . In: 

Čarovné Slovensko . - Roč. IV., č. 4 (apríl 2020), s. 12-17 , ISSN:2585-8009 
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Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec 

 Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov : zborník z 

konferencie: 25. výročie zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO 24.-25. októbra 2018 / zostavovateľka Mária Kozová. Ružomberok : Verbum – 

vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku , 2020. 1 CD-ROM . ISBN 978-80-

561-0749-2 

 Petrovič, František  - Boltižiar, Martin:  Opatrenia na revitalizáciu tradičnej kultúrnej 

krajiny UNESCO lokality Vlkolínec na báze sociologického prieskumu / František 

Petrovič, Martin Boltižiar. In: Disputationes scientificae (online) . - Roč. XXI, č. 1 (2021), 

s. 66-77 , ISSN:1335-9185 

Historické jadro mesta Bardejov 

 Bardkontakt 2020 : Bardejov, 13. november 2020 / editori: Eva Kráľová, Martin Dubiny. 

Bardejov : Mesto Bardejov , 2020 .223 s . ISBN 978-80-570-2271-8 

 Gutek, František:  Pamiatka, ktorá pre mladších je prakticky neznámou : obnovený Epitaf 

Františky Krayovej v Bardejove / František Gutek.  In: Bardejovské novosti . - Roč. 31, č. 

18-19 (2020), s. 6 , ISSN:1338-1067 

 Harčár, Peter - Kutný, Martin: Príbeh brány Baziliky sv. Egídia v Bardejove/ Peter Harčár, 

Martin Kutný.- In: Pamiatky a múzeá: Revue pre kultúrne dedičstvo.- ISSN 1335-4353.- 

Roč. 69, č. 3 (2020), s. 11 –18.  

 Orginálne koncipovaná výstava Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO / [autor] -ts- In: 

Bardejovské novosti . - Roč. 31, č. 22-23 (2020), s. 3 , ISSN:1338-1067 

Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka 

 Baláž, František : Drevené chrámy sú svetovým klenotom Prešovského kraja : KOCR 

Severovýchod Slovenska spustila projekt Otvorené chrámy / František Baláž. In: Dukla . - 

Roč. XXXXII, č. 33 (2020), s. 4 , ISSN:1335-6798  

 Miškovič, Ondrej : Predstavili knihu o Novom evanjelickom kostole / Ondrej Miškovič. In: 

Noviny Kežmarok : kultúrno-spoločenský mesačník mesta . - Roč. 5, č. 1 (2020), s. 10 , 

ISSN:2453-7608 

 Speer, Daniel Georg : Tatranské listy : z cestovného denníka Uhorského Simplicissima : 

Tatry - Kežmarok - Liptov - Levoča / Daniel Speer. In: Poprad : Podtatranská knižnica v 

Poprade , 2020. 103 s. ISBN 978-80-88692-34-8 

Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes 

 Kuzmová, Klára: Rímsky kastel v Iži – pevnosť na hraniciach impéria. In: 

MonumentorumTutela - Ochrana pamiatok 31.Zostavila:  Petra Kmeťová. Bratislava: 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020.- s.103 – 114. ISBN 978-80-89175-90-1 

 Pinčíková, Ľubica: Hranice Rímskej ríše – Dunajský limes na Slovensku: Príprava 

nominácie do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.  In: MonumentorumTutela - 

Ochrana pamiatok 31.Zostavila:  Petra Kmeťová. Bratislava:: Pamiatkový úrad Slovenskej 

republiky, 2020.- s.167 – 186. ISBN 978-80-89175-90-1 
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 Schmidtová, Jaroslava -  Mathédesz , Ludovít:  Kastel Gerulata: Prezentácia nových 

výsledkov výskumu doby rímskej v Rusovciach a okolí. In: MonumentorumTutela - 

Ochrana pamiatok 31.Zostavila:  Petra Kmeťová. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej 

republiky, 2020.- s.85 – 102. ISBN 978-80-89175-90-1 

 Schmidtová, Jaroslava -  Mathédesz, Ľudovít -   Šefáková, Alena -  Sedlár, Milan: 

Archeologický výskum v Rusovciach na Tehelnom hone v roku 2018: nález rímskej 

tehlovej hrobky. -In: Bratislava: Zborník Múzea mesta Bratislavy, 2019, roč. 31, s. 6 -

27.ISBN: 978-80-89636-42-6. 

KPÚ Banská Bystrica: 

Monitoring územia Banská Štiavnica je priebežne realizovaný. 

KPÚ Košice: 

 Monitoring stavu zachovania lokality SKD: Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia; časť: 

Spišský hrad a pamiatky okolia – r. 2021: pravidelný fotomonitoring jednotlivých objektov 

a zhodnotenie ich stavebnotechnického stavu, Švačová Šofranková;  

 Monitoring lokality SKD „Drevené chrámy slovenskej časti karpatského oblúka“ – 

Pasportizačná karta Nh NKP Kostol gr. kat. Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša, Ruská 

Bystrá, Hriň, (odoslaná e-mailom 29. 11. 2021 PÚ SR a na vedomie KPÚ Žilina).  

KPÚ Nitra: 

Medzinárodná archeologická lokalita Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes, NKP Kastel v 

polohe Leányvár, Iža (konzervácia a doplnenie trasy opevnenia - severná brána, 1. etapa, 

slávnostné vytýčenie zástavy UNESCO, osobná návšteva NKP Ministerkou kultúry SR), Paterka, 

Ferraj, Jurkovič. 

KPÚ Prešov: 

 vypracovanie pasportizačných kariet NKP územia svetového dedičstva Levoča, Spišský 

hrad a pamiatky okolia - časť Levoča – 349 ks, Jacková; 

 vypracovanie pasportizačných kariet NKP lokality svetového dedičstva Historické jadro 

mesta Bardejov – 136 položiek, Glos/Onufráková; 

 vypracovanie pasportizačnej karty NKP územia svetového dedičstva „Drevené chrámy 

v slovenskej časti Karpatského oblúka“ – Kežmarok, Bujnová; 

 vypracovanie pasportizačnej karty NKP územia svetového dedičstva „Drevené chrámy 

v slovenskej časti Karpatského oblúka“ – Bodružal, Hervartov, Ladomirová, Sabol. 

KPÚ Žilina: 

Monitoring  aktuálneho stavu  zachovania národných kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového 

dedičstva UNESCO – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka (drevené kostoly 

v Tvrdošíne a Leštinách) a PRĽA Vlkolínec, vrátane fotodokumentácie za roky 2020 – 2021, bol 

na Pamiatkový úrad SR zaslaný emailom v decembri 2021, resp. januári 2022, Dudáš a 

Pleváková. 

 

5.) Monitoring stavu drevnej hmoty objektov lokality Drevené chrámy v slovenskej časti 

Karpatského oblúka. 
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Plnenie 

Realizácia úlohy, ktorú zabezpečuje CHTO PÚ SR, bola prerušená z dôvodu pretrvávajúcej 

zhoršenej epidemiologickej situácie a z nej vyplývajúcich obmedzení (najmä kritické obmedzenie 

personálnych kapacít). Finalizácia zberu údajov, meraní a vyhodnotenia aktuálneho stavu drevnej 

hmoty drevených chrámov sa uskutoční v roku 2022. 

KPÚ Banská Bystrica: 

Monitoring artikulárneho kostola a zvonice v Hronseku bol vykonaný v roku 2021. 

 

6.) Monitoring klimatických podmienok v interiéri NKP Kostol sv. Jakuba v Levoči. 

Plnenie: 

Hodnoty interiérových teplôt a relatívnej vlhkosti vzduchu sú zaznamenávané na dennej báze 

siedmimi čidlami umiestnenými v priestore hlavného oltára, kazateľnice, južnej a severnej 

kaplnky, kaplnky sv. Juraja, v oratóriu a na chóre. Kontrolu prevádzkového stavu 

monitorovacieho systému, jeho aktualizáciu a kalibráciu realizuje špecializovaná spoločnosť, 

sledovanie a vyhodnocovanie nameraných údajov zabezpečujú v spolupráci Mesto Levoča a 

Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča. Výsledky v priestore celej baziliky sú ustálené následkom 

lockdownu a protipandemických opatrení, v dôsledku ktorých bolo obmedzené konanie omší ako 

aj sprevádzanie turistov. Z reštaurátorského hľadiska sú najdôležitejšie údaje relatívnej vlhkosti 

a rosný bod, ktorý nesmie prekročiť hodnoty teploty priestoru. Klimatické podmienky počas 

registrovaného obdobia sú relatívne zhodné na všetkých čidlách, treba však venovať pozornosť 

prekročeniu prijateľných hodnôt aj keď na krátke obdobie. 

 

7.) Aktualizácia manažment plánu pre slovenskú časť lokality „Hranice Rímskej ríše - Dunajský 

Limes“ v zmysle odporúčaní Výboru svetového dedičstva.  

Plnenie 

Aktualizácia manažment plánu – je súčasťou záväzkov vyplývajúcich z nominácie na zápis 

medzinárodnej lokality „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť)“ do Zoznamu 

svetového dedičstva UNESCO. V roku 2021 PÚ SR pripravil vyhodnotenie plnenia úloh 

existujúceho manažment plánu, dňa 11. júna 2021 zorganizoval prípravné stretnutie členov 

riadiacej skupiny slovenskej časti lokality na účely definovania úloh na obdobie 2022 – 2032, 

a spracoval doplnenie analytickej časti plánu v súlade s definitívnym rozsahom zápisu lokality 

„Dunajský Limes“ v Zozname svetového dedičstva (viď časť b). 

Zápis lokality „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes“ (západná časť) do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO – spracovanie aktualizácie bolo podmienené predpokladaným zápisom 

lokality Dunajský Limes do Zoznamu svetového dedičstva na 44. zasadnutí Výboru svetového 

dedičstva v dňoch 16. – 31. júla 2021 (Fuzhou, Čína). Situácia sa však zásadne zmenila 

v dôsledku náhleho rozhodnutia Maďarska z 8. júna 2021 o stiahnutí svojej časti nominácie 

z posudzovania. Toto rozhodnutie nebolo vopred odsúhlasené, ani konzultované s ostatnými 

spolu-nominujúcimi štátmi (Nemecko, Rakúsko, Slovensko) a predstavovalo vážne ohrozenie 

zápisu lokality. PÚ SR preto v súčinnosti s partnerskými inštitúciami v Nemecku a Rakúsku, 

a v úzkej koordinácii so Stálou delegáciou SR pri UNESCO podnikal sériu krokov pre 
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zachovanie nominácie Dunajský Limes na programe 44. zasadnutia Výboru svetového dedičstva 

a pre elimináciu negatívnych dopadov rozhodnutia Maďarska: opakované rokovania s riaditeľkou 

a zástupcami Centra svetového dedičstva, s predstaviteľmi odborného hodnotiaceho orgánu 

ICOMOS, príprava oficiálneho stanoviska pre Výbor svetového dedičstva, podporné vyjadrenia 

ministerstiev kultúry a zahraničia Nemecka, Rakúska a Slovenska, návrh revízie jedinečnej 

svetovej hodnoty lokality, spracovanie a komunikácia odborných stanovísk v priebehu rokovania 

Výboru svetového dedičstva, atď. Nemecko, Rakúsko a Slovensko spoločne predložili návrh, aby 

bol Dunajský Limes v revidovanom rozsahu bez maďarských komponentov zapísaný do 

Zoznamu svetového dedičstva už v tomto roku, keďže všetky atribúty vyjadrujúce jeho jedinečnú 

svetovú hodnotu sú zastúpené aj v redukovanom územnom rozsahu lokality. Vďaka 

koncentrovanému diplomatickému a odbornému úsiliu nemeckej, rakúskej a slovenskej strany 

bola nominácia Dunajský Limes ponechaná na programe 44. zasadnutia Výboru svetového 

dedičstva a nebola odročená na neskôr. Definitívnemu rozhodnutiu predchádzali komplikované 

rokovania a intenzívna diskusia medzi jeho členskými štátmi v snahe o nájdenie odborne 

i procedurálne korektného riešenia, ktorá vyústila až do tajného hlasovania dňa 30. júla 2021. Na 

jeho základe Výbor svetového dedičstva prijal rozhodnutie o zapísaní lokality Hranice Rímskej 

ríše – Dunajský Limes (západná časť) do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO v rozsahu 

zahŕňajúcom celkom 77 pamiatok rímskych hraníc na území Nemecka, Rakúska a Slovenska. 

Nominačný projekt a zápis Dunajského Limesu na prestížny Zoznam svetového dedičstva 

UNESCO sú výsledkom viac ako 14 rokov spolupráce partnerských inštitúcií zo všetkých 

zainteresovaných krajín, ktorú za slovenskú stranu koordinoval Pamiatkový úrad SR a dlhodobo 

aktívne podporovali predovšetkým Múzeum mesta Bratislava, Podunajské múzeum v Komárne, 

Archeologický ústav SAV, a v neposlednom rade Hlavné mesto SR Bratislava, mestská časť 

Rusovce a obec Iža. Na území Slovenska sú súčasťou novej lokality Svetového dedičstva 

UNESCO dve národné kultúrne pamiatky – Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v 

Bratislave-Rusovciach a Rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži. Kastel Gerulata ležal na území 

Panónie v línii Carnuntum – Ad Flexum  na pravom brehu Dunaja a tvoril neoddeliteľnú súčasť 

hraničného opevnenia bývalej Rímskej ríše. Rímsky tábor v Iži bol predsunutou pevnosťou na 

ľavom brehu Dunaja, jedinou svojho druhu na tomto úseku hranice, a tvoril predmostie 

legionárskej pevnosti Brigetio. Oba sú dokladom dlhodobej, zhruba 400-ročnej, rímskej 

prítomnosti na území dnešného Slovenska. 

Dunajský Limes je súčasťou širšieho celku Hranice Rímskej ríše, ktorý je najrozsiahlejšou 

kultúrnou lokalitou UNESCO v Európe a v súčasnosti sa tiahne od Antoninovho valu na 

Britských ostrovoch až po Ižu na slovensko-maďarskej hranici. Dunajský úsek rímskych hraníc 

okrem prírodnej prekážky v podobe toku rieky tvorila sústava legionárskych pevností, menších 

pevností a vojenských táborov, strážnych veží, limitná cesta a civilné zázemie. Táto časť 

rímskych hraníc nepredstavovala nepreniknuteľnú bariéru, ale kontrolovala a umožňovala pohyb 

vojenských jednotiek, ako aj civilistov a obchodníkov medzi územím Rímskej ríše a tzv. 

barbarikom.  Predstavovala tak prostredie pre pozvoľnú a nepretržitú výmenu civilizačných 

vymožeností vyspelého rímskeho antického sveta a susedných, prevažne germánskych kmeňov a 

národov. 
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Dunajský Limes je už ôsmou slovenskou lokalitou na Zozname svetového dedičstva. Jeho zápis 

je nielen ocenením výnimočnej hodnoty týchto pamiatok, ale zároveň stimulom pre skvalitnenie 

ich ochrany a zachovania, a rovnako aj príležitosťou pre udržateľný rozvoj dotknutých obcí a 

regiónov založený na kultúrnom dedičstve. 

KPÚ Bratislava: 

Ukončenie manažment plánu pre slovenskú časť lokality „ Hranice rímskej ríše – Dunajský 

Limes“. Dňa 30. 07. 2021 lokalita bola zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva 

UNESCO. Naďalej sa realizuje archeologický výskum na mieste budúcich stavebných objektov. 

Mesto Bratislava požiadalo o grant na obnovu rímskych architektúr.  

 

8). Spracovanie Periodických správ o stave zachovania lokalít svetového kultúrneho dedičstva - 

1. etapa: definovanie atribútov jedinečnej svetovej hodnoty. 

Plnenie 

Spoločne s ostatnými členskými štátmi UNESCO z regiónu Európa a Severná Amerika sa 

Slovensko pripravuje na predkladanie pravidelných periodických správ, ktoré komplexne 

hodnotia stav zachovania lokalít svetového dedičstva za uplynulých šesť rokov. V rámci 

aktuálneho III. cyklu periodického reportingu bola do štruktúry správ zavedená nová povinná 

položka, ktorou je definícia atribútov jedinečnej svetovej hodnoty jednotlivých lokalít. Ref. SKD 

PÚ SR v roku 2021 finalizoval charakteristiku uvedených atribútov pre všetky slovenské lokality 

svetového kultúrneho dedičstva. Keďže periodické správy sčasti vyhodnocujú aj celkový stav 

uplatňovania Dohovoru o svetovom dedičstva zmluvnými štátmi, spoločne pre kultúrne aj 

prírodné dedičstvo, PÚ SR dňa 25. 10. 2021 uskutočnil pracovné stretnutie so zástupcami Štátnej 

ochrany prírody SR, ktorá plní úlohu národného Focal point-u pre svetové prírodné dedičstvo, na 

účely koordinácie spracovania príslušnej časti periodických správ. 

KPÚ Košice: 

 Gembický, J.: Periodická „Hodnotiaca správa za roky 2016 – 2021 o stave zachovania 

prvku zapísaného do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva 

Slovenska“: Tradičné ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku - pre 

Radu na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva MK SR, a Centrum tradičnej ľudovej 

kultúry (rukopis, 10 strán s prílohami + DVD; zahŕňa prílohy aj pre nomináciu do 

UNESCO, s definovaním atribútov prvku), 05-06/2021. 

 

B/Kontrakt: Zabezpečenie centrálnej evidencie a informačných systémov 

 

1) Základný výskum pamiatkového fondu a revízia ÚZPF.  

Plnenie 

Základný výskum pamiatkového fondu a revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu je od 

roku 2000 nosnou úlohou PÚ SR. Jej harmonogram je postavený na postupnom spracovávaní 

aktualizačných listov jednotlivých nehnuteľných aj hnuteľných NKP s aktualizáciou údajov 

z katastra, opisom stavu, vyhotovením fotodokumentácie, podrobným rozpisom objektovej 

skladby, dôkladným poznaním a špecifikáciou pamiatkových hodnôt NKP v rámci jedného 
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okresu a kraja. Na riešení tejto úlohy sa podieľajú všetky KPÚ so svojimi pracoviskami a všetky 

odbory Úseku výkonu štátnej správy a odborných činností PÚ SR.  

V  roku 2021 bola spracovaná revízia 218 nehnuteľných NKP a 205 hnuteľných NKP. Súčasne sa 

spracováva aktualizácia revízie pamiatok po ukončenej obnove a reštaurovaní, ako aj  opravy 

a doplnenie už spracovaných a odovzdaných aktualizačných listov. Nižšie plnenie plánu bolo 

ovplyvnené trvajúcou kvantitou agendy, značným rozsahom a zložitosťou jej spracovania 

a ďalšími odbornými činnosťami v rámci výkonu štátnej správy, čo je zrejmé z čísel uvedených 

v úlohe PHÚ-A.1., ako aj z dôvodu personálnych zmien a chýbajúceho stavu zamestnancov 

krajských úradov aj PÚ SR.  

V záujme urýchlenia Revízie ÚZPF spracovávajú pracovníci ONKP a PÚ a OŠIS revíziu NKP 

Banskobystrického, Bratislavského a Trnavského kraja, zároveň vypomáhajú podľa svojej 

špecializácie aj pracovníci tých KPÚ, ktoré majú ukončenú revíziu. Na úlohu boli podpísané 

autorské a licenčné zmluvy, prípadne dohody o vykonaní práce s odborníkmi z externého 

prostredia.  

Súčasne s pokračujúcou revíziou jestvujúceho fondu NKP boli dokumentované aj ďalšie 

nehnuteľné a hnuteľné pamiatky v riešených územiach. Tieto boli následne vo forme podnetov 

predložené na rokovanie Komisie na posudzovanie pamiatkového fondu na vyhodnotenie a ďalší 

postup spracovania podkladov v prípade ich odsúhlasenia na vyhlásenie za NKP.  

 

2) Základný výskum pamiatkového fondu a spracovanie podkladov a podnetov na vyhlásenie, 

zmenu vyhlásenia a zrušenie vyhlásenia objektov a predmetov za NKP na základe 

harmonogramu a prioritou industriálnych vecí a podľa výsledkov revízie ÚZPF, revízie 

pamiatkových území a prípravy súpisu NKP. 

  

Počet spracovaných podnetov a podkladov na vyhlásenie, zmenu 

a zrušenie vyhlásenia veci  za NKP 

 nehnuteľné NKP hnuteľné NKP 

KPÚ/PÚ SR-Odbor vyhlásenie zmena zrušenie vyhlásenie zmena zrušenie 

KPÚ Bratislava 1 - - - - - 

KPÚ Banská Bystrica 5 1 1 1 - 1 

KPÚ Košice 5 2 3 - - - 

KPÚ Nitra 7 - 1 - - - 

KPÚ Prešov 13 1 - 5 - - 

KPÚ Trenčín 37 - 1 6 - - 

KPÚ Trnava 11 2 (9PO) - 13 - - 

KPÚ Žilina 9 1 1 - - - 

PÚ SR- OŠIS 11 3 - - - - 

PÚ SR – ONKP a PÚ 13 (46PO) 1 1 37 (59PP) - - 

PÚ SR - OAG 3 - - - - - 

spolu 115 (46PO) 11 (9PO) 8 62 (59PP) - 1 
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KPÚ Bratislava: 

 Mestská tržnica na Trnavskom mýte v Bratislave, architekt Ivan Matušík, proj. 1975 – 

1977, real. 1978 – 1983, júl 2021 (Hrdina). 

KPÚ Košice: 

 spolupráca a metodická pomoc pri spracovaní Návrhu na vyhlásenie Štôlne Laeger v obci 

Slovinky (okr. SNV) za NKP. Návrh v apríli-júni 2021 spracoval Banícky spolok Slovinky 

– Ing. F. Pramuka a Ing. M. Jančura, Kiráľ; 

 odborné konzultácie k historickým zvonom a ku kritériám v návrhu pre zápis NKP: 

Trnovec nad Váhom (okr. Nitra) pre Komisiu pre posudzovanie PF na PÚ SR (Ľ. 

Szerdová), 03/2021, Gembický; 

 odborné a fotografické podklady k podnetu na vyhlásenie NKP – Areál vozatajských 

kasární (Rampová – Alvinczyho  ul., Košice), pre PÚ SR; 01-02/2021, Gembický; 

 podklady na zápis Nemocnice s areálom – park, na Rastislavovej ulici č. 43, v meste 

Košice, okres Košice IV., k.ú. Južné Mesto, Sobota, spolupráca Hrabinská; 

 podklady na zrušenie ochrany – Rudňany, NKP Dom ľudový,  č. ÚZPF: 11193, Švačová 

Šofranková; 

 Návrh na ZPO – Dom pamätný,  Čierna Lehota č. 28, č. ÚZPF SR 1503/1, Gdovinová 

Tomášová; 

 Peder, Dom ľudový, č. ÚZPF 4670/1 - zmena zápisu NKP v ÚZPF, Strnková; 

 podnet na zápis Egererovskej kúrie v Boliarove do ÚZPF, Varechová, Sobota; 

 Návrh na zrušenie vyhlásenia objektu za NKP – DOM PAMÄTNÝ, PARTIZÁNSKY 

ŠTÁB - ÚZPF SR 1502/1, Bischof; 

 Spracovanie  podkladov na vyhlásenie za NKP – Meštiansky dom – dom Istvána 

Gyöngyösiho, Jelšavská 1,3, súpis. č. 313, 314, parcelné č. 566 C, 567 C, Bischof; 

 príprava podkladov k návrhu na zmenu vyhlásenia NKP (rozdelenie objektovej skladby) – 

Pomník (padlí v SNP, resp. I. a II. sv. vojne) na Dedinkách, parc. č. KN-C 349, č. ÚZPF: 

1506/1, Zdravecký. 

KPÚ Trnava: 

Podnety na vyhlásenie 

 Dolné Trhovište, zvon v Kostole sv. Juraja, HNKP- Babiková 

 Hlohovec, kostol sv. Michala, sanktuárium s mrežou, HNKP- Babiková  

 Hlohovec, Šulekovo, zvon v Kostole Krista, kráľa, HNKP - Babiková 

 Hlohovec, Šulekovo, socha Piety, HNKP- Babiková 

 Sobotište, kostol s areálom- Babiková 

 Kúty, Vodojem na železničnej stanici - Švihorík  

 Dolné a Horné Orešany, hradisko Slepý vrch – Sládok, Ježišková 

 Trnava, pavlínsky kostol sv. Jozefa bočný oltár sv. Floriána, HNKP- Babiková 

 Trnava, pavlínsky kostol sv. Jozefa bočný oltár Piety, HNKP - Babiková 

 Trnava, pavlínsky kostol sv. Jozefa bočný oltár sv. Pavla, pustovníka, HNKP - Babiková 
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 Trnava, pavlínsky kostol sv. Jozefa bočný oltár Dobrého Pastiera, HNKP – Babiková 

 Trnava, Námestie SNP – socha Immaculaty a sv. Jozefa s Ježiškom – Babiková 

Návrhy- podklady na zápis za NKP  

 Dolné Trhovište, zvon v Kostole sv. Juraja, HNKP - Babiková 

 Hlohovec, kostol sv. Michala, sanktuárium s mrežou, HNKP - Babiková 

 Hlohovec, kaštieľ, hlavný oltár Narodenia Pána v kaplnke, HNKP - Babiková 

 Hlohovec, kaštieľ, oltárna architektúra v kaplnke, HNKP - Babiková 

 Hlohovec, Šulekovo, zvon v Kostole Krista, kráľa, HNKP - Babiková 

 Šaštín – Stráže, Kaplnka sv. Jána Nepomuckého- Babiková 

 Blatná na Ostrove, Kostol Najsvätejšej Trojice - Babiková  

 Rakovice, Tehelňa – Švihorík 

 Piešťany, Pažitský most – Šabíková 

 Dolný Lopašov, Dom ľudový – Šabíková, Rábiková 

 Vrbové, NKP Pieta na stĺpe, aktualizácia PO – Geričová 

 Kostolné Kračany, park – Jakabšicová 

 Trnava, socha M. R. Štefánika- Babiková 

 Rakovice – objekty v parku - Babiková 

o most tehlový 

o most oceľový  

o plot s bránou a dvoma bránkami . 

o socha sv. Jána Nepomuckého  

o podstavec sochy sv. Jána Nepomuckého  

o včelín  

o skleník  

o strážnica  

Súpis v okrese Hlohovec (okrem podnetov a návrhov) 

 História sídla Hlohovec – zaslané na PU SR 

 Urbanizmus sídla Hlohovec -  zaslané na PU SR 

 Náčrt histórie okresu Hlohovec- zaslané na PU SR 

 Fotodokumentácia NKP do publikácie- vybraté objekty, v problematickej zeleni a ostatné 

NKP-  podľa harmonogramu 

 Heslá do publikácie: 

o Dvorníky, kríž 

o Merašice, Kríž 

o Tekolďany, kríž 

o Tekolďany socha Urbana - nie je zatiaľ NKP 

o Dolné Trhovište, Kaštieľ a park 

o Hlohovec, Židovský cintorín (aktualizácia) 

KPÚ Žilina: 
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 Liptovská Osada, m. č. Korytnica - Dom liečebný s areálom (Povstalecká nemocnica SNP) 

– podnet na zrušenie vyhlásenia veci za národnú kultúrnu pamiatku, Dudáš; 

 Vrícko (okr. Martin), kostol a zvonica – návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú národnú 

kultúrnu pamiatku, Ďurian; 

 Jakubovany, Dom ľudový s hospodárskou časťou, súp. č. 62, parcela č. KN-C 71 – podnet 

na vyhlásenie veci za nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku, Pleváková; 

 Zuberec, včelín, KNC 653/1 a 653/2 k. ú. Zuberec – podklad k podnetu na vyhlásenie veci 

za nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku, Jurčo; 

 Rajecké Teplice, Kúpalisko Laura – doplnenie návrhu na vyhlásenie veci za nehnuteľnú 

národnú kultúrnu pamiatku, Majtan; 

 Ružomberok, kalvária – návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú národnú kultúrnu 

pamiatku, Piecková, Ďurian, Šichtová a Kulašík; 

 Partizánska Ľupča, meštiansky dom č. 17 – návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú 

národnú kultúrnu pamiatku, Magová; 

 Ružomberok, miestna časť Vlkolínec, dom ľudový a humno, súp. č. 9047, parcela č. KN-C 

16215, k. ú. Ružomberok – správa z miestnej obhliadky a vyjadrenie k podnetu na 

vyhlásenie NKP, Pleváková; 

 Ružomberok, papiereň z roku 1721, prímestská časť Biely Potok, lokalita Jazierce - 

posúdenie  podnetu na vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku a doplnenie 

odborných podkladov a fotodokumentácie, Kulašík; 

 Demänovská dolina - horský hotel, súpisné číslo 27, vstupný priestor Jaskyne Slobody - 

posúdenie podnetu na vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku a doplnenie podkladov 

a usmernenie navrhovateľa, Kulašík; 

 Čičmany, súp. č. 83, parcela č. KN-C 335 – podnet na zmenu vyhlásenia veci za národnú 

kultúrnu pamiatku, Pleváková; 

 Demänovská hora/Demänovská Poludnica, k. ú. Demänovská Dolina a Ploštín, okr. 

Liptovský Mikuláš, archeologické nálezisko refúgium – návrh na vyhlásenie veci za 

nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku, Furman, spolupráca Benediková, Zachar, 

Lieskovský a Felcanová; 

 Iľanovská Poludnica, k. ú. Závažná Poruba a Liptovský Ján, okr. Liptovský Mikuláš, 

archeologické nálezisko – návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú národnú kultúrnu 

pamiatku, Furman, spolupráca Benediková, Zachar, Lieskovský; 

 Ružomberok, kalvária – návrh na vyhlásenie veci za nehnuteľnú národnú kultúrnu 

pamiatku, Pecková, Ďurian, Šichtová; 

 Liptovská Teplá  – neskororenesančný kaštieľ Dvornikovičovcov, súp. č. 338 - posúdenie 

podnetu na vyhlásenie veci za kultúrnu pamiatku, Lovich a vypracovanie situačnej správy, 

Kulašík; 

 Martin – budova bývalej Štátnej ľudovej školy T. G. Masaryka - spracovanie 

fotodokumentácie a dostupných dokladov, v rámci prieskumu objektu spracovanie návrhu 

na vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku, Marček. 
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Počet prijatých podnetov na vyhlásenie, zmenu 

a zrušenie vyhlásenia veci  za NKP z externého prostredia 

 nehnuteľné NKP hnuteľné NKP 

 vyhlásenie zmena zrušenie vyhlásenie zmena zrušenie 

vlastník NKP 6 1 4    

občianske združenia, 

odborné a vedecké 

inštitúcie, 

iné fyzické a právnické 

osoby 

9      

spolu 15 1 4    

 

3) Priebežné budovanie Automatizovaného informačného systému tvorba, dopĺňanie 

a aktualizácia dát a údajov v registroch ÚZPF. 

Plnenie 

PÚ SR: 

 Spracovanie žiadostí od Ministerstva vnútra a policajných zložiek: 81 

 Výpisy z ÚZPF: 53  

 Preverenie objektov vo vzťahu k pamiatkovému fondu: 56    

 Predkladanie žiadosti na Úrad geodézie, kartografie a katastra: 43 

 Žiadosti o informáciu: 118 

 Zoznamy a štatistiky: 13 

 Opravy v AIS OP: 807 záznamov 

 Zápis nových NKP: 177 

 Vkladanie AL do AIS OP: 124 záznamov 

 Digitalizácia podkladov (EL, fotografie): 268   

 Kontrola a oprava AL: 124  

 Spracovanie dokumentačných kariet: 19  

KPÚ Trnava: 

 aktualizovanie údajov o NKP:  

o Piešťany, náhrobník F. Goldsteina - Geričová 

o Trnava, kryt vetráku z kostola sv. Jána Krstiteľa - Geričová 

 

4) Realizácia národného projektu „Pamiatkový informačný systém“ (PAMIS) ako súčasti 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra,  prioritná os 7 - Informačná spoločnosť.  

Plnenie 

Národný projekt Pamiatkový informačný systém (PAMIS), realizovaný v rámci možnosti 

čerpania prostriedkov z Operačného programu: Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020 (OPII) 

pokračoval realizáciou hlavných aktivít projektu, a to v rámci Hlavnej aktivity - Analýza a dizajn, 

v časti resp. oblasti: a) Zber a napĺňanie dát internými pracovníkmi, pričom druhá časť resp. 
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oblasť tejto Hlavnej aktivity:  b) Realizácia integrovaného informačného systému PAMIS (pre 

moduly: Prezentačná vrstva, Znalostná agenda, Výkon štátnej správy, Podporné aplikácie a 

Integrácie) bude vykonávaná externými odbornými kapacitami na základe výsledku verejného 

obstarávania (VO) s predpokladaným dátumom začatia 01. 04. 2022. V priebehu roka 2021 bolo 

v súčinnosti s Ministerstvom kultúry SR (MK SR) zrealizované verejné obstarávanie k projektu s 

názvom zákazky "Pamiatkový informačný systém" s predpokladaným dátumom podpisu zmlúv 

s dodávateľom v marci 2022.  

V rámci podporných aktivít projektu PAMIS boli v roku 2021 zabezpečené činnosti súvisiace s 

projektovým a finančným riadením projektu, s personálnou a účtovnou agendou príslušných 

zamestnancov podieľajúcich sa na danom projekte: 

 zabezpečenie prijímania nových zamestnancov do projektového tímu PAMIS, prípadných 

zmien v pracovno-právnych vzťahoch a s tým súvisiaca personálna a mzdová agenda v 

období od januára až decembra 2021; aktualizácia zoznamu zamestnancov PAMIS a ich 

funkčných platov na mesačnej báze, 

 spracovanie podkladov potrebných na zaúčtovanie a úhradu mzdových výdavkov 

príslušných zamestnancov (hlavné a podporné aktivity) za obdobie 1-12/2021, 

 finančné riadenie projektu v súlade so schváleným Rozpočtom Zmluvy o poskytnutí NFP č. 

Z311071W958 - kontrola oprávnenosti mzdových výdavkov za obdobie 1-12/2021; 

kontrola čerpania Rozpočtu a príprava výhľadových plánov čerpania rozpočtu na roky 

2022-2023, 

 príprava povinnej podpornej dokumentácie potrebnej na predloženie Žiadostí o platbu za 

dané obdobie (za Prijímateľa - PÚ SR a MIRRI SR), spracovanie a predloženie 

jednotlivých Žiadostí o platbu a zabezpečenie procesu refundácie 

 spracovanie podkladov k Zmenovému konaniu k Zmluve o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku č. Z311071W958 pre projekt PAMIS a následné zabezpečenie 

procesu podpisu Dodatku č. 1 k tejto zmluve, 

 zabezpečenie činností súvisiacich s procesom VO PAMIS v súčinnosti s MK SR, 

 komunikácia s OKVO RO OPII a SO OPII k procesu VO PAMIS, 

 činnosti súvisiace s podporou v rámci publicity projektu, 

 komunikácia s SO OPII k projektovej agende a ďalšie činnosti. 

PÚSR – OŠIS: 

Opis činnosti Spracované dáta 

 GIS  

Priestorové vymedzenie PO 

formálne vymedzenie: 4215 

sekundárne určené: 128 

objektivizované vymedzenie: 4552 

sekundárne určené: 149 

Polohové vymedzenie PO 451, sekundárne určené: 86 

Líniové vymedzenie PO 8, sekundárne určené: 0 
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Pamiatkové územia, ochranné pásma 

73 ochranných pásiem (konverzia z 

DGN a integrácia do novej evidencie 

OP), 8 ochranných pásiem vykreslených 

na základe podkl.dát 

Príprava nových verzií projektu GIS - PAMIS v 

programe QGIS, nasadzovanie nových funkcionalít, 

vrstiev, oprava chýb, testovanie a analýza ďalších 

požiadaviek 

v11 - pridanie šablón mapových 

výstupov (2), pridanie mapových tém (7) 

v12 - aktualizácia KN máp, pridanie 

mapových tém (2), pridanie online 

LIDAR vrstiev, verzia pre VPN a ÚS 

Kontrola dát v databázach PAMIS 

Typologické kontroly a opravy 

(ochranné pásma, pamiatkové 

rezervácie, pamiatkové zóny, 

pamiatkové objekty), kontrola 

prepojenia PO s AIS, doplnenie 

chýbajúcich NNKP ID 

Príprava priestorových podkladov a metadát pre 

konverziu, harmonizáciu a integráciu do INSPIRE a 

RPI, analýza, doplnenie a oprava chýb 

Lokality UNESCO, Ochranné pásma 

lokalít UNESCO 

 NOVÉ EVIDENCIE A REGISTRE  

Analýza a harmonizácia (neštrukturovaných) dát 

pôvodných lokálnych evidencií 

Evidencia nálezného, Evidencia 

munície, Evidencia výskumných 

dokumentácií pre archeológiu, Evidencia 

výkonu štátnej správy v archeológii 

Príprava a precizovanie datamodelov a návrh 

funkcionalít pre napĺňanie nových evidencií pre 

integráciu do PAMIS 

Evidencia industrialu - areál, Evidencia 

inustrialu - objekt, Evidencia nálezného, 

Evidencia munície, Evidencia 

výskumných dokumentácií pre 

archeológiu, Evidencia výkonu štátnej 

správy v archeológii (final.model 

rozpracovaný) 

Tvorba nových databáz v prostredí QGIS pre 

novonavrhnuté evidencie PAMIS a ich napĺňanie 

priestorovými (geoprvky) a nepriestorovými dátami  

Evidencia ochranných pásiem - 208 

záznamov, Evidencia svetového 

kultúrneho dedičstva - 15 záznamov 

(súčastí lokalít) 

Tvorba nových severových databáz v PostGIS pre 

novonavrhnuté evidencie PAMIS, harmonizácia 

vstupných databáz a dát, testovanie, potrebné 

štrukturálne úpravy a nastavovanie integrácií a 

synchronizácií s inými DB 

Evidencia industrialu - areál, objekt, 

Evidencia ochranných pásiem, 

Evidencia nálezného, Evidencia 

munície, Evidencia výskumných 

dokumentácií pre archeológiu, Evidencia 

výkonu štátnej správy v archeológii 
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Tvorba prostredia webovej aplikácie pre napĺňanie 

dát nepriestorových evidencií, testovanie a úpravy 

štruktúry a funkcionalít jednotlivých polí 

Evidencia ľudovej architektúry, 

Evidencia podnetov, Evidencia komisií 

PPPF, Evidencia OMK, Evidencia 

pamiatkových výskumov 

Napĺňanie (serverových) databáz novonavrhnutých 

evidencií štrukturovanými dátami na základe zberu a 

analýzy čiastkových lokálnych evidencií a 

dokumentácií 

Evidencia ľudovej architektúry - 1950 

Evidencia podnetov - 42 

Evidencia komisií PPPF – 13 

Migrácia dát z pôvodných lokálnych databáz 

(Access, Excel) do novonavrhnutých evidencií 

PAMIS 

Evidencia nálezného - 84 záznamov 

Evidencia munície - 429 záznamov 

Evidencia výskumných dokumentácií 

pre archeológiu - 7005 záznamov 

Evidencia výkonu štátnej správy v 

archeológii - 14727 záznamov 

 HISTORICKÁ ZELEŇ  

Príprava a spracovávanie metodík a metodických 

materiálov pre prácu s databázami a konsolidáciu a 

harmonizáciu dát v registroch Ústredného zoznamu 

pamiatkového fondu a ďalších databáz 

Pamiatkového fondu PÚ SR 

4 ks 

• Terminológia, klasifikácia a databáza 

pamiatok záhradnej architektúry a 

umenia - spracovávané priebežne 

• Metodika evidencie Grotty (uzavreté) 

• Metodika evidencie Aleje a 

stromoradia (uzavreté) 

• Metodika evidencie vodné prvky – 

jazerá, rybníky, vodné nádrže - pred 

uzatvorením 

Presné plošné vymedzenie potenciálnej historickej 

zelene pomocou presného (georeferencovaného) 

priestorového vymedzenia NKP pomocou GIS 

nástrojov  

150 

Potenciálna historická zeleň – spracovanie materiálu 

s plošným vymedzením pre vyhodnotenie objektovej 

skladby a harmonizáciu dát NKP v registroch  

6 PO 

Spracovanie dokumentačnej karty pre napĺňanie, 

konsolidáciu a harmonizáciu dát v registroch 

Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a ďalších 

databáz Pamiatkového fondu PÚ SR 

57 odovzdaných Dokumentačných kariet 

PO                  

Terénna revízia NKP s vyhotovením 

fotodokumentácie pre potreby konsolidácie a 

harmonizácie dát v databázach registrov ÚZPF 

 

38 PO 
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Príprava podkladov na konzultácie vymedzenia NKP 

historickej zelene s metodikmi KPÚ, konzultácie 

vymedzenia, analýza zmien navrhovaných 

metodikmi a úprava údajov na základe požiadaviek 

metodikov (správnosť vymedzeného rozsahu NKP 

a prípadná harmonizácia databáz) 

 

 ARCHEOLÓGIA  

Revízia a zmena dátových modelov a databázy pre 

napĺňanie údajov AG zložky PAMIS.  Dopĺňanie a 

úprava dátových modelov a databázových polí pre 

napĺňanie údajov AG zložky PAMIS (vrstvy AG 

nálezisko a AG výskum). 

- 

Čistenie jednotlivých dátových objektov vo vrstve 

„Arch_Nalezisko“ od nesprávnych automaticky 

vygenerovaných dátových hodnôt. Editácia/oprava  

dátových objektov  vrstvy „archeo_nálezisko“. 

Editácia heslárov archeologickej časti PAMIS-u. 

260 záznamov 

Revízia zoznamov AG výskumných dokumentácií 

na PÚ SR a príslušných KPÚ. Zber a revízia 

podkladových dát z elektronických verzií AG 

výskumných dokumentácií na PÚ SR a príslušných 

KPÚ. 

integrácia evidencie VD KPUZA (320 

záznamov), rozpracované riešenie 

nezrovnalostí medzi evidenciou PUSR a 

KPUZA 

rozpracovaná integrácia VD KPUPO (50 

záznamov) 

Dopracovávanie metodiky pre prácu s databázou  v 

rozhraní QGIS. 

vytvorená "Metodika vytvárania 

nálezísk, výskumov, potenciálu v GIS" 

(confluence) 

Harmonizácia a konverzia existujúcich výkresov 

priestorových vymedzení archeologických 

výskumov pre potreby geografického informačného 

systému (GIS). Polohová identifikácia 

archeologických výskumov v globálnom 

súradnicovom systéme (GPS) na základe analýzy 

podkladových materiálov a komparácie 

s podkladovými mapovými vrstvami. Presné 

(georeferencované) priestorové vymedzenie 

výskumov na základe výskumných dokumentácií.  

973 záznamov 

Harmonizácia a konverzia existujúcich výkresov 

priestorových vymedzení archeologických nálezísk 

(včítane archeologických NNKP)  pre potreby 

geografického informačného systému (GIS). 

761 záznamov 
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Analýza LiDAR-ových dát pre potreby 

priestorového vymedzenia archeologických nálezísk. 

Presné (georeferencované) priestorové vymedzenie 

AG nálezísk na základe analýzy dostupných 

mapových vrstiev pomocou GIS nástrojov. 

Napĺňanie atribútových údajov databázových polí 

AG zložky PAMIS-u.  

Polohová identifikácia archeologického potenciálu 

archeologických nálezísk v globálnom 

súradnicovom systéme (GPS) na základe analýzy 

podkladových materiálov a komparácie 

s podkladovými mapovými vrstvami. Presné 

(georeferencované) priestorové vymedzenie 

archeologického potenciálu archeologických 

nálezísk pomocou CAD a GIS nástrojov. 

352 záznamov 

Riešenie duplicít v záznamoch registrov a prepojenia 

záznamov podľa nového identifikátora (Výskumné 

dokumentácie) 

1085 vymazaných duplicitných 

záznamov 

Testovanie databázy pre napĺňanie údajov 

archeologickej časti PAMIS 

Príprava databázy a školenia v prostredí 

QGIS pre archeológov z KPÚ 

Terénna revízia AG nálezísk pre potreby 

spracovania vyhlásení za NKP a zavedení údajov do 

budúceho systému PAMIS. 

13 AG nálezísk 

Terénna revízia AG NKP pre potreby aktualizácie 

databáz registrov  ÚZPF. 
4 AG NKP náleziská 

 HNUTEĽNÉ NKP  

Zavedenie AL a podkladov do databáz ÚZPF (PHU) 2534 záznamov 

Zavedenie grafických príloh, evidenčných listov, 

spisovej dokumentácie a rozšírenie údajovej 

základne databázy AIS OP 

5654 záznamov 

Kontrola a harmonizácia dát v registroch AIS OP 

a ďalších evidencií AIS OP  (oprava chybných  

záznamov, zjednotenie terminológie) 

4606 záznamov 

Analýza a úprava aktualizačných listov pred 

elektronickým spracovaním a zavedením do databáz 

AIS OP (oprava a dopĺňanie chybných AL) 

1769 záznamov 

Príprava a digitalizácia podkladových materiálov 

pred zavedením do databáz AIS OP (EL, fotografie, 

spisová agenda) 

5744 záznamov 

Kontrola odovzdaných AL na OŠIS 196 záznamov 
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Vedenie nových odborných zamestnancov projektu 

a kontrola výstupov 
920 záznamov 

Spracovanie dokumentačných kariet (Spracovanie 

nových aktualizačných listov, alebo ich častí) 
297 záznamov 

 NEHNUTEĽNÉ NKP  

Zavedenie AL a podkladov do databáz ÚZPF (PHU) 

355 záznamov (NNKP+PO); 

177 záznamov - nové zápisy  

(NNKP+PO) 

Evidenčné rozšírenie Objektovej skladby NKP 58 záznamov 

Zavedenie evidenčných listov zrušených NKP a 

rozšírenie údajovej základne databázy AIS OP 
1399 záznamov 

Zavedenie grafických príloh a rozšírenie údajovej 

základne databázy AIS OP 
5696 záznamov 

Kontrola a harmonizácia dát v registroch ÚZPF a 

ďalších evidencií - zavedenie nových a oprava 

chybných dát 

5584 záznamov 

Príprava podkladov a spracovanie katalógových 

popisov PO 
783 záznamov 

Digitalizácia materiálov - evidenčné listy 3158 NKP + 1163 EL ZPO 

Kontrola odovzdaných AL na OŠIS 425 záznamov 

Príprava a spracovávanie metodík a metodických 

materiálov pre prácu s databázami 

• Exteriérové výtvarné diela 5 - božie 

muky (uzavreté) 

• Katalógové popisy (uzavreté) 

• Exteriérové výtvarné diela 2 - kríže, 

súsošia kalvárske (rozpracované) 

• Exteriérové výtvarné diela 3 - praniere, 

hraničné kamene a fontány 

(rozpracované) 

• Metodické usmernenie k evidencií 

vodných nádrží (rozpracované - 2.kolo 

pripomienkovanie) 

Koordinácia odborných zamestnancov projektu 

a kontrola výstupov 
558 záznamov 

Príprava podkladov a zavedenie Evidenčných listov 

do novej Evidencie  ľudovej architektúry 
837 záznamov 

Kontrola a harmonizácia Evidencie ľudovej 

architektúry podľa kritérií metodiky 
199 záznamov 

Zavedenie grafických príloh a rozšírenie údajovej 

základne Evidencie ľudovej architektúry 
1159 záznamov 

Terénna revízia NKP 9 obhliadok 
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Spracovanie podkladu/Dokumentačnej karty 21 ks 

 ARCHÍV   

Tvorba nových a úprava existujúcich záznamov 

databáz archívneho informačného systému 
4987 záznamov 

Zavedenie digitalizovaných archívnych materiálov 

do archívneho informačného systému 
1764 záznamov 

Revízia a úprava položiek miestneho, menného a 

vecného registra archívneho informačného systému 

– odstránenie nadbytočných položiek, zavedenie 

nových 

Adresa – 159 odstránených položiek 

Názov vecného objektu – 98 

odstránených položiek 

Bližšie určenie vecného objektu – 690 

odstránených položiek 

 

5) Príprava digitálnych mapových podkladov vyhlásených pamiatkových zón, pamiatkových 

rezervácií a ich ochranných pásiem pre zverejnenie na webovej stránke Pamiatkového úradu 

SR. 

Plnenie: 

Všetky pripravené digitálne mapové podklady ONKPaPÚ boli poskytnuté OŠIS pre zverejnenie. 

 

6) Vyhodnotenie ukončených akcií obnovy NKP za rok 2020, spracovanie podkladov k obnove 

NKP a ich zavedenie do registra AIS OP. 

Plnenie 

KPÚ Bratislava: 

V hodnotenom období sa pracovníci KPÚ Bratislava podieľali na ukončení 6 akcií obnov, ktoré 

budú postupne spracované na on-line formulároch databázy PÚ SR. Z celkového počtu tvorí 

obnova a rekonštrukcia 5 akcií a reštaurovanie 1 akcia.  Menovite ide o nasledovné NKP: 

Ukončené obnovy: 

 Hlavné námestie 5,  ÚZPF č. 10993/1 – celková obnova 

 Kapitulská 20,  ÚZPF č. 67/1 - celková obnova 

 Michalská 3,  ÚZPF č. 104/1 - celková obnova 

 Pezinok, Holubyho ul. č.91, NKP Kláštor kapucínov a Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej 

trojice, č. ÚZPF 10952/1-2, reštaurovanie kamenných sôch na podstavcoch sv. Antona 

Paduánskeho a sv. Floriána a troch kamenných portálov na priečelí kostola  

 Koloničova kúria, Rača (ÚZPF 648) - schvaľovalnie architektonicko-historického výskumu 

 Štefánikova 35, č. ÚZPF 590/1 

 Bratislava – Vajanského nábrežie 9, č. 11237/1 – obnova fasád, spoločných priestorov 

domu 

 Bratislava – Medená 5, č. ÚZPF 547/1 – obnova fasády a výmena strešnej krytiny 

 Svätý Jur – Prostredná 49, Pálffyovský kaštieľ, č. ÚZPF 424/1 – celková rekonštrukcia 

Prebiehajúce obnovy:  

 Hasičská zbrojnica, Mierová 89, Bratislava-Ružinov, č. ÚZPF 10615/1 



 

45 

 

 Bábkové divadlo, Dunajská 36, Bratislava-Staré Mesto, č. ÚZPF 271/1 

 Medická záhrada, Ul. 29. augusta, Bratislava, č. ÚZPF 263/2-4 

KPÚ Košice: 

KPÚ Košice má vyhodnotených spolu 28 obnov a reštaurátorských akcií za rok 2020, avšak ich 

vloženie do e-systému PÚ SR bude môcť zabezpečiť až po zaškolení zodpovedného pracovníka, 

čomu zatiaľ bránia protipandemické opatrenia, zoznam:  

 Košice, veža mestská sv. Urbana ÚZPF 1117/3 – obnova a reštaurovanie, Alezár; 

 Košice, ref. kostol, Hrnčiarska ÚZPF 1127/1, Alezár; 

 Gemerská Poloma, kostol ev. a. v., č. ÚZPF 10148/1 – obnova strechy lode kostola, 

Gdovinová Tomášová; 

 Gemerská Poloma, kostol rím. kat. , č. ÚZPF 2399/1 – obnova fasády veže, Gdovinová 

Tomášová; 

 Košice, Alžbetina 14, obnova skautskej klubovne, severné dvorové krídlo, Hrabinská; 

 Košice, Hlavná 14, obnova dvora a prejazdu – povrchy, Hrabinská; 

 Košice, Hlavná 21, obnova predajne v severnom dvorovom krídle, Hrabinská; 

 Košice, Hlavná 43, obnova kaviarne, Hrabinská; 

 Košice, Mäsiarska 32, obnova kaviarne na prízemí uličného krídla, Hrabinská; 

 Košice, Hlavná 60, Mäsiarska 21 – obnova a modernizácia bleskozvodov v celom rozsahu 

domu, Hrabinská; 

 Košice, Zvonárska 5, obnova prízemia uličného krídla domu (barbierstvo), Hrabinská; 

 Košice. Poštová 11, obnova strechy a krovu v celom rozsahu domu, Hrabinská; 

 Košice, Zvonárska 11, ukončenie 2. etapy reštaurovania uličnej fasády, Hrabinská; 

 Borša, kaštieľ, č. ÚZPF 10/1, Hriň; 

 Svätuše, kostol ref., č. ÚZPF 35/1, Hriň; 

 IV. etapa obnovy národnej kultúrnej pamiatky - Tajovského 9, Košice, č. ÚZPF 4617/1, 

výmena okenných a dverných výplní v dvorovej časti, Mokriš; 

 obnova národnej kultúrnej pamiatky - Opevnenie mestské, objekt: pracháreň 

(Laboratórium) č. ÚZPF 1049/2, ukončená obnova strechy, umelecko-remeselná obnova 

exteriéru, Mokriš; 

 Košice, Moyzesova 12, ÚZPF 3469/1, Paľová; 

 Košice, Poštová 9, ÚZPF 3568/1, Paľová; 

 Košice, Mäsiarska 27, ÚZPF 3538/1, Paľová; 

 Gelnica, Radnica historická, č. UZPF 638/1, Banícke námestie č. 8, obnova striech, Timár; 

 Grešákova 1, Košice – obnova okenných výplní a dvorovej fasády kultúrnej pamiatky, 

Varechová; 

 Alžbetina 19, Košice – obnova vstupnej brány, Varechová; 

 Poráč č. 121 – DOM ĽUDOVÝ – oprava strechy a krovu, Zdravecký; 

 Spišská Nová Ves, Zimná ul. č.70 – MEŠTIANSKY DOM – obnova uličnej fasády 

(výplne), Zdravecký; 
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 Spišská Nová Ves, Letecká ul. č. 35 – PEC KRUHOVÁ – renovácia strechy a krovu, 

Zdravecký; 

 Oltár bočný sv. Antona Paduánskeho, č. ÚZPF:  847/1-1, R. k. kostol sv. Alžbety Uhorskej 

v Košiciach – JV bočná kaplnka. Komplexne zreštaurovaná NKP. Roky realizácie: výskum 

december 2018 – január 2019, reštaurátorský zákrok na NKP bol vykonaný v období rokov: 

2019 – 2020, Jarkovský;  

 Lavice kostolné súprava, č. ÚZPF:  1379/1, R. k. kostol  Narodenia Panny Márie v 

Michalovciach, Umelecko-remeselná obnova realizovaná v období mesiacov: január – júl 

2020, komplexne obnovená NKP, Jarkovský.  

KPÚ Nitra: 

Celkový súčet: 19 

 Dolný Pial, súsošie na stĺpe, ÚZPF č. 1 641/1-7, Danieličová  

 Močenok, organ, organová skriňa, č. ÚZPF 2 756/1, Danieličová 

 Krušovce, kaštieľ, č. ÚZPF 11 248/1, Gažiová 

 Topoľčany, vila, č. ÚZPF 11 002, Gažiová 

 Topoľčianky, budova administratívna II., č. ÚZPF 1 555/30, Gažiová 

 Zlaté Moravce, kaštieľ, č. ÚZPF 1583/1, Gažiová 

 Nové Zámky, gymnázium č. ÚZPF 11 479/1-3, Holičková 

 Hajná Nová Ves, socha, sv. Ján Nepomucký, č. ÚZPF 159/3, Jurišová 

 Radošina, socha, sv. Ján Nepomucký, č. ÚZPF 243/1-2, Jurišová 

 Topoľčianky, miestnosť č. 210 – vstup do múzea,  č. ÚZPF 1555/1, Jurišová 

 Topoľčianky, miestnosť č. 217 – Prezidentova pracovňa,  č. ÚZPF 1555/1, Jurišová 

 Topoľčianky, miestnosť č. 202 – salón „ROKOKO“,  č. ÚZPF 1555/1, Jurišová 

 Topoľčianky, sekretár, č. ÚZPF 10 516/1, Jurišová 

 Vieska nad Žitavou, kaštieľ, č. ÚZPF 1552/1, Holičková 

 Nová Ves nad Žitavou, kaštieľ, č. ÚZPF 1517/1, Holičková 

 Horné Lefantovce, kúria, č. ÚZPF 1425/1, Holičková 

 Nitra, obytný súbor, č. ÚZPF 11419/5,6, Holičková 

 Nitra, kláštor zaniknutý, č. ÚZPF 1513/1-3 , Holičková 

 Nitra, dom spolkový, č. ÚZPF 11893/1, Holičková. 

KPÚ Prešov: 

Celkovo 32 vyhodnotených ukončených akcií obnovy: 

 Frička, Ikonostas, g. k. kostol sv. Michala archanjela, ÚZPF 12119/1-47, reštaurovanie 

 Kurima, Kaštieľ, Námestie sv. Michala 35, ÚZPF 4146/1, obnova 

 Levoča, Dom meštiansky, Kláštorská 22, ÚZPF 2752/1, obnova 

 Levoča, Dom meštiansky, Kláštorská 25, ÚZPF 2755/1, obnova 

 Levoča, Dom meštiansky, Kláštorská 34, ÚZPF 2764/1, obnova 

 Levoča, Kláštor minoritov, Kláštorská 38, ÚZPF 2768/1, obnova a reštaurovanie 
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 Levoča, Kostol, r. k. sv. Jakuba, Námestie Majstra Pavla 3, ÚZPF 2892/1, obnova 

a reštaurovanie 

 Levoča, Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla 21, ÚZPF 2910/1, obnova 

 Levoča, Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla 22, ÚZPF 2911/1, obnova 

 Levoča, Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla 47, ÚZPF 2936/1, obnova 

 Levoča, Palác mestský, Námestie Majstra Pavla 48, ÚZPF 2937/1, obnova 

 Levoča, Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla 55, ÚZPF 2944/1, obnova 

 Levoča, Dom meštiansky, Nová 3, ÚZPF 2958/1, obnova 

 Levoča, Dom meštiansky, Nová 22, ÚZPF 2977/1, obnova 

 Levoča, Dom meštiansky, Nová 23, ÚZPF 2978/1, obnova 

 Levoča, Dom meštiansky, Nová 52, ÚZPF 2994/1, obnova 

 Levoča, Dom meštiansky, Nová 56, ÚZPF 2998/1, obnova 

 Levoča, Dom meštiansky, Nová 63, ÚZPF 3005/1, obnova 

 Levoča, Dom meštiansky, Špitálska 27, ÚZPF 3049/1, obnova 

 Levoča, Oltár bočný sv. Anny, r. k. kostol sv. Jakuba, ÚZPF 4208/1-13, reštaurovanie 

 Levoča, Oltár bočný Panny Márie, r. k. kostol sv. Jakuba, ÚZPF 4215/1-8, reštaurovanie 

 Nižné Repaše, Dom ľudový, č. 32, ÚZPF 11137/1, obnova 

 Nižné Repaše, Dom ľudový, č. 51, ÚZPF 11145/1, obnova 

 Poprad - Veľká, Socha na stĺpe Immaculata, Scherfelova ul., ÚZPF 857/1-2, reštaurovanie 

 Prešov, Vila, Metodova 15, ÚZPF 3337/1, obnova 

 Spišské Podhradie - Spišská Kapitula, Súsošie sv. Trojice a Panny Márie, Kanónia 15, 

ÚZPF 774/2, reštaurovanie 

 Stará Ľubovňa, Kostol, r. k. sv. Mikuláša, Námestie sv. Mikuláša 28, ÚZPF 981/1, 

reštaurovanie 

 Stropkov, Kostol, r. k. Božieho Tela, reliéfna tabuľa, Zámocká 509, ÚZPF 244/1, 

reštaurovanie 

 Uloža, Dom ľudový, č. 69, ÚZPF 11468/1, obnova 

 Vranov nad Topľou, Kostol zaniknutý s areálom, Námestie Slobody, ÚZPF 1965/1-2, 

obnova 

 Výborná, Empora s obrazmi, r. k. kostol sv. Uršule, ÚZPF 2558/1-9, reštaurovanie  

 Vyšné Repaše, Dom ľudový, č. 36, ÚZPF 11162/1, obnova. 

KPÚ Trenčín: 

V Trenčianskom kraji bolo v roku 2020 ukončených 8 akcií obnovy. 

KPÚ Trnava: 

Spracovanie podkladov pre 8 objektov:  

 Mierovo, kostol  

 Sereď, kaštieľ  

 Šamorín, kláštor paulánov  

 Hrnčiarovce nad Parnou, kostol sv. Martina 
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 Sobotište, habánsky mlyn 

 Trnava, divadlo 

 Trnava, Halenárska 6 

 Trnava, Kačerák, rožek 

KPÚ Žilina: 

Sumarizácia údajov k jednotlivým obnovám v rámci aktualizovaných formulárov KPÚ Žilina 

a ich vloženie do on-line systému PÚ SR, spolu 19 ukončených akcií obnovy, Pleváková. 

 

C/Kontrakt : Kultúrne aktivity 

 

1) Príprava a realizácia podujatia v rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva s dôrazom na 

Medzinárodný deň pamiatok (18. apríl).   

Plnenie 

KPÚ Košice: 

 Výročné ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej pre osobnosť za celoživotné dielo: návrh a 

nominácia (kampanológ a archivár PhDr. Juraj Spiritza); 01-02/2021, Gembický; 

 Výročné ceny Pamiatky a múzeá za rok 2020: návrh a nominácia v kategórii: audio-video 

(rozhlasový cyklus Naše zvony a ich zvonári – Rádio Lumen); 01-04/2021, Gembický, 

Horvát; 

 rozhovor v internetovej televízii v relácii Rozhovory, na tému: Ako pamiatkový úrad chráni 

našu históriu, vysielané dňa 18.04.2021. Redaktor. Ondrej Behúň, zverejnené: 

https://www.youtube.com/watch?v=WF95eEKU9s8, Hosťovanie (Markušová, Hrabinská); 

 rozhovor k MDP v relácii michalovskej  TV Mistrál „Špacirki na kaveju“ dňa 22. 04. 2021, 

Hriň. 

KPÚ Nitra: 

Inštalácia výstavy na paneli v priestoroch KPÚ pracoviska v Topoľčanoch na tému 

„Reštaurovanie  NKP – Socha svätca v novom šate sv. Ján Nepomucký Radošina“ s cieľom 

propagácie výsledkov úspešnej spolupráce KPÚ, vlastníka a reštaurátora; Jurišová. 

 

2) Spoluúčasť na aktivitách pri príležitostí Dní európskeho kultúrneho dedičstva. 

Plnenie 

PÚ SR – OŠIS: 

Železničné dedičstvo v 21. storočí - celodenný program a moderovaná diskusia: podujatie sa 

konalo v STM - Múzeum dopravy, dňa 09. 09. 2021, organizátori: STM-Múzeum dopravy 

Bratislava, Pamiatkový úrad SR a ŽSR-Železničné múzeum. 

Priebeh podujatia: dopoludnie bolo venované žiakom základných škôl so zameraním na vývoj 

železničnej dopravy – od pary až k elektrike. Bolo sprevádzané výkladom o dejinách železníc na 

Slovensku, doplnené pracovným listom k dejinám železníc a možnosťou povoziť sa na stanovišti 

motorového rušňa. 

https://www.youtube.com/watch?v=WF95eEKU9s8
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Večerná moderovaná diskusia pre verejnosť o minulosti, prítomnosti a budúcnosti železníc sa 

konala od 17.00 hod. v budove múzea. Jej hlavní aktéri boli: 

o Ing. Ladislav Szojka: História železníc na Slovensku, 

o O. z. Rozpuk: Nové využitie historických výpravných budov (na príklade železničnej 

stanice vo Svite, 

o Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. FaD STU za medzinárodnú iniciatívu Rail4V4+V: 

Železničné dedičstvo ako potenciál pre rozvoj turizmu, 

o Mgr. Naďa Kirinovičová  PÚSR: Železnice v pamiatkovom fonde. 

Diskusiu moderoval Martin Jurčo z RTVS. Podujatie organizátorsky zabezpečil za PÚ SR 

ONKPaPÚ, Bartošíková.  

KPÚ Bratislava: 

 príspevok do zborníka ku konferencii k Židovskému stavebnému dedičstvu na 

území Bratislavskej župy (vyjde v 2022) na tému Prehľad objektov synagóg Bratislavského 

kraja evidovaných v ÚZPF (Hoľma, Vávrová); 

 prednášková činnosť - na konferencii k Židovskému stavebnému dedičstvu na 

území Bratislavskej župy prezentácia - 19.10.2021 (Hoľma, Vávrová). 

KPÚ Košice: 

 Hrašovícky zvon a zvonári – obnova ručného zvonenia (workshop, slávnosť, prezentácie); 

01. 09. 2021 Obec Hrašovík, KPÚ Košice - odb. garant a partner (organizácia, podklady, 

medializácia, co-produkcia, spoluúčasť: Gembický); s účasťou zástupcu MK SR; 

 Príbehy evanjelického cintorína v Košiciach (Živá záhrada pamäte / Pocta maj. Galikovi) – 

prezentácie, zážitkové vyučovanie, brigáda; 23. 09. 2021, Košice – Ev. av. gymnázium a 

partneri; KPÚ Košice - odb. garant a partner (organizácia, podklady, medializácia, co -

produkcia, spoluúčasť: Gembický, Sobota, Kiráľ); 

 Otvorený židovský cintorín na Tatranskej v Košiciach (Dedičstvo za plotom) – prezentácia, 

sprevádzanie: PhDr. P. Šalamon (ŽNO Košice), 30. 09. 2021 Košice; KPÚ Košice - odb. 

garant a partner (organizácia, medializácia, spolupráca: Gembický). 

KPÚ Nitra: 

Krajský koordinátor DEKD 2021, Komunikácia s organizátormi a propagácia podujatí v rámci 

celého Nitrianskeho kraja, Mandák Niklová. 

KPÚ Prešov: 

Otvárací ceremoniál DEKD 2021, 09. 09. 2021, Spišské Podhradie, Uličný, Zajac, Viničenková, 

Onufráková, Krafčíková, Setteyová. 

KPÚ Trnava: 

Účasť zamestnancov na konferencii „Ochrana a obnova pamiatok v urbanistickom kontexte – 

obnova identity – kontinuita stavebnej kultúry“ organizovanom STU Bratislava na Ministerstve 

zahraničných vecí dňa 27. 09. 2021, a prednášky: 

o Dedičstvo Veľkej Moravy verzus kontajnery z Ázie- ohrozená obnova kultúrnej krajiny 

– Holíč, Kopčany, Mikulčice. (Pinčíková, v zastúpení Tuhárska – PÚ SR, Grznár, KPÚ 

Trnava), 
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o Genéza pamiatkovej obnovy historického jadra Trnavy (Kvetanová, KPÚ Trnava), 

o Príprava podkladov pre zahájenie komplexnej obnovy mestského opevnenia v Trnave . 

(Zásady pamiatkovej ochrany a obnovy MO, Geodetické zameranie) (Grznár, KPÚ 

Trnava, doc. Ing. Marek Fraštia, PhD., doc. Ing. Marián Marčiš, PhD. – KDGE SvF 

STU Bratislava) 

 

D/Kontrakt : Archívna a knižničná činnosť 

 

1) Zabezpečenie predarchívnej starostlivosti v registratúrach Pamiatkového úradu SR a krajských 

pamiatkových úradov (školiaca, metodická a kontrolná činnosť). 

Plnenie 

PÚ SR – Archív: 

Podľa plánu kontrolnej činnosti na rok 2021 boli dňa 12. 10. 2021 realizované kontrolné 

prehliadky činnosti registratúry, archívneho pracoviska a knižnice na pracoviskách KPÚ Trenčín, 

pracovisko Prievidza a KPÚ Žilina, pracovisko Martin. Kontrolórom bola vedúca Archívu PÚ SR  

a na kontrole boli prítomní vedúci zamestnanci pracovísk v Prievidzi a Martine a zamestnanci 

kontrolovaných subjektov poverení vykonávaním uvedených činností. Počas prehliadky 

priestorov, príslušných evidenčných pomôcok a analýze pracovných postupov bolo konštatované, 

že správa registratúry, archívneho pracoviska a knižnice sa vykonáva v súlade s platnými 

právnymi predpismi, internými smernicami a pokynmi vedúcej Archívu PÚ SR a na pracoviskách 

nie sú žiadne nedostatky vyžadujúce nápravu. Problémy sú len s materiálnym a priestorovým 

zabezpečením, ktoré sa bde riešiť v roku 2022. 

KPÚ Banská Bystrica: 

 Vyradenie a spracovanie zoznamu spisov za rok 2018 (Bystrianská, Huňavý, Pavlová).  

 Preberanie spisov od pracovníkov pracoviska Lučenec, uloženie, lokalitne roztriedenie a 

usporiadanie spisov do registratúrneho strediska za rok 2018. (Bystrianská) 

 Spracovanie zoznamu spisov celého pracoviska Lučenec za rok 2018. (Bystrianská) 

KPÚ Trenčín: 

 Zaradenie 78 reštaurátorských dokumentácií do registratúrneho strediska KPÚ Trenčín 

(roky 2002-2019) 

 Zaradenie 17 spisov do registratúrneho strediska KPÚ Trenčín (ukončené konania za roky 

2011-2019) 

 Triedenie a zaradenie agendy z činnosti podateľne KPÚ Trenčín v rokoch 2008-2016: 

ekonomika, dochádzka, inventarizácia majetku atď. 

 Triedenie a zaraďovanie archeologickej agendy za roky 2018-2019 

 Príprava vyraďovacieho konania spisov za rok 2008, 2009 

 10 výpožičiek z RS. 
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2) Odborné archívne činnosti (klasifikácia, systemizácia a inventarizácia archívnych 

dokumentov, editácia inventárnych záznamov a tvorba archívnych pomôcok v elektronickom 

systéme). 

Plnenie 

PÚ SR – Archív: 

Systemizácia a inventarizácia fondu Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany 

prírody Banská Bystrica 1961 – 1991 

Systematizácia a inventarizácia fondu Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany 

prírody Banská Bystrica 1961 – 1991 – bolo spracovaných 8 archívnych škatúľ, vytvorených 536 

inventárnych jednotiek, ktorých opis bol spracovaný v archívnom informačnom systéme. 

(Tomovičová)    

Systemizácia a inventarizácia Osobného fondu Helena Haberlandová 

Systematizácia a inventarizácia Osobného fondu Helena Haberlandová pokračovala spracovaním 

plánov a výkresov uložených vo forme roliek. Bolo sprístupnených 119 roliek a vytvorených 119 

iventárnych jednotiek, ktorých opis bol spracovaný v archívnom informačnom systéme. 

Dokumenty boli uložené do škatúľ a založené do depotu. (Danišová) 

Inventarizácia Zbierky negatívov 1919 – 2016 

Zbierka negatívov je uzavretá zbierka negatívov z rokov 1919 – 2016 (v roku 2016 sa ukončilo 

vyhotovovanie klasických fotografií na celuloidových negatívoch, používajú sa už len digitálne 

techniky). Je sprístupnená formou prírastkových kníh a Katalógu fotografií usporiadanom 

lokalitne v abecednom poradí. Obsahuje celkovo 230 272 inventárnych jednotiek. Vytvorenie 

elektronickej archívnej pomôcky znamená napĺňanie databázy v archívnom informačnom 

systéme (AIS), ktoré sa realizuje v etapách. V prvej etape bol do AIS premigrovaný excel 

zoznam negatívov z rokov 1919 – 1950. V ďalšej etape sa do AIS dopĺňajú záznamy tých 

negatívov, resp. kariet fotografií, ktoré sa digitalizujú podľa požiadaviek bádateľov, a súčasne sa 

systematicky evidujú záznamy podľa Katalógu fotografií abecedne, teda od písmena A. Databáza 

Zbierky negatívov v AIS nateraz obsahuje 45 530 záznamov. V roku 2021 bolo spracovaných 

4 987 inventárnych jednotiek a 1 764 náhľadov naskenovaných fotografií, resp. negatívov, ktoré 

sú verejnosti prístupné online na stránke https://www.pamiatky.sk/Archiv/Badanie. Práce na 

úlohe zahŕňajú tvorbu záznamov a registrov v AIS, úpravu naskenovaných náhľadových 

fotografií a ich vkladanie do AIS, revíziu vstupných údajov, tvorbu popisu a metadát (Porubská). 

Systemizácia a inventarizácia Zbierky kalendárov 

Novozaložená Zbierka kalendárov bola kompletne spracovaná. V rámci systemizácie zbierky boli 

do nej zaradené kalendáre týkajúce sa pamiatok, ochrany pamiatok, histórie, archeológie 

a príbuzných tém. Zároveň boli do zbierky zaradené kalendáre z prebratej príručnej registratúry 

Kataríny Kosovej. Zo zbierky boli vylúčené kalendáre, ktoré sa daných tém netýkajú a duplicitné 

kusy. Jednotlivé dokumenty boli zinventarizované v archívnom informačnom systéme. Bolo 

vytvorených 59 inventárnych jednotiek z rokov (1944) 1997 – 2020. Zbierka je otvorená pre 

ďalšie prírastky. (Jurčová) 

Systemizácia a inventarizácia Osobného fondu Vendelín Jankovič 

https://www.pamiatky.sk/Archiv/Badanie
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Osobný fond Vendelína Jankoviča bol usporiadaný len v základnom stupni, v rámci úlohy sa 

uskutočňuje systemizácia a usporiadanie fondu podľa vecných skupín a podľa štruktúry 

a metodiky spracovávania osobných fondov. Z fondu sa vylučujú dokumenty úradného 

charakteru, ktoré budú zaradené do príslušných spisových fondov pamiatkových orgánov. Bolo 

spracovných 25 archívnych škatúľ, úloha pokračuje v roku 2022. (Danišová). 

Inventarizácia Zbierky pohľadníc 

Do Zbierky pohľadníc boli zaradené nové prírastky, bolo vytvorených 76 inventárnych jednotiek, 

ktoré boli zaevidované v archívnom informačnom systéme. (Tomovičová)    

Založenie Zbierky fotografií 

Vzhľadom na nárast obrazových dokumentov typu „fotografia“ bez negatívu, ako samostatná 

jednotka bez príslušnosti k fondu, zbierke alebo inému dokumentu bola vytvorená nová Zbierka 

fotografií. Uskutočnilo sa prvotné spracovanie fotografií, fotografie boli roztriedené podľa 

formátov a podľa geografických lokalít a zobrazených vecí, následne boli uložené do ukladacích 

pomôcok (obálok) príslušných formátov. Pre každú ukladaciu jednotku bol vyhotovený popis 

v rozsahu obce, adresa, objekt, autor, rok vyhotovenia, popis obsahu, počet kusov. Bolo 

spracovaných 3 547 kusov fotografií. (Tomovičová)    

Revízia elektronických archívnych pomôcok vo formáte excel 

V archívnej pomôcke Zoznam AD, v ktorej sú evidované digitálne objekty naskenovaných 

archívnych dokumentov, boli skontrolované a doplnené údaje o dokumentoch zo Zbierky 

projektov a plánov v počte 8 393 inventárnych jednotiek. (Tomovičová)    

V archívnej pomôcke Zoznam DF, v ktorej sú evidované digitálne fotografie boli skontrolované 

a doplnené údaje na základe fyzickej kontroly CD/DVD nosičov. Bolo skontrolovaných 514 

CD/DVD nosičov. (Tomovičová)    

Opis fondu Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 

V Archíve PÚ SR bola z prevádzkových dôvodov uložená registratúra Krajského pamiatkového 

úradu Banská Bystrica z rokov 2002 – 2008. K uloženým dokumentom (spisy, výskumné 

a projektové dokumentácie) bol spracovaný zoznam, ktorý slúži ako základná evidenčná 

pomôcka (opis fondu). Bolo spracovaných 84 archívnych škatúľ. (Tomovičová)    

KPÚ Banská Bystrica: 

Preberanie a vedenie archívnych dokumentov A, T, R a ich následné dopĺňanie do digitálnej 

databázy:  fond A 1 - 1216,  fond R 1 - 224,  fond T 1 – 413 (Bystrianská). 

KPÚ Košice: 

 Zostavenie digitálnej archívnej mapy do formátu .jpg: Širšie centrum mesta Košice – 

ortofotomapa 2015, podľa GISPLAN KOŠICE, Kiráľ; 

 prac. SNV so sídlom v Levoči:  v roku 2021 pokračovala systematizácia spisovej agendy 

od roku 2007 – do roku 2010 (vrátane) pre potreby pracoviska, Balážová; 

 Vzhľadom na neustály problém s kapacitnými priestormi na archivovanie spisovej agendy 

a archívnych dokumentov na KPÚ Košice sa opäť systematizujú a inventarizujú archívne 

dokumenty a spisová agenda do roku 2002, od roku 2002 – do roku 2006, kde sa zároveň 
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pripravuje aj skartovanie spisovej agendy a inventarizuje sa spisová a dokumentačná 

agenda od roku 2007 – do roku 2011, Gömöriová. 

KPÚ Nitra: 

Prírastok dokumentácií do archívu KPÚ  Nitra:   

o Fond A   počet dokumentácií 5 

o Fond T    počet dokumentácií 45 

o Fond R   počet dokumentácií 73    

o Digitálna dokumentácia počet CD nosičov  0 

o  Knižnica   počet prírastkov 4 

Prírastok dokumentácií do archívu KPÚ pracoviska v Topoľčanoch:   

o Fond A   počet dokumentácií 6 

o Fond T    počet dokumentácií 2 

o Fond R   počet dokumentácií 7     

o Digitálna dokumentácia počet CD nosičov 5 

o  Knižnica   počet prírastkov 22 

KPÚ Prešov: 

Archív KPÚ Prešov tvoria: Prírastkové knihy, Katalóg fondov A, V, R (staré fondy do r. 2002) 

a fondu Z (starý a nový metodický fond), Spisy, Dokumentácie, Negatívy, Diapozitívy, CD a 

DVD, Mapy (historické, katastrálne, topografické), Fotografie, Historické fotografie, Historické 

projekty a plány, Kalendáre, Plagáty. 

Fondy: stav k 31. 12. 2021: 

o Reštaurátorský (R) spolu - 1059 arch. jednotiek; bez prírastkov  

o Výskumný (V) spolu - 816 arch. jednotiek; 5 prírastkov  

o Projektový (A) spolu - 3943 arch. jednotiek; 9 prírastkov 

o Metodický (Z) spolu - 1161 arch. jednotiek; 16 prírastkov. 

PC fondy a evidencia: stav k 31. 12. 2021: 

o PC fond: Historické mapy - digitálna forma; 18 prírastkov 

o PC fond: Skeny negatívov - spolu 25809 arch. jednotiek; 1321 prírastkov 

o PC fond: Negatívy konvertované do elektronickej podoby – spolu 4494 arch. jednotiek; 

bez prírastkov 

o Evidencia historických máp - spolu 487 archívnych jednotiek; bez prírastkov 

o Evidencia katastrálnych máp - spolu 681 arch. jednotiek; bez prírastkov  

o Evidencia topografických máp - spolu 95 arch. jednotiek; bez prírastkov 

o Evidencia CD a DVD – spolu 390 arch. jednotiek; 3 prírastky 

o Evidencia fotografií - spolu 4082 arch. jednotiek; bez prírastkov  

o Evidencia historických fotografií spolu 187 arch. jednotiek; 4 prírastky 

o Evidencia historických projektov a plánov spolu 93 arch. jednotiek; bez prírastkov 

o Evidencia diapozitívov - spolu 2897 arch. jednotiek; bez prírastkov 

o Evidencia dokumentácie „Akcia polícia“ – spolu 134 arch. jednotiek; bez prírastkov 

o Register evidenčných listov HNKP – spolu 761 arch. jednotiek; bez prírastkov 

o Evidencia negatívov - spolu 45786 arch. jednotiek; bez prírastkov 
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o Evidencia plagátov – spolu 51 arch. jednotiek; bez prírastkov 

o Evidencia fondov A, V, Z, R - spolu 6979 arch. jednotiek; 30 prírastkov. 

KPÚ Žilina: 

Archívny fond KPU Žilina sa v roku 2021 sa len priebežne dopĺňal. Stav jednotlivých fondov je: 

o A – projektové dokumentácie – 2483 

o T – výskumy a odborno-metodické materiály – 1020 

o R – reštaurátorská dokumentácia – 646 

 

3) Sprístupňovanie archívnych a knižničných dokumentov (poskytovanie služieb, vybavovanie 

žiadostí a objednávok). 

Plnenie 

PÚ SR – Archív: 

Archív PÚ SR poskytuje služby bádateľskej verejnosti sprístupňovaním dokumentov na štúdium 

v priestoroch bádateľne, poskytovaním informácií a konzultácií, vyhotovovaním rešerší 

z archívnej databázy, ktoré zasiela elektronickou poštou, sprístupňovaním archívnych pomôcok 

a digitálnych dokumentov online na stránke www.pamiatky.sk, zasielaním zdigitalizovaných 

dokumentov prostredníctvom elektronickej pošty. 

Archív ma zavedenú elektronickú databázu bádateľov, do ktorej sa bádatelia registrujú sami 

online na stránke www.pamiatky.sk alebo pri návšteve archívu za pomoci pracovníkov 

bádateľne. Papierová forma bádateľského listu a žiadanky je následne vytlačená a podpísaná 

bádateľom. Z dôvodu evidencie a kontroly začal archív vyžadovať online registráciu aj tých 

bádateľov, ktorí archív nenavštívili osobne, ale boli im poskytnuté služby prostredníctvom 

elektronickej pošty (zaslanie rešerší, zdigitalizovaných dokumentov). 

Počas pandémie coronavírusu boli zakázané osobné návštevy bádateľov v archíve. Služby boli 

zabezpečované výhradne elektronickým spôsobom. Každý žiadateľ dostal požadované 

dokumenty naskenované a zaslané elektronickou poštou bezodplatne.  

Pred otvorením priestorov pre osobné návštevy bádateľov archívu a čitateľov knižnice bolo 

vypracované Usmernenie pre návštevníkov archívu a knižnice PÚ SR publikované na webovej 

stránke https://www.pamiatky.sk/sk/page/badatelna. Pracovníci referátu služieb sledovali 

maximálny počet návštevníkov v bádateľni, ich osobné ochranné prostriedky (v prípade potreby 

poskytovali bádateľom rúška a rukavice). Po odchode stránok sa priestory, ako aj všetky použité 

zariadenia, dezinfikovali (stoly, dvere, kopírka, skenery, zásuvky fotokatalógu a pod.).  

Tabuľka 1  Štatistika návštevnosti archívu a poskytnutých služieb 

Počet bádateľských listov 80 

Počet bádateľských návštev 210 

Počet vyžiadaných dokumentov 2 460 

Počet elektronických žiadostí a informácií poskytnutých mailom 780 

Počet poskytnutých archívnych rešerší (výpisov z databázy) 333 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
https://www.pamiatky.sk/sk/page/badatelna
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Počet balíkov naskenovaných dokumentov zaslaných prostredníctvom 

služby „úschovňa“ 

247 

 

Sprístupňovanie knižničných dokumentov  

Práce na úlohe zahŕňajú tieto činnosti: 

 poskytovanie knižničných a informačných služieb interným a externým používateľom, 

 zabezpečenie výpožičnej činnosti kníh a periodík – absenčných výpožičiek zamestnancom 

PÚ SR a prezenčných výpožičiek externým čitateľom v systéme DaWinci, 

 vedenie evidencie výpožičiek podľa mena čitateľa a podľa signatúry, 

 vybavovanie písomných, mailových a telefonických žiadostí, 

 vyhotovovanie bibliografických rešerší z interných a externých zdrojov, 

 príprava knižničných dokumentov na výpožičku, uloženie do depotu, 

 vyhotovovanie xeroxových a digitálnych kópií z knižničných dokumentov, 

 spracovávanie prehľadov a štatistických výkazov o činnosti knižnice, o poskytovaní služieb 

a sprístupňovaní knižničných dokumentov.  

Tabuľka 2 Štatistika návštevnosti knižnice a poskytovaných služieb 

Počet čitateľov 86 

Počet absenčných výpožičiek 1496 

Počet prezenčných výpožičiek 365 

Počet výpožičiek spolu 1861 

Počet informácií poskytnutých elektronickou poštou 505 

Počet knižničných jednotiek zaevidovaných v prírastkovom zozname 323 

Počet knižničných jednotiek skatalogizovaných v databáze 323 

Počet bibliografických rešerší / vyhľadaných záznamov 19 / 847 

Počet spracovaných bibliografických záznamov 1445 

 

KPÚ Banská Bystrica: 

Sprístupňovanie archívnych a knižničných dokumentov na pracovisku pre kolegov a bádateľov 

632 výpožičiek a 88 bádateľov. 

KPÚ Bratislava: 

V hodnotenom období bolo v podmienkach KPÚ Bratislava ukončené odovzdávanie spisovej 

agendy úradu za rok 2015 a čiastočne za rok 2016, ukončila sa spisová agenda do roku 2014 

doplnením nezaložených spisov za predmetné roky a pripravuje sa odovzdávanie spisov za rok 

2017. Ostatné úlohy tohto projektu KPÚ Bratislava nevyhodnocuje, pretože sú zamerané na 

Archív PÚ SR.  
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KPÚ Košice: 

 Zabezpečenie podkladov kaštieľa v Jaklovciach, v spolupráci pre študentku TUKE 

Stanislavu Luščákovú pre odborný predmet. (04.10.2021), Hrabinská, Timár; 

 Pre výkon štátnej správy bolo odborným pracovníkom KPÚ Košice  poskytnutých za celý 

rok 2021 4 krab. archívnych dokumentov typu „T“ a „R“ (reštaurátorská dokumentácia, 

výskumy, zámery) – Lindáková; 

 pre výkon štátnej správy bolo odborným pracovníkom KPÚ Košice a pracovísk 

poskytnutých za celý rok 2021 7 archívnych dokumentov typu „R“ a „T“ (zámery, 

reštaurátorská dokumentácia, výskumy) a 12 archívnych dokumentov typu „A“ (technická 

dokumentácia, zamerania, plány, náčrty), vzhľadom na situáciu s COVID 19 bol v roku 

2021 bádateľom v priestoroch pracoviska obmedzený prístup, preto aj počet poskytnutých 

dokumentov bol nižší – 25 archívnych dokumentácií typu „A“, 2 dokumentácie typu „R“ a 

5 dokumentácií typu „T“, Lindáková; 

 aj v roku 2021 vzhľadom na situáciu s COVID 19 nebol umožnený prístup bádateľov do 

priestorov KPÚ Košice za účelom bádania. Pre výkon štátnej správy bolo odborným 

pracovníkom KPÚ Košice  poskytnutých za celý rok 2021 52  archívnych dokumentov typu 

„T“ a „R“ ( reštaurátorská dokumentácia, výskumy, zámery) a 17 archívnych dokumentov 

typu „A“ ( technická dokumentácia, zamerania, plány, náčrty), Gömöriová. 

KPÚ Nitra: 

5 vybavených žiadostí / 11 sprístupnených dokumentácii. 

KPÚ Prešov: 

K 31. 12. 2021 bolo bádateľom sprístupnených celkovo 445 archívnych dokumentov a 63 

knižničných dokumentov. 

KPÚ Trenčín: 

12 knižných výpožičiek a 3 prístupnenia kompletnej dokumentácie z archívu a registratúry na 

bádateľské účely. 

 

4) Odborné knižničné činnosti (katalogizácia knižničných jednotiek a tvorba knižničnej 

databázy, bibliografická a rešeršná činnosť) 

Plnenie 

PÚ SR – Archív: 

Katalogizácia knižničných jednotiek a tvorba knižničnej databázy 

Práce zahŕňajú tieto činnosti: 

o katalogizácia knižničných jednotiek v prírastkovom zozname, 

o katalogizácia knižničných jednotiek v knižnično-informačnom systéme DAWINCI, 

o priebežná oprava a aktualizácia údajov v knižničnej databáze. 

V prírastkovom zozname a knižnično-informačnom systéme DAWINCI bolo za rok 2021 

zaevidovaných 323  knižničných jednotiek (signatúry 34379 – 34701). 

Bibliografická a rešeršná činnosť 
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o Vyhľadávanie bibliografických záznamov z primárnych prameňov – štúdium a výberom 

článkov z odborných časopisov, vedeckých a konferenčných zborníkov, monografií 

a iných publikácií dostupných v knižnici PÚ SR.  

o Vyhľadávanie bibliografických záznamov zo sekundárnych prameňov – elektronického 

katalógu SNK v Martine (retrospektívnej a súbežnej bibliografie z databáz – knihy 

a články z periodík), súpisu evidovanej publikačnej činnosti pracovníkov PÚ SR, 

prírastkov knižničných jednotiek z elektronickej databázy DAWINCI PÚ SR. Získané 

bibliografické záznamy sa spracovávajú v elektronickej forme. 

o Na podnet zamestnancov úradu boli vypracované rešerše na témy: 

 Pinčíková: Pamiatková ochrana na Slovensku za ostatných 30 rokov, 50 

bibliografických záznamov, 

 Jurčová: Organy, 10 rešerší, 543 bibliografických záznamov, 

 Maráky: 20 bibliografických záznamov, 

 Tuhárska: Kultúrne pamiatky UNESCO 2020 – 2021, 23 bibliografických záznamov, 

 Orosová: Vydrica, 23 bibliografických záznamov, 

 Orosová: Svätý Jur, synagóga, 16 bibliografických záznamov,  

 Bartošíková: Mlyny, Mlynská dolina, technické pamiatky, 97 bibliografických 

záznamov, 

 Jurčová: Liptovská Mara, 3 rešerše, 75 bibliografických záznamov. 

o Príprava Výberovej bibliografie k ochrane pamiatkového fondu na Slovensku za roky 

2011 – 2021: spracovaných 433 bibliografických záznamov.  

o Priebežné sledovanie publikačnej činnosti a ohlasov zamestnancov PÚ SR za roky 2011 

– 2021: 269 bibliografických záznamov (132 záznamov publikačnej činnosti a 137 

citácií/ohlasov. 

o Spracovanie zoznamu publikačnej činnosti zamestnancov PÚ SR za rok 2020 podľa 

Vyhlášky o centrálnom registri evidencie publikačnej a umeleckej činnosti č. 456/2012 

Z. z.: publikačná činnosť 116 bibliografických záznamov, ohlasy/citácie 119 

bibliografických záznamov.  

o Príprava podkladov na zverejňovanie publikačnej činnosti a ohlasov/citácií pracovníkov 

PÚ SR, KPÚ a pracovísk aktuálne zamestnaných v daných rokoch na webovej stránke 

PÚ SR – retrospektívne od roku 2011  – priebežne. 

Kontrolná a metodická činnosť 

Metodické usmerňovanie činnosti knižníc na krajských pamiatkových úradoch a pracoviskách, 

distribúcia metodických materiálov a duplikátov publikácií. Realizovali sa metodické usmernenia 

formou telefonickej a e-mailovej komunikácie.  

Aktualizácia údajov o knižnici a knižničnom fonde na internetovej stránke www.pamiatky.sk 

o Zavedenie online vyhľadávania pre interných a pre externých čitateľov: 

 Na webovej stránke PÚ SR knižnica sprístupnila interným čitateľom, ako aj širokej 

verejnosti, online vyhľadávací katalóg Dawinci umožňujúci vyhľadávanie publikácií 

z knižničného fondu PÚ SR. Pracovníci PÚ SR, KPÚ a pracovísk môžu po 

zaregistrovaní do systému pracovníčkou knižnice priamo pri vyhľadávaní online 

http://www.pamiatky.sk/sk/page/vyberova-bibliografia-k-ochrane-pamiatkoveho-fondu-na-slovensku-za-roky-2006-2010
http://www.pamiatky.sk/sk/page/vyberova-bibliografia-k-ochrane-pamiatkoveho-fondu-na-slovensku-za-roky-2006-2010
http://www.pamiatky.sk/
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zadávať svoje požiadavky na výpožičky. Následne sú kontaktovaní e-mailom, aby si 

prišli do knižnice vypožičať monografie a zviazané periodiká. 

o Doplnenie odkazov na elektronické zdroje – inovácia záložky Knižnica na 

www.pamiatky.sk a jej rozšírenie o voľne dostupné databázy a elektronické zdroje 

(slovenské aj zahraničné) týkajúce sa odbornej problematiky ochrany pamiatok 

a webstránok príbuzného zamerania, ako aj vyhľadávacích online knižničných 

katalógov. 

o Priebežná aktualizácia obsahu knižnice a online knižnice. 

o Zabezpečenie predaja publikácií PÚ SR: vybavovanie objednávok, platba na faktúru 

a osobne, poštové balíky. 

KPÚ Banská Bystrica: 

Vedenie prírastkovej knihy, 23 evidovaných prírastkov. 

KPÚ Prešov: 

Knižnica KPÚ Prešov vykonávala v r. 2021 tieto odborné činnosti: 

 Akvizičná činnosť a doplňovanie knižničného fondu 

 Evidenčná činnosť a tvorba lístkového a elektronického katalógu knižnice 

 Zaraďovanie nových knižničných jednotiek do príslušných čiastkových fondov knižnice: 

história, architektúra, umenie, archeológia, vlastiveda, príroda, slovníky   a encyklopédie, 

periodiká 

 Využívanie a sprístupňovanie knižničného fondu 

 Knižničný fond tvorí 7685 knižničných jednotiek 

KPÚ Trenčín: 

Priebežná kontrola a usporadúvanie knižnice KPÚ Trenčín. 

KPÚ Žilina: 

Knižničný fond KPÚ  Žilina v súčasnosti obsahuje 1397 knižných  jednotiek .  

 

5) Digitalizácia archívnych dokumentov a tvorba digitálneho pamiatkového archívu na stránke 

www.pamiatky.sk. 

Plnenie 

PÚ SR – Archív: 

Digitalizácia archívnych dokumentov sa realizuje dlhodobo podľa požiadaviek bádateľov a podľa 

aktuálneho plánu systematickej digitalizácie. Systematicky sa digitalizovali spisy z fondu 

Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 – 1951, pričom sa zároveň upravoval a dopĺňal inventár 

tohto fondu. (Višváderová). Výsledky sú uvedené v Tabuľke 3. Pokračovalo sa v digitalizácii 

kariet z Katalógu fotografií – lokalita Banská Bystrica. Bolo naskenovaných 871 kariet 

(inventárnych jednotiek) a vytvorených 1 742 skenov v celkovom objeme 0,95 GB (Chrvala). 

Počas panédmie coronavírusu vykonávali zamestnanci archívu prácu z domu s využitím 

cloudového úložiska – kontrolovali a premenovávali už naskenované digitálne objekty podľa 

najnovších štandardov. Zároveň pripravovali digitálne objekty na vloženie do archívneho 

informačného systému a ich publikovanie na internete (kontrola súborov a ich premenovanie 

http://www.pamiatky.sk/
http://www.pamiatky.sk/
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podľa novej metodiky, zmenšovanie na náhľadovú veľkosť, konverzia do formátu PDF), ako aj 

na uloženie do trvalého úložiska.  

Digitalizácia sa realizuje na dvoch skeneroch značky EPSON Expression 1200XL, model J331B, 

ktoré boli zakúpené pre dlhodobé a efektívne plnenie tejto úlohy na začiatku roku 2021. Na 

týchto modeloch sa skenujú dokumenty do formátu A3, spisy, výkresy, fotografie a pod. 

(Višváderová, Chrvala). Na ďalších dvoch skeneroch značky EPSON Perfection V850 Pro 

a EPSON Perfection V700 Photo sa skenujú dokumenty do formátu A4, ako aj celuloidové 

a sklenené negatívy a diapozitívy (Gahér, Šipöcz), pričom sa podľa potreby upravujú v programe 

Adobe Photoshop. Veľké formáty plánov do šírky 1 000 mm sa skenujú na veľkoformátovom 

skeneri Wide TEK 36C. Digitálne objekty sa ukladajú na trvalé cloudové úložisko Synology 

Archiv-Data R.  

V spolupráci s OIS sa začali príprava nového dizajnu stránky www.pamiatky.sk s novými 

funkcionalitami, ktoré budú zahŕňať komfortnejšie a kvalitnejšie služby pre bádateľov (online 

registrácia, vyhľadávanie, zobrazovanie výsledkov, zobrazovanie digitálnych objektov, 

poskytovanie služieb, komunikácia bádateľov s archívom).  

Tabuľka 3 Revízia digitálnych objektov fondu Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 – 

1951  

 Počet inventárnych 

jednotiek 
Počet  súborov Počet priečinkov 

Počet vytvorených 

PDF 

89 14 810 583 339 

Tabuľka 4 Výsledky digitalizácie archívnych zbierok  

Názov archívnej zbierky 

Počet 

zdigitalizovaných 

inventárnych 

jednotiek 

Počet 

digitálnych 

objektov 

Veľkosť 

GB 

Zbierka negatívov  388 687 4,96 

Zbierka malých diapozitívov 77 77 0,145 

Zbierka plánov a projektov 44 669 2,074 

Katalóg fotografií 1 537 3 074 3,225 

Zbierka výskumných správ  56 2 212 7,45 

Zbierka reštaurátorských dokumentácií  17 534 1,579 

Zbierka základných výskumov  52 1 100 5,245 

Zbierka pohľadníc 50 87 23,74 

Spolu 2 221 8 440 48,42 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/49QR5TMH/www.pamiatky.sk
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Tabuľka 5 Výsledky digitalizácie archívnych fondov  

Názov archívneho fondu 

Počet 

inventárnych 

jednotiek 

Počet 

digitálnych 

objektov 

Veľkosť 

GB 

Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 - 1951 4 2 706 6,52 

Slovenský pamiatkový ústav 1951 - 1958 18 409 1,93 

SÚPSOP 1958 - 1981 3 20 0,12 

Fondy regionálnych stredísk a pracovísk 49 794 4,628 

Spolu 74 3 929 13,2 

 

KPÚ Prešov: 

 Skeny spisov (2002 – 2006) k 31. 12. 2021 naskenovaných 7681 spisov; 74 prírastkov; 

 Skeny negatívov k 31. 12. 2021 naskenovaných 25809 negatívov a do elektronickej 

podoby, konvertovaných 4494 negatívov; 1321 prírastkov. 

 

6) Fotografická dokumentácia a tvorba zbierky digitálnych fotografií.  

Plnenie 

PÚ SR – Archív: 

Digitálna fotodokumentácia sa vyhotovovala na základe objednávok pracovníkov PÚ SR a KPÚ 

v rámci revízie a aktualizácie ÚZPF, tvorby aktualizačných listov, návrhov na vyhlásenie veci za 

kultúrne pamiatky, ako aj na základe objednávok Oblastného reštaurátorského ateliéru Bratislava 

a Chemicko-technologického oddelenia. Fotograf Ján Šipöcz spracoval 1611 digitálnych 

fotografií z obcí Turie, mlyny v povodí rieky Torysy a predmety z kaštieľa v Topoľčiankach. 

Externá fotografka Barbora Haviarová zhotovila 173 fotografií z obcí Bojnice, Chrenovec – 

Brusno, Oslany, Prievidza, Veľké Uherce, Orovnica, Rudno nad Hronom, Voznica, Malá Lehota 

a Veľká Lehota. Pre ORA Bratislava vyhotovil a spracoval fotograf Ján Šipöcz 486 digitálnych 

fotografií. Externý fotograf Ján Zeman vyhotovil a spracoval 425 digitálnych fotografií 

reštaurovaných predmetov z lokalít Buková Hôrka, Háj, Jarabina, Rožňavské Bystré, Sološnica, 

Banská Belá, Brhlovce, Čičmany, Horná Mičiná, Svidník, Príslop, Dara, Driečna, Henckovce. 

Digitálne fotografie sa zálohujú na cloudovom úložisku a na CD/DVD, ktoré sa evidujú 

v Zbierke digitálnych fotografií.  

KPÚ Banská Bystrica: 

Vedenie a dopĺňanie databázy digitálnych fotografií aktualizačných listov.   

KPÚ Košice: 

 346 súborov foto v rámci správnych konaní KPÚ KE (autori: pracovníci KPÚ KE, 

vykonávajúci správne konania, súbory sú uložené na serveri KPÚ a pracovísk v rámci 

spisov), 23 súborov foto z kontroly kaštieľov (na severi KPÚ Košice, resp. pracovísk), 58 

súborov foto z revízie NKP – zaslané na PÚ SR; 
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 Archívna fotofokumentácia pohraničného opevnenia I. ČSR (1936-38) v okolí obce 

Slanská Huta (spolu 7 bunkrov, nie NKP), uložené na serveri KPÚ Košice, Kiráľ. 

KPÚ Prešov: 

Fotografická dokumentácia sa vykonáva priebežne v rámci výkonu štátnych pamiatkových 

dohľadov, digitálne fotografie sú zaraďované lokalitno-predmetne na server KPÚ Prešov. 

KPÚ Trenčín: 

Priebežné fotografovanie . 

 

7) Akvizičná činnosť archívu a knižnice. 

Plnenie 

PÚ SR – Archív: 

Akvizičná činnosť knižnice  

Akvizičná činnosť knižnice sa sústredila na nákup, výmenu a získavanie darom slovenských 

a zahraničných monografií, zborníkov a časopisov z oblasti ochrany pamiatok, histórie, 

archeológie, reštaurovania a pod. Za rok 2021 získala knižnica 323 knižničných jednotiek (288 

monografií a zborníkov, 35 zviazaných periodík), z toho bolo 5 ks nadobudnutých kúpou v sume 

1 960 CZK a 4 ks v sume 199,84 €, 125 ks bolo získaných darom a 189 ks výmenou (z toho 208 

slovenských, 88 českých, 27 zahraničných).  

Knižnica zabezpečuje tiež objednávky, reklamácie, likvidácie faktúr a evidenciu odborných 

časopisov, zbierky zákonov, ktoré sú prezenčne prístupné v bádateľni.  

Knižnica vedie skladovú evidenciu publikácií a periodík vydávaných Pamiatkovým úradom SR, 

zabezpečuje zasielanie povinných a autorských výtlačkov. V roku 2021 zabezpečila zaslanie 

povinných výtlačkov podľa zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických 

publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel piatim inštitúciám 

v SR (Tabuľka 6).  

Knižnica zároveň realizuje práce spojené s výmenou publikácií, komunikuje s 203 domácimi 

a zahraničnými partnerskými inštitúciami (160 slovenských, 25 českých, 18 zahraničných 

inštitúcií). V roku 2021 zabezpečila distribúciu publikácií a periodík vydávaných PÚ SR z novej 

i staršej produkcie 183 inštitúciám, celkovo 415 ks, v rámci Slovenska (154 ks), 25 inštitúciám 

v ČR (163 ks ) a 18 zahraničným inštitúciám (98 ks). Do knižníc KPÚ a pracovísk bolo 

distribuovaných 312 kusov publikácií a periodík. Pre knižnice KPÚ a pracovísk bolo 

distribuovaných 181 ks duplikátov. Iným inštitúciám bolo distribuovaných 34 ks (Univerzitná 

knižnica v Bratislave 9 ks,  Univerzita Komenského v Bratislave 14 ks, SNM v Bratislave 11 ks). 

V mesiaci marec 2021 bola realizovaná ponuková akcia „Marec – mesiac knihy“, v rámci ktorej 

knižnica PÚ SR pripravila publikácie a periodiká zo svojho fondu pre zamestnancov PÚ SR 

a KPÚ, ako aj pre širšiu verejnosť. Niektoré publikácie boli ponúkané zdarma a niektoré formou 

predaja. Zamestnanci PÚ SR si prevzali 284 ks publikácií do svojich príručných knižníc. 

Zamestnanci KPÚ a pracovísk si prevzali 1 117 ks publikácií (KPÚ Banská Bystrica 132 ks, 

KPÚ Žilina 110 ks, KPÚ Trnava 230 ks, KPÚ Trenčín 124 ks, KPÚ Nitra 14 ks, KPÚ Prešov 194 

ks, KPÚ Košice 247 ks, Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča 66 ks). 
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Knižnica PÚ SR odoberá 65 titulov periodík, z toho 13 ks formou predplatného v sume 2 450,65 

€ (11 slovenských titulov v sume 1 316,43 € a dva zahraničné v sume 1 134,22 €, ďalej 50 ks 

titulov získava výmenou (31 slovenských a 19 zahraničných). 

Tabuľka 6 Distribúcia povinných výtlačkov 

Názov publikácie/periodika Počet 

kusov 

Monumentorum tutela : Ochrana pamiatok 31 5 

Monumentorum tutela : Ochrana pamiatok 32 5 

Nové objavy v Žilinskom kraji I. 5 

Zborník S licenciou 007 5 

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste III : 

Zborník Gotická cesta 3/2018 

5 

Spolu 25 

Tabuľka 7 Distribúcia rámci Slovenska 

Názov publikácie/periodika Počet 

kusov 

Monumentorum tutela : Ochrana pamiatok 31 13 

Monumentorum tutela : Ochrana pamiatok 32 13 

Nové objavy v Žilinskom kraji I. 10 

S licenciou 007 6 

Pamiatky a múzeá 4/2020 21 

Pamiatky a múzeá 1/2021                                           21 

Pamiatky a múzeá 2/2021                                           21 

Gotická cesta II.                                                                 1 

Mince v základoch 1 

Dějiny evropské architektury I.                                      3 

Dějiny evropské architektury II.                                      2 

Národná kultúrna pamiatka Devín 1 

Rákociho poltury zo Šurian – Kostelného Seku 1 

Monumentorum tutela č. 11, 13, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 32 11 

Pamiatky a múzeá 3/2021                                           21 

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste III: 

Zborník Gotická cesta 3/2018 

8 

Spolu 154 

Tabuľka 8 Distribúcia do Českej republiky 

Názov publikácie/periodika Počet 

kusov 

Pamiatky a múzeá 4/2020 24 
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Pamiatky a múzeá 1/2021 24 

Pamiatky a múzeá 2/2021 25 

Monumentorum tutela.: Ochrana pamiatok 31 20 

Monumentorum tutela.: Ochrana pamiatok 32 20 

Monumentorum tutela.: Ochrana pamiatok 24, 25, 26, 29 4 

Dějiny evropské architektury I.       1 

Dějiny evropské architektury II.                                      1 

Národná kultúrna pamiatka Devín 1 

Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel? 1 

Pamiatky a múzeá 3/2021 25 

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste III: 

Zborník Gotická cesta 3/2018 

17 

Spolu 163 

Tabuľka 9 Distribúcia do zahraničia 

Názov publikácie/periodika Počet 

kusov 

Monumentorum tutela.: Ochrana pamiatok 31 12 

Monumentorum tutela.: Ochrana pamiatok 32 12 

Pamiatky a múzeá 4/2020 18 

Pamiatky a múzeá 1/2021 17 

Pamiatky a múzeá 2/2021 17 

Pamiatky a múzeá 3/2021 16 

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste III: 

Zborník Gotická cesta 3/2018 

6 

Spolu 98 

Tabuľka 10 Distribúcia na KPÚ a pracoviská 

Názov publikácie/periodika 

 

Počet 

kusov 

Monumentorum tutela : Ochrana pamiatok 31 28 

Monumentorum tutela : Ochrana pamiatok 32 20 

Nové objavy v Žilinskom kraji I. 26 

S licenciou 007 20 

Pamiatky a múzeá 4/2020 28 

Pamiatky a múzeá 1/2021                                           32 

Pamiatky a múzeá 2/2021                                           48 

MENCL, V. Dějiny evropské architektury II. 20 

Starý zámok v Banskej Štiavnici 18 

Zprávy pamákové péče 2/2020 1 
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Zprávy pamákové péče 3-4/2020 1 

Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste III: 

Zborník Gotická cesta 3/2018 

20 

Pamiatky a múzeá 3/2021 50 

Spolu 312 

Tabuľka 11 Výsledok akvizičnej činnosti knižnice: 

Celkový počet nových knižničných jednotiek  323 z toho  

208 SR 

88 ČR 

27 zahraničie 

Knižničné jednotky získané kúpou / v hodnote 5 / 1960 CZK 

4 / 199,84 € 

Knižničné jednotky získané darom 125 

Knižničné jednotky získané výmenou s partnerskými inštitúciami  

/ slovenské / české / iné 

189 

Tabuľka 12  Stav prezenčne prístupných periodík v knižnici PÚ SR: 

Celkový počet odoberaných periodík 65 

Periodiká odoberané formou predplatného spolu 13 

Slovenské periodiká odoberané formou predplatného 11 

Zahraničné periodiká odoberané formou predplatného 2 

Periodiká odoberané formou výmeny spolu 50 

Slovenské periodiká odoberané formou výmeny 31 

Zahraničné periodiká odoberané formou výmeny 19 

 

Akvizičná činnosť archívu 

 Mgr. art. Barbara Lamoot, Dr. art. odovzdala bezodplatne do archívu časť osobného fondu 

prom. hist. Márie Slepčanovej (1946), historičky umenia, pamiatkarky a súdnej znalkyne 

pre hnuteľné výtvarné pamiatky, týkajúcej sa jej pracovnej činnosti pre pamiatkové orgány 

v rokoch 1982 – 1986 (dokumentácie z terénnych výskumov, rukopisy, fotografie, negatívy 

- Topoľčianky, Trnava – sakrálne pamiatky, Červený Kameň – talianska majolika, Holíč).  

 Mgr. art. Juraj Puškár odovzdal do archívu bezodplatne prvú časť osobného fondu Blanky 

a Imricha Puškárovcov, významných pamiatkarov a bývalých zamestnancov pamiatkových 

orgánov od 50. rokov 20. storočia. Akvizícia bude pokračovať v roku 2022.  

 Realizovalo sa prebratie registratúry PhDr. Kataríny Kosovej. Dokumenty sa priebežne 

spracovávajú do jednotlivých fondov a zbierok. 

KPÚ Bratislava: 

KPÚ Bratislava nakúpilo do knižného fondu niekoľko publikácií, ktoré sú zaradené  do knižného 

fondu KPÚ Bratislava.  
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KPÚ Košice: 

 spracovanie súpisu knižného daru (pozostalosť – knihy, katalógy, zborníky a pod.) V. 

Cselényiho pre doplnenie knižničných fondov KPÚ Košice, 04/2021 (60 položiek), 

Gembický; 

 v príručnej knižnici v sídle KPÚ Košice bolo zaevidovaných 13 prírastkov publikácií, 

Sáblíková; 

 počet zaevidovaných výskum. dokum.: 2, počet PD: 14, počet zaevidovaných prírastkov do 

knižnice: 8 (knihy darom), Lindáková, pracovisko Rožňava; 

 počet zaevidovaných kníh: 10, časopisy: 1 prírastok (zväzok časopisov), Balážová, 

pracovisko SNV so sídlom v Levoči: 

 nové prírastky: Výskumné dokumentácie - 31 prírastkov, Projektové dokumentácie – 24 

prírastkov, Reštaurátorská dokumentácia – 4 prírastky, Gömöriová; 

 spracovávanie, kontrola a kompletizácia spisov na archeologickom úseku, ich príprava pre 

archivovanie v počte: 123 (M. Pristáš), 188 (M. Horvát),  digitálne vybavovanie záznamov 

M. Pristáš: 218, M. Horvát: 203, M. Ďurišová: 148, drobné preklady (maďarský, anglický 

jazyk), Tužinská; 

 spracovanie podkladov pre archív za archeologický úsek KPÚ KE za rok 2020:         M. 

Horvát (104 spisov),  M. Pristáš (95 spisov), M. Ďurišová (91 spisov). Vybavenie 

a uzatvorenie spisov archeologického úseku KPÚKE v registratúrnom softvéri Webreg za 

rok 2021: M. Horvát (204), M. Pristáš (195), M. Ďurišová (187), Tužinská.   

KPÚ Prešov: 

 K 31. 12. 2021 bol do knižničného fondu zaznamenaný prírastok 92 kníh a 24  časopisov 

 Akvizičnou činnosťou bolo získaných 116 knižničných jednotiek. 

KPÚ Trenčín: 

20 knižničných a 5 periodických prírastkov do knižnice KPÚ Trenčín. 

 

E/Kontrakt : Reštaurovanie 

Plnenie 

ORA Bratislava: 

Na základe právneho auditu a podľa  Usmernenia ministerky kultúry  č. MK-3134/2019-

110/6743  zo dňa 13. 05. 2019 reštaurátorský  tím ORA Bratislava mohol ďalej pokračovať 

v realizácii reštaurátorských prác  výlučne podľa už uzavretých zmlúv o reštaurovaní 

s investormi, ktorých vznik bol datovaný pred 11. 02. 2019. 

V platnosti  zostalo 13 zmlúv s investormi, v realizácii ktorých v rôznych štádiách rozpracovanej 

výroby reštaurátorský tím ORA Bratislava v roku 2021 pracoval. Plnenie harmonogramu prác pre 

rok 2021 bol poznačený opatreniami na zabránenie šírenia Covid 19. Práce bolo nutné 

preorganizovať v tom zmysle, že jednotliví reštaurátori pracovali na dielach vo vlastných 

ateliéroch, avšak len na súčastiach, ktoré bolo možné premiestniť, teda nebolo možné realizovať  

plánované reštaurátorské zásahy na veľkých oltárnych architektúrach, čím bol spôsobený sklz 

v dodržiavaní termínov pri realizácii prác na týchto objektoch. V druhej  polovici roka 2021 bola 
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naplánovaná  i inštalácia ukončených projektov z roku 2021 –obojstranný ikonostas GKC 

Jarabina, ktorá bola i začiatkom septembra 2021 realizovaná. Zreštaurované sochy sv. Petra 

a Pavla z RKC Senohrad budú inštalované v roku 2022 z toho dôvodu, že investor zatiaľ nemá 

ukončenú obnovu ník na priečelí kostola , kde budú sochy osadené. V júni 2021 boli vrátené do 

RKC Sološnica zreštaurovaní anjelici z bohostánku a erb v medailóne                                    

oltárneho nástavca.  Taktiež v júni 2021 bola reinštalovaná krstiteľnica z ECAV v Roštári. V júli 

2021  prebehli  sanačné práce na bočných oltároch v RKC Brhlovce z dôvodu odstránenia  

nadmernej vlhkosti, ktoré budú inštalované v roku 2022. 

V roku  2021 bolo zvolaných   18  kontrolných  dní na všetky realizované akcie, kde sa za účasti 

krajského metodika  zhodnotili realizované odborné reštaurátorské práce a  odporučilii  sa 

optimálne procesy  so zreteľom na prinavrátenie  niekdajšej krásy ,jedinečnosti  a vysokej 

hodnoty reštaurovanej pamiatke. 

Celkom za rok 2021 boli faktúrované  reštaurátorské práce v celkovej hodnote 90 355,-€. 

 

1) Reštaurovanie  národných kultúrnych pamiatok. 

Plnenie 

ORA Bratislava: 

 20 197/018/AB – Banská Belá – reliéfny oltár Smrť sv. Jána Nepomuckého z kaplnky 

sv.Jána Nepomuckého – ÚZPF 3328/1 – IV.etapa - Kriedovanie, tmelenie, retuš. Práce boli 

v novembri 2021 pozastavené, nakoľko nebola umožnená spolupráca s externým 

reštaurátorom; 

 20 196/018/AB – Háj-  Rímskokatolícky kostol – kazateľnica  s ozvučnicou – ÚZPF 

2222/1-3 a krstiteľnica ÚZPF 2223/1 – IV.etapa - Rezbárske a stolárske práce 

a rekonštrukcie, tmelenie, kriedovanie – hradené z vlastných zdrojov investora splátkovým 

kalendárom. Práce boli v novembri 2021 pozastavené, nakoľko nebola umožnená 

spolupráca s externým reštaurátorom; 

 20 198/018/AB – Henckovce – Oltár a voľný  reliéf  z Evanjelického kostola a.v., ÚZPF 

3517/1 a ÚZPF 3515/1-7 – IV.etapa - Upevňovanie uvoľnenej polychrómie, odstraňovanie 

depozitov a sekundárnych premalieb-III. Časť; 

 20 179/014/B – Staškovce /Vladiča –Driečna/ -ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho      

chrámu Bazila Veľkého – VII.etapa - Tmelenie a kriedovanie – pokračovanie. Retuš, 

zlátenie, striebrenie-I. časť; 

 20 182/015/AB – Svidník – ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho chrámu sv. Paraskievy 

–VII.etapa  - Stolárske a rezbárske práce a rekonštrukcie. Tmelenie a kriedovanie-ďalšia 

časť; 

 20 181/015/AB – Buková Hôrka – Ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho chrámu 

Povýšenia sv. kríža – VI.etapa - Petrifikácia drevnej hmoty. Stolárske a rezbárske práce, 

tmel, krieda; 

 20 185/016/AB – Sološnica – Hlavný oltár z Rímskokatolíckeho kostola Všetkých svätých-

VI.etapa - V tejto etape boli dohodnuté konkrétne vybrané sochárske diela  na dokončenie, 
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nakoľko projekt nebol podporený v rámci grantu OSSD a investor  hradil práce z vlastných 

zdrojov a z prostriedkov BSK: Socha sv. Anny, Socha sv. Márie Magdalény, Dvojica 

adorujúcich anjelov z nástavca, Dvojica sediacich putti z nástavca, Socha sv. Ján 

Kapistránsky, Oltárny nástavec sv. Trojice so serafínmi, 4 nosné stĺpy oltára, Rezbárske 

a stolárske práce – oltárna architektúra. Práce  nemohli byť úplne dokončené, nakoľko 

nebola možná spolupráca s externými reštaurátormi, ktorí boli na tieto práce určení; 

 20 186/016/AB – Rožňavské Bystré – Hlavný oltár Evanjelického kostola a.v. – VI.etapa -  

tmelenie a kriedovanie – pokračovanie; 

 20 187/016/AB – Brhlovce – Hlavný oltár z Rímskokatolíckeho kostola Panny Márie 

Sedembolestnej a súbor závesných obrazov – VI.etapa - Práce boli realizované z vlastných 

zdrojov investora, nakoľko  projekt nebol podporený z grantu OSSD. Retuš,zlátenie, 

striebrenie – pokračovanie; 

 20 189/016/AB – Horná Mičiná – Hlavný oltár Rímskokatolíckeho kostola sv.Michala 

archanjela – VI. etapa - Projekt nebol podporený z grantu MK SR, preto si investor hradil 

dohodnuté práce z vlastných zdrojov /tmel,retuš, zlátenie, lak/. Socha sv. Petra s atribútmi 

a podstavcom, Socha sv. Pavla s atribútmi a podstavcom, Socha sv. Ladislava s atribútmi 

, podstavcom a mušľou, Socha sv. Štefana s atribútmi, podstavcom a mušľou, Dvojica 

putti, menza; 

 20 184/015/AB – Stakčín– ikonostas a prestol z pravoslávneho Chrámu Narodenia 

Presvätej Bohorodičky, ÚZPF 609/1-6 – IV.etapa - Stolárske a rezbárske práce – časť; 

 20 188/016/AB –Čičmany – Rímskokatolícky kostol Nájdenia sv. kríža – oltárny celok,        

krstiteľnica, ÚZPF 65/1, 66/1 – IV. etapa - Stolárske a rezbárske práce – dokončenie. 

Tmelenie a kriedovanie-časť. 

ORA Levoča: 

 50 203/05/B/1, Slebodník Anton,  Levoča, Umelecko - remeselné práce na zbierkovom 

predmete Podtatranského múzea v Poprade - Mangeľ drevený;     

 50 366/15/AB1, Rímskokatolícka cirkev Liptovské Matiašovce, Reštaurovanie piatich sôch 

s atribútmi z  Hlavného oltára v Kostole sv. Ladislava v Liptovských Matiašovciach - 

ukončenie prác;  

 50 397/16/AB1, Rímskokatolícka cirkev Spišské Vlachy, Reštaurovanie oltárnej 

architektúry - Bočný oltár sv. Michala Archanjela z Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána 

Krstiteľa, Spišské Vlachy – pokračovanie prác;     

 50 412/17/AB, Rímskokatolícka cirkev Okoličné, Reštaurovanie sochárskej výzdoby - 

Bočný oltár sv. Ondreja z Rímskokatolíckeho kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom - 

pokračovanie prác;   

 50 416/18/AB,  SNM - Spišské múzeum v Levoči, Ochrana zbierkových predmetov SNM – 

SML;   

 50 416/18/AB, Anton Slebodník. Levoča ( SNM - SML Levoča ), Umelecko - remeselné 

práce na zbierkovom predmete SNM - SML:  Lavica kostolná;     
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 50 419/18/AB, Rímskokatolícka cirkev Spišský Štvrtok, Reštaurovanie oltárnej 

architektúry - časť oltárny nadstavec so sochárskou výzdobou - Oltár bočný Zvestovania 

Panny Márie v Rímskokatolíckom kostole sv. Alžbety, Dravce - pokračovanie prác;  

   

 50428/20/B, Pamiatkový úrad  SR Bratislava - Pro Monumenta Banská Štiavnica, 

Zábradlie a dvere objekt Pro Monumenta Banská Štiavnica;    

 50 429/21/B, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Umelecko - remeselné práce na 

klenbe v  interiéri miestnosti KPÚ Banská Bystrica;     

 50 430/21/B, Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni, Umelecko - remeselné práce 

na dvoch drevných sochách: Drevorubač,  Žena s chlebom;     

 50 431/21/B, Krajský pamiatkový úrad Prešov, Umelecko - remeselné práce na objekte 

KPÚ  Prešov - kamenné prvky Jakub Ondruš, Levoča, Umelecko - remeselné práce na 

jednokrídlových kazetových dverách a balustrádovom zábradlí s vázami.    

 

2) Reštaurovanie zbierkových predmetov. 

Nerealizovalo sa. 

 

3) Realizácia reštaurátorských návrhov. 

Nerealizovalo sa. 

 

4) Spracovanie reštaurátorskej dokumentácie. 

Plnenie 

ORA Bratislava: 

V prvom  polroku  roku 2021 boli ukončené   práce so  spracovaním  záverečných 

reštaurátorských dokumentácií k ukončeným projektom: 

o Turie – 20178/ 014/B         

o Zboj – 20183/015/AB 

o Frička – 20167/013/B 

o Aktuálne sa dokončuje vypracovanie reštaurátorskej dokumentácie k akcii 20177/014/B 

Jarabina. 

Je nutné dodať, že kvalita dokumentácií či už po stránke formálnej, obsahovej, ale i po stránke 

použitých  fotodokumentácií  majú stúpajúcu úroveň. 

ORA Levoča: 

 Spišský hrad - Kapitánsky dom  - architektonické kamenné prvky, nadväzujúce omietky, 

renesančná brána 

 Hlavný oltár v Rímskokatolíckom kostole sv Ladislava v Liptovských Matiašovciach 

 Bočný oltár Panny Márie v Rímskokatolíckom kostole sv. Jakuba v Levoči 

 Kazateľnica  - Rímskokatolícky kostol Nájdenia sv. Kríža v  Hrani 

 Správa z konzervátorského zásahu " Modrotlačiarensky mangeľ z dielne Elemíra Montška 

zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade 
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 Správa z priebehu prác na Bohostánku , RKC Liptovské Matiašovce 

 

F/Kontrakt : Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy 

 

1) Účasť odborných zamestnancov na  odborných konferenciách, seminároch a metodických 

dňoch v zahraničí.  

Plnenie 

PÚ SR – OAG: 

 Účasť na online workshope pracovnej skupiny Európskej archeologickej rady (EAC) pre 

digitálne archívy 24. 06. 2021 (Bisták); 

 Účasť na workshope Historická krajina na pomezí Moravy a Slezska, 13.-15.10.2021, Starý 

Jičín, ČR s prednáškou Bisták, Kubeš, Lieskovský, Žitňan, Tamaškovič: Výskum 

historickej krajiny v okolí Čierneho hradu v pohorí Tribeč; 

 Účasť na online konferencii Paměť krajiny v ohrožení, 9.12.2021, ktorej organizátorom 

bola Slezská univerzita v Opave s prednáškou Bisták, Kubeš, Lieskovský, Žitňan, 

Kmeťová, Felcan, (Pamiatkový úrad SR – Občianske združenie Čierny hrad – Stavebná 

fakulta STU Bratislava – Rudné bane, š.p. )  – Výskum historickej krajiny pod Veľkým 

Tribečom v pohorí Tribeč. 

PÚ SR – ONKP: 

 príspevok „V období zmien. Organizácia a hlavné činnosti v ochrane pamiatok na 

Slovensku (1945 – cca. 1951)“, online konferencia Památky a památková péče ve střední 

Evropě ve druhé polovině 20. století, 26. – 29. 4. 2021, usp. Ústav dějin umění AV ČR, v. 

v. i., Praha (CZ); tiež moderovanie bloku konferencie, Kowalski, Tomáš; 

 Zasadnutie Výboru svetového dedičstva (Extended 44th session of the World Heritage 

Committee), Fuzhou, Čína v dňoch 16. – 31. /. 2021, on-line , aktívna účasť, obhajoba 

projektu Hranice Rímskej ríše - Dunajský Limes, Pinčíková, Tuhárska. 

KPÚ Banská Bystrica: 

 RENAISSANCE-ERA ROCK CUT CELLARS IN THE ECONOMY OF A FORTIFIED 

CITY IN THE WAR FRONTIER BETWEEN TWO CIVILIZATIONS, IN: ed. Sciuto, C. -  

Lamesa, A. – Whitaker, K. – Yamaç, A.: Cut in stone, Oxford, s. 91-102, Miňo. 

KPÚ Prešov: 

 Olomouc a okolie (ČR) – Kurz: „Dokumentace a průzkumy historických krovů“, 06. – 10. 

09. 2021, Liška, Suchý; 

 Nečtiny (ČR) – Medzinárodná vedecká konferencia: „Svornik – Rozmanitost historických 

staveb“, 24. – 28. 09. 2021, Liška, Suchý, Sabol; 

 Ivano-Frankivsk (UK) – Medzinárodná vedecká konferencia: „Ukrajinsko-slovenské 

vojenské jednotky rakúsko-uhorskej armády vo Veľkej vojne: na ceste k nezávislosti“, 26. 

11. 2021, Liška; 

https://www.academia.edu/63099181/Renaissance_Era_Rock_Cut_Cellars_in_the_Economy_of_a_Fortified_City_in_the_War_Frontier_between_Two_Civilizations
https://www.academia.edu/63099181/Renaissance_Era_Rock_Cut_Cellars_in_the_Economy_of_a_Fortified_City_in_the_War_Frontier_between_Two_Civilizations
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 Online – konferencia NPÚ a kol. „Památky a památková péče v Československu a dalších 

zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století“, 26 – 29. 04. 2021, Tatarka, 

Krafčíková; 

 Online – webinár STOP a NPÚ „Údržba památkových objektů“, 20. 05. 2021, Tatarka, 

Krafčíková; 

 účasť online - webinár UNESCO na tému interpretácie svetového dedičstva, 25. 03. 2021, 

Viničenková; 

 účasť online - 1 hour, 1 experience, "Heritage and events", 15. 11. 2021, Viničenková; 

 účasť online - Praha (ČR) – online konferencia NPÚ, ÚDU AV ČR, ÚSD AV ČR, Ústav 

pro studium totalitních režimů: „Památky a památková péče v Československu a v dalších 

zemích střední Evropy ve druhé polovině 20. století“, 26. - 29. 04. 2021,  Maximová; 

 účasť online – Brno (ČR), ÚOP, Medzinárodné sympózium Adolf Loos 151, online, 22. 10. 

2021, Bujnová, Caffrey, Olekšáková, Maximová. 

KPÚ Trenčín: 

 Pasívna účasť na konferencii “Paměť krajiny v ohrožení“, 09. 12. 2021 (v rámci projektu 

NAKI II „Paměť krajiny moravských a slezských Sudet v ohrožení“); 

 Účasť formou spolupráce na vytvorení posterov o vybraných slovenských pamiatkach: 

Beckov, Nové Mesto nad Váhom, Skalka nad Váhom v rámci konferencie a veľtrhu 

archeologického turizmu v Paeste 08. - 11. 04. 2021. Projekt pod záštitou slovenského 

veľvyslanectva v Ríme, autorka celého projektu: Musilová, propagácia slovenských 

pamiatok spojených s archeológiou mimo Bratislavy. Príprava posterov 2020. 

KPÚ Žilina: 

 ukončenie akreditovaného jednoročného programu organizovaného Národním památkovým 

ústavem s názvom „Památkářské kompetence v praxi úředníka“, Praha, máj 2021, 

Pleváková; 

 prehliadka múzea v prírode v Rožnove pod Radhoštěm a novootvorenej výstavy o tesárstve 

s názvom Pod ochranou sv. Josefa, exkurzi obnovené jídelny Libušín od architekta Dušana 

Jurkoviča na Pustevnách, (ČR), 10. 09. 2021, Magová, Pleváková, Lehutová a Dudáš;  

 účasť s príspevkom „Identifikovaná krovová konštrukcia vo veži  rímskokatolíckeho 

Kostola sv. Ondreja v Liptovskom Ondreji a odtlačok zaatikového systému renesančného 

zastrešenia predmetnej strechy“ v rámci 22. ročníka kurzu „Dokumentace a průzkumy 

historických krovů“,  Olomouc, (ČR), 07. – 10. 9. 2021, Ďurian; 

 účasť s príspevkom „Nové poznatky o pútnickom rímsko-katolíckom kostole sv. Márie 

Magdalény v obci Rakovnica (okr. Rožňava)“, spolupráca M. Kalinová a A. Reťkovská 

s príspevkom „Románsky portál kostola sv. Egídia v Iliji“ na konferencii „Rozmanitost 

historických staveb“, Nečtiny, (ČR), 24. – 27. 09. 2021, Piecková, Ďurian a Majtan.  

 

2) Medzinárodná spolupráca medzi Národním památkovým ústavem (ČR) a Pamiatkovým 

úradom SR.  Metodický deň PÚ SR a NPÚ v Ostrave. 
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PÚ SR – ONKP: 

Spolupráca PÚ SR na projekte Erasmus -  „Královéhradecký kraj – dva roky vzdělávání“ / 

Kralovehradecky Region – Two Years of Education, číslo projektu / Project Number: 2019-1-

CZ01-KA104-060520. Pamiatkový úrad SR a KPÚ Trnava prijali 3 zamestnancov 

Královohradeckého kraja (ČR) - T. Baudišovú, H. Burešovú a J. Dioszegiovú na 1 týždňový 

pobyt na úrade, ktorého cieľom bola výmena skúseností pri ochrane a obnove pamiatkového 

fondu a aplikácia správneho konania. Pobyt sa uskutočnil v dňoch 20. -24. 09. 2021 v Bratislave 

a v Trnave. Program organizačne zabezpečoval ONKPaPÚ - Pinčíková. 

KPÚ Košice: 

Vyžiadaná Recenzia metodického materiálu: METODIKA  REGENERACE  SÍDLIŠŤ VŠECHNO, 

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT O SÍDLIŠTÍCH, ALE NEMĚLI JSTE SE KOHO ZEPTAT, autorka: 

Ing. arch. Hana Řepková, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech 

v Praze, Sabinova 373/5 130 00 Praha 3, Mokriš. 

KPÚ Trnava: 

V rámci akcie „ERASMUS" Dohoda o mobilite pracovníkov vo vzdelaní dospelých 

Královohradeckého kraje – v prijímajúcej organizácii – Pamiatkovom úrade SR“:   

 sprevádzanie českých účastníkov počas dvoch dní (22. a 23. 09.) po MPR Trnava 

a kultúrnych pamiatkach Trnavského kraja – (kostol sv. Mikuláša v Trnave, synagógy 

v Trnave, divadlo v Trnave, kostol v Dechticiach, kláštor Katarínka v Dechticiach); 

 diskusia o spôsoboch ochrany pamiatkového fondu v Čechách a na Slovensku. 

KPÚ Žilina: 

KPÚ Žilina pre NPÚ Praha v rámci seminára odborného vzdelávania zamestnancov NPÚ Praha 

ako nástroja na zvýšenie efektivity starostlivosti o kultúrne dedičstvo Českej republiky v roku 

2021 pripravil a prezentoval nasledujúce online odborné prednášky a ppt prezentácie:  

 „Drevené kostoly na Slovensku“ v rámci online seminára „Drevené kostoly na Slovensku 

a ich súčasná prezentácia a ochrana“, 25. 06. 2021, Dudáš; 

 „Pamiatková a muzeálna ochrana drevených kostolov na Slovensku“ v rámci online 

seminára „Drevené kostoly na Slovensku a ich súčasná prezentácia a ochrana“, 25. 06. 

2021, Dudáš; 

 „Nominačný proces zápisu slovenských drevených kostolov do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO“, v rámci online seminára „Drevené kostoly na Slovensku a ich 

súčasná prezentácia a ochrana“, 25. 06. 2021, Dudáš; 

 „Problematika súčasnej obnovy drevených kostolov – prípady z praxe“ v rámci online 

seminára „Drevené kostoly na Slovensku a ich súčasná prezentácia a ochrana“, 25. 06. 

2021, Dudáš; 

 „Pozitíva a negatíva súčasného pamiatkového zákona“ v rámci online seminára 

„Památková péče na Slovensku – zkušenosti s jednokolejnou památkovou péčí“, 22. 10. 

2021, Dudáš; 

 „Problematika ochrany archeologického dedičstva“ v rámci online seminára „Památková 

péče na Slovensku – zkušenosti s jednokolejnou památkovou péčí“, 22. 10. 2021, Furman; 
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 „Ochrana hnuteľných pamiatok a reštaurovanie“ v rámci online seminára „Památková péče 

na Slovensku – zkušenosti s jednokolejnou památkovou péčí“, 22. 10. 2021, Piecková; 

 „Obnova nehnuteľných pamiatok“  v rámci online seminára „Památková péče na Slovensku 

– zkušenosti s jednokolejnou památkovou péčí“, 22. 10. 2021, Majtan; 

 „Obnova hradov prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít“  v rámci online seminára 

„Památková péče na Slovensku – zkušenosti s jednokolejnou památkovou péčí“, 22. 10. 

2021, Dudáš. 

 

G/ Kontrakt: Digitalizácia pamiatkového fondu.  

Po ukončení projektu OPIS 2 - Projekt: Digitálny pamiatkový fond - Rozvoj pamäťových a 

fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry a ukončení nasledujúceho 5 ročného 

obdobia udržateľnosti projektu k 31. 3. 2021 v PU SR pokračovalo v digitalizácii pamiatkového 

fondu 6 pracovníkmi odboru digitalizácie a grafickej dokumentácie (ODGD).  

01. 04. 2021 bola odovzdaná plánovaná 5 následná monitorovacia správa (NMS) projektu 

Digitálny pamiatkový fond elektronickou a klasickou poštou.  

V roku2021 pracovníci ODGD digitalizovali NKP - pamiatkové objekty (PO) a pamiatkové 

predmety (PP) podľa požiadaviek odborných pracovníkov PÚ SR. Výber pamiatkových objektov 

na digitalizáciu bol prispôsobovaný aktuálnym protipandemickým opatreniam. Realizovali sa aj 

digitalizačné práce pre pamäťovo-fondové inštitúcie v rezorte MK SR. Na základe dohovoru 

vedenia PÚ SR a SNG sa začal digitálne dokumentovať Zvolenský zámok aj s priľahlou 

fortifikáciou a vyhotovili sme pre Slovenské národné múzeum podkladovú výkresovú 

dokumentáciu hradu Krásna Hôrka, kde sme z mračien bodov vyhotovili 18 rezopohľadov - 

podklady pre aktualizáciu AH výskumu Horného hradu, podklady  Dolného a Stredného hradu 

pre realizačný projekt.  

Rozsah prác, ktoré sme realizovali ovplyvnil plánovaný rozsah digitalizovaných PO. Spolu 

sme v uplynulom roku digitálne zamerali 75 pamiatkových objektov. Do CDA sme vložili 117 

SIP-ov a na portál Slovakiana.sk 209 pamiatkových objektov.  

Techniky projektu boli nezmenené: digitálne fotografie, gigapixelové fotografie, elevačné 

fotografie, panorámy, terestrické laserové skenovanie, optické skenovanie, fotogrametria, 

geodetická polárna metóda a GNSS. Každý pamiatkový objekt bol digitalizovaný minimálne 

dvoma digitalizačnými technikami.  

Výstupné digitálne objekty: digitálna fotodokumentácia, 3D modely, videá, 2D merateľná 

dokumentácia a technické správy. Spracované digitálne objekty (DO) priebežne expedujeme cez 

aplikáciu Mes (na vytváranie ostrých SIP balíkov) a podávame do Centrálneho dátového archívu 

na dlhodobú archiváciu a zverejňujeme na portáli Slovakiana.sk, FB Digitálny pamiatkový fond a 

Sketchfab 3D Models Pamiatkový úrad SR.  

V spolupráci s KPU Prešov v rámci prioritných projektov na rok 2021 sme pomocou dronu 

letecky zdigitalizovali frontové a lazaretné vojnové cintoríny z I. sv. vojny, nachádzajúce sa na 

území SV Slovenska, vytypované na vyhlásenie a už vyhlásené za národné kultúrne pamiatky.  
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Digitálne sme zdokumentovali havarijný stav baníckeho domu č. 171, č. ÚZPF NNKP 

3089/1 v Španej Doline. Zároveň bola vyhotovená letecké fotogrametrické snímkovanie územia 

PRĽA Špania Dolina. 

Proces digitalizačných prác bol v prvej tretine roka 2021 ovplyvnený pandemickou 

situáciou s ochorením COVID-19. Pracovníci ODGD pracovali z domu. Sústredili sme sa na 

post-processing – spracovávanie dát do výkresovej dokumentácie, export situačných výkresov 

PO do systému PAMIS, tvorbu 3D modelov a ich prezentáciu na portál Sketchfab, prípravu dát 

pre vklad do systému CDA, prezentáciu dát na internete prostredníctvom Google photos a 

Facebook-u.  

Spolupráca v rámci PÚ SR: s odborom NKP a PU - priestorová identifikácia NKP - 

vytváranie a vkladanie situačných pôdorysov do systému PAMIS, spolupráca s odborom 

archeológie - priestorová identifikácia NKP, prezentácia 3D modelov z LIDAR dát na Sketchfab 

stránke PÚ SR, spolupráca s ORA Bratislava, CHTO, OOA, OPÚP - Digitalizácia drevenej 

sakrálnej mikroarchitektúry a digitálne dokumentovanie medziodborového výskumu v rámci 

projektu. (Aplikovaný výskum na súbore 11 oltárov, reštaurovaných v rozmedzí rokov 2003–

2019 špecializovaným pracoviskom PÚ SR – Oblastným reštaurátorským ateliérom v Bratislave).  

Poskytovali sme digitalizované výstupy PO na základe licenčnej zmluvy vlastníkom 

predmetných PO. Dáta poskytujeme vlastníkom a správcom NKP ako podkladový materiál pre 

pamiatkovú obnovu.  

V septembri 2021 sme sa podieľali na podujatí PAMIATKOVO - deň otvorených dverí v 

Pamiatkovom úrade v Bratislave. Podujatie bolo určené širokej verejnosti, najmä rodinám s 

deťmi. Bol pripravený bohatý vzdelávací program pre deti a mládež, prostredníctvom 

zaujímavých ukážok sa návštevníci mohli oboznámiť s praktickými činnosťami našich 

pracovníkov v procese ochrany pamiatok. 

Spolupracovali sme na projektoch v rámci PÚ SR, poskytovali sme digitalizované výstupy 

odborným pracovníkom pre vytvorenie príspevkov na semináre a pracovné stretnutia. 

Pokračovala priebežná spolupráca s organizačnými zložkami v rámci PÚ SR - odbor NKP a PU: 

veľkoformátová tlač máp ochranných pásiem PR a PZ, prevozy veľkoobjemných nákladov 

dodávkovým vozidlom a technický servis pre PÚ SR.  

 

H/ Kontrakt : Projekt Pro Monumenta II. - prevencia údržbou. 

Aj rok 2021, bol poznačený významnými protipandemickými obmedzeniami. Napriek tomu 

bolo uskutočnených inšpekčnými tímami OPÚP PÚSR v rámci projektu Pro Monumenta II. 

spolu 104 inšpekcií NKP. Z nich ako podklad pre hodnotiacu komisiu Obnovme si svoj dom 

MK SR, prípadne ako kontrola vykonaných prác  - podprogram 1.6 pre rok 2020 (vypracované 

špeciálne TSKP) 64 a 40 vlastníkom/správcom vyžiadaných inšpekcií, prípadne opakovaných 

obhliadok (obhliadka a prípadne aj remeselný zásah). Spracovaných bolo ku 31. 12. 2021 

spolu  Technických správ o kultúrnej pamiatke – 120 (16 ešte z roku 2020).  

V sledovanom období naďalej prebiehali práce na adaptácií objektov v Trnave, Banskej 

Štiavnici a Levoči, z ktorých v rámci PM II vzniknú regionálne centrá OPÚP ako aj 

tréningové centrá pre tradičné stavebné technológie. Keďže pripravené projektové 



 

74 

 

dokumentácie predpokladali v rámci svojich rozpočtov vyššie náklady na adaptáciu ako sú 

zahrnuté v rozpočte projektu, svojpomocne sa realizovali mnohé práce pri ich adaptácií, 

hradené takmer v úplnosti z rozpočtu PÚSR. V tomto rámci sa uskutočnil aj workshop v 

oblasti tradičných vonkajších omietok inšpekčných skupín v Trnave. Významné svojpomocné 

zásahy prebiehali v priebehu celej zimy a od jari aj v letnom období na objektoch v Levoči a 

B. Štiavnici. Zároveň, v roku 2021 prebehli pri adaptácií oboch objektov všetky etapy 

zazmluvnených stavebných prác v zmysle zmlúv o dielo na adaptáciu týchto objektov s 

vysúťaženými dodávateľmi a koncom roka sa začali kolaudačné konania pre objekty v Trnave 

a Levoči. Ku 31. 12. 2021 bol skolaudovaný a užívacie povolenie získal objekt v Trnave.  

Prebehli ďalšie 3 aktivity propagujúce preventívnu údržbu pamiatok,  nazývané aj ako „Deň 

čistenia odkvapov“ a to v mestských pamiatkových rezerváciách v Banskej Štiavnici, 

Kežmarku a Levoči. Všetky aktivity boli sprevádzané rozsiahlou propagáciou v lokálnych i 

celoštátnych médiách a mali svoje propagačné materiály (plagáty, letáky, nálepky).   

 

I/ Kontrakt: Správa a prevádzka. 

 

Správa a prevádzka budov v správe PÚ SR. Výdavky  

  na prevádzku 

Sledované objekty budovy spolu 

Bratislava - Cesta na Č. most 6 981 569,12 

Bratislava - Leškova 17 84 504,58 

Košice - Hlavná 25 9 048,72 

Rožňava - Betliarská 6 + Dobšínska Maša 15 036,26 

Trnava - Cukrová 1 48 782,72 

Trenčín - Štefánikova 22 2 342,52 

Prievidza 5 147,50 

Nitra - nám. Jána Pavla II. 8 97 627,80 

Topoľčany - Palárikova 30 3 074,00 

Komárno 753,70 

B. Bystrica - Horná strieborná 9, Lazovná 8, Mičínska 1 93 227,88 

Kremnica - Kollárova 25 0,00 

B. Štiavnica - Dolná ružová 7, J.K.Hella 4, Laskomer. 3 33 670,66 

Lučenec - nám. Republiky 26 9 804,50 

Žilina - Marián. Nám. 19 25 784,20 

Martin - Mudroňova 22 4 026,08 

Ružomberok - Hýroša 1 7 362,16 

Prešov - Hlavná 113,115 56 666,14 

Poprad - Sob. Nám. 1735 37 854,32 

Levoča - Nám. m. Pavla 41 24 289,66 

Levoča - Nová 55 66 969,36 

Červený Kláštor 151 500,56 

SPOLU 1 759 042,44 
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Vyhodnotenie Prioritných projektov Pamiatkového úradu SR: 

 

A/ Prioritný projekt: Dokumentačná a informačná činnosť 

1) Pamiatkové výskumy Pamiatkového úradu SR 

Plnenie 

V rámci projektu sa uskutočnili archeologické výskumy a prieskumy na 22 archeologických 

náleziskách, na 26 archeologických náleziskách boli uskutočnené geofyzikálne prieskumy 

georadarom a magnetometrom. Na základe vykonaných výskumov a prieskumov boli spracované 

podnety a podklady na vyhlásenie za NKP v prípade 11 archeologických nálezísk.  

Archeologické prieskumy a výskumy archeologických nálezísk: 

 Hradisko Iľanovská Poludnica 

 Hradisko Demänovská Poludnica 

 Hradisko Zemplín 

 Hradisko Veľký Tribeč a jeho zázemie 

 Hradisko Zobor a jeho zázemie 

 Hradisko Žibrica a jeho zázemie 

 Hradisko Krasín a jeho zázemie 

 Hradisko Marhát 

 Hradisko Sirk 

 Hradisko Prašník 

 Čierny hrad, k.ú. Zlatno 

 Opevnený dvorec, Velčice 

 Ryžovisko zlata, Velčice 

 Ryžovisko zlata, Zlatno 

 Mohylník Skalica 

 Mohylník Gbely – Kojatín 

 Narušené pohrebisko Gbely - Kojatín  

 Mohylník Gbely – Adamov 

 Banský areál Špania Dolina 

 Stará Opatová – stredoveký kostol? 

 Výšinné opevnené (?) sídlisko Hrdovická 

 Holíč – Hrúdy, polykultúrne sídlisko 

Zoznam geofyzikálnych prieskumov 2021 

Georadar: 

 Veľké Ripňany, poloha: kostol sv. Jána Nepomuckého. Odborný posudok nedeštruktívneho 

archeologického výskumu geofyzikálnym meraním, Autor: Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. 

 Zemplín - poloha: Hradisko. Odborný posudok nedeštruktívneho archeologického výskumu 

geofyzikálnym meraním, Autor: Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. 
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 Klížska Nemá - poloha: Referenčný kostol. Odborný posudok nedeštruktívneho 

archeologického výskumu geofyzikálnym meraním, Autor: Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. 

 Trávnik, poloha: kostol sv. Benedikta. Odborný posudok nedeštruktívneho archeologického 

výskumu geofyzikálnym meraním, Autor: Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. 

 Nová Bašta - poloha: kostol sv. Štefana Uhorského. Odborný posudok nedeštruktívneho 

archeologického výskumu geofyzikálnym meraním, Autor: Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. 

 Bardoňovo - poloha: kostol sv. Bartolomeja apoštola. Odborný posudok nedeštruktívneho 

archeologického výskumu geofyzikálnym meraním, Autor: Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. 

 Veľký Ďur - poloha: Kostol sv. Martina. Odborný posudok nedeštruktívneho 

archeologického výskumu geofyzikálnym meraním, Autor: Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. 

 Šarovce, poloha: kostol sv. Anjelov strážcov. Odborný posudok nedeštruktívneho 

archeologického výskumu geofyzikálnym meraním, Autor: Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. 

 Mýtne Ludany, poloha: kostol Všechsvätých. Odborný posudok nedeštruktívneho 

archeologického výskumu geofyzikálnym meraním, Autor: Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. 

 Nová Ves nad Váhom, poloha: kostol sv. Martina biskupa. Odborný posudok 

nedeštruktívneho archeologického výskumu geofyzikálnym meraním, Autor: Doc. RNDr. 

Ján Tirpák, CSc. 

 Hokovce - poloha: kostol sv. Petra a Pavla. Odborný posudok nedeštruktívneho 

archeologického výskumu geofyzikálnym meraním, Autor: Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. 

 Kolta - poloha: Pustý kostol. Odborný posudok nedeštruktívneho archeologického výskumu 

geofyzikálnym meraním, Autor: Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. 

 Beckov, poloha: zaniknutý kaštieľ Medňanských. Odborný posudok nedeštruktívneho 

archeologického výskumu geofyzikálnym meraním, Autor: Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. 

 Rožňava - poloha: katedrála Nanebovzatia Panny Márie. Odborný posudok 

nedeštruktívneho archeologického výskumu geofyzikálnym meraním, Autor: Doc. RNDr. 

Ján Tirpák, CSc. 

 Beckov, poloha: kostol sv. Štefana kráľa. Odborný posudok nedeštruktívneho 

archeologického výskumu geofyzikálnym meraním, Autor: Doc. RNDr. Ján Tirpák, CSc. 

 Nová Ves nad Váhom, poloha: kostol sv. Martina biskupa. Odborný posudok 

nedeštruktívneho archeologického výskumu geofyzikálnym meraním, Autor: Doc. RNDr. 

Ján Tirpák, CSc. 

Magnetometer: 

 Výsledky geofyzikálneho (magnetometrického) prieskumu na lokalite Sirk – hradisko 

Železník, Autori: prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD. RNDr. Ján Mikuška, CSc. 

 Výsledky geofyzikálneho (magnetometrického) prieskumu na lokalite Kovarce – hradisko 

Veľký Tribeč, Autori: prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD. RNDr. Ján Mikuška, Csc. 

 Výsledky geofyzikálneho (magnetometrického) prieskumu na lokalite Prašník – hradisko 

Tlstá hora, Autori: prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD. RNDr. Ján Mikuška, CSc. 

 Výsledky detailného magnetometrického prieskumu na lokalite Breznica – cintorín, Autori: 

prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD. RNDr. Ján Mikuška, CSc. 
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 Výsledky detailného magnetometrického prieskumu na lokalite Humenné – cintorín I. sv. 

vojny, Autori: prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD. RNDr. Ján Mikuška, CSc. 

 Výsledky detailného magnetometrického prieskumu na lokalite Nižná Polianka – cintorín I. 

sv. Vojny, Autori: prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD. RNDr. Ján Mikuška, CSc. 

 Výsledky detailného magnetometrického prieskumu na lokalite Stropkov – cintorín I. sv. 

Vojny, Autori: prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD. RNDr. Ján Mikuška, CSc. 

 Výsledky geofyzikálneho (magnetometrického) prieskumu na lokalite Demänová – 

hradisko Demänovská hora, Autori: prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD. RNDr. Ján 

Mikuška, CSc. 

 Archeogeofyzikálny prieskum zaniknutého sídelného areálu v k. ú. Holíč, poloha Hrúdy, 

Autor: Mgr. Zuzana Felcanová, PhD. 

 Archeogeofyzikálny prieskum mohylníka v k. ú. Gbely, poloha Kojatín, Autor: Mgr. 

Zuzana Felcanová, PhD. 

 

2) Evidencia pamiatkového fondu 

Spracovávanie a aktualizácia zásad ochrany pamiatkových území 

 spracovanie PZ Pezinok 

 aktualizácia: PR Bratislava, PR Banská Bystrica, PR Banská Štiavnica , PR Kremnica, PR 

Prešov, PR Spišská Sobota, PZ Spišské Podhradie 

Plnenie 

KPÚ Banská Bystrica: 

PR Banská Bystrica - nespracované, PR Banská Štiavnica - nespracované, PR Kremnica – 

spracované. 

KPÚ Bratislava: 

 Aktualizácia Zásad PR BA – v súčasnosti prebieha finalizácia aktualizácie (Falbová); 

 Zásady ochrany pamiatkového územia Pamiatková zóna Pezinok, 2020 – 2021, 

spoluautorstvo:  Belohorcová, Hrdina, Vávrová , spolupráca PÚ SR:  Baroková. 

KPÚ Prešov: 

V rámci Aktualizácie zásad PR Prešov, PZ Spišské Podhradie, PR Poprad-Spišská Sobota 

realizovaná terénna ohliadka s pracovnými textami a plánmi, vyhotovená fotodokumentácia, 

pripravené podklady pre spracovanie grafickej časti z externého prostredia. 

 

B/ Prioritný projekt: Edičná, vydavateľská a propagačná činnosť 

 

1) Revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá.  

Plnenie 

KPÚ Trnava: 

 Spracovanie návrhov na nomináciu na Výročnú cenu revue Pamiatky a múzeá za rok 2020: 

Divadla Jána Palárika v Trnave - Kazimír, Kláštor paulánov v Šamoríne - Petrovič, 

Sobotište,  Vodný mlyn tzv. habánsky - Šabíková; 
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 príspevok do časopisu  Pamiatky a múzeá, č. 3/2021: Sobotište,  Vodný mlyn tzv. habánsky 

– Šabíková – zatiaľ nebol uverejnený. 

 

2) Príprava 3. zväzku publikácie rukopisu Václava Mencla: „Dejiny európskej architektúry“ 

v spolupráci s NPÚ.  

Plnenie: 

Spoločná publikácia Národního památkového ústavu (Územní odborné pracoviště středních Čech 

v Praze)  a PÚ SR - Václav Mencl: Dějiny evropské architektury III. bola ku koncu roka 2021 

pripravená v nasledovnom stave: spracované dielo bolo predstavené na Komisii vedy a výskumu 

v NPÚ v Prahe dňa 10. 12. 2021 a schválené ako splnená úloha prípravy publikácie. Pred tlačou 

ešte prebiehajú posledné korektúry celého diela a práce na registroch. Medzi oboma partnerskými 

organizáciami bola uzavretá zmluva o združení finančných prostriedkov. Tlačiareň je už po 

výberovom konaní a je s ňou uzatvorená zmluva - ide o tlačiareň v Havlíčkovom Brode. Tlač 

publikácie predpokladáme v 1. štvrťroku 2022 tak, ako bolo plánované.  

 

3) Publikácia „Svetové dedičstvo na Slovensku - World Heritage in Slovakia“. 

Plnenie: 

V roku 2021 pokračovala sumarizácia fotografických podkladov do pripravovanej publikácie, 

definovanie atribútov jedinečnej svetovej hodnoty lokalít SKD, a finalizácia textov približujúcich 

uplatňovanie Dohovoru o ochrane svetového dedičstva UNESCO v slovenskom prostredí. 

 

4) „Pamiatkovo“ deň otvorených dverí PÚ SR pre rodiny s deťmi, zameraný na propagáciu 

ochrany pamiatkového fondu.  

Plnenie: 

Dlhodobým cieľom programu je oboznámenie verejnosti, osobitne rodín s deťmi s prácou 

Pamiatkového úradu SR, s prácou pamiatkara pri ochrane pamiatkového fondu (archeológa, 

architekta, archivára, výskumníka, digitalizéra, reštaurátora a i.) a s tým spojeným potlačením 

rôznych negatívnych asociácií viažucich sa k pamiatkarovi ako k „zlému úradníkovi". Cieľom 

bolo i vytváranie pozitívneho vzťahu detí k nášmu spoločnému kultúrnemu dedičstvu, k 

pamiatkam. Čiastkovým cieľom pre tento ročník bolo skúmanie pamiatok a objavovanie skrytých 

informácií o konkrétnom typologickom druhu pamiatok - mlynoch, ich fungovaní a ich 

hodnotách. Podujatie sa kvôli pandemickej situácii prekladalo z roku 2020 na rok 2021, 

uskutočnilo sa v sobotu 2. 10. 2021 v budove PÚ SR v Bratislave, Cesta na Červený most 6. Do 

podujatia sa prípravou aj prezentovaním svojej činnosti zapojili jednotlivé oddelenia nášho úradu 

- archeológovia, archivári, odbor národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území, odbor 

digitalizácie a grafickej dokumentácie, ProMonumenta a aj reštaurátori. Pre potreby akcie boli 

vyrobené plagáty, maľovanky a pracovné listy pre deti, propagačné letáky,  brožúrky o fungovaní 

mlyna atď. 
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5) Výstava k 70. Výročiu PÚ 

Plnenie: 

Výstava k 70. výročiu založenia Pamiatkového ústavu v Bratislave (1951) bola realizovaná 

v online forme ako samostatná webová stránka s nasledujúcim obsahom: 

 Časová os 1951 – 2002: najdôležitejšie medzníky v dejinách pamiatkovej starostlivosti, 

doplnené stručným popisom, fotografiami riaditeľov pamiatkových orgánov a iných 

osobností, zdigitalizovanými dokumentmi (listiny, spisy, dokumentácie, fotografie, plány) 

s výpovednou hodnotou k danej udalosti. 

 Tematické kapitoly: články venované rôznym témam v rámci dejín ochrany pamiatok 

doplnené zdigitalizovanými dokumentmi, napr. Súpis pamiatok na Slovensku, Vodná nádrž 

Liptovská Mara, Štátne reštaurátorské ateliéry, Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti 

1991 – 1994, Pamiatkový ústav 1994 – 1996 a pod. 

 Osobnosti: biografie najvýznamnejších osobností pamiatkovej starostlivosti 

 Galéria: prezentácia pamiatkového fondu Slovenska formou historických obrazových 

dokumentov 

Pre online formu výstavy bol zabezpečený výkonný softvér pre virtuálne prehliadky 

a spracovanie digitálnych obrázkov, ďalej prezentačná platforma pre elektronickú výstavu a jej 

technická podpora pri nasadení, bol spracovaný grafický návrh a koncept výstavy, spracované 

texty a digitálne objekty (obrázky, plány, pdf dokumenty).  

Online forma výstavy umožňuje prezentovať dejiny ochrany pamiatok interaktívnou formou 

s vysokou kvalitou a nadštandardnými rozmermi digitálnych objektov, umožňuje časovo 

a priestorovo neobmedzený prístup verejnosti k informáciám a zážitkom. Je atraktívnym 

doplnením propagácie pamiatkového fondu Slovenska a činnosti pamiatkarov za uplynulých 70 

rokov.  

 

C/ Prioritný projekt: Výchova a vzdelávanie. 

 

1) Odborno-metodický deň  Pamiatkového úradu SR  a Národního památkového ústavu Praha. 

Plnenie 

Metodický deň pripravený, ale kvôli pandémii presunutý na rok 2022. 

 

2) Pracovný seminár „Monitoring a manažment svetového kultúrneho dedičstva. 

Plnenie: 

Seminár z dôvodu dlhodobej PN presunutý na rok 2022. 

 

3) Organizovanie letnej školy Akadémia dedičstva: Manažment SKD v krajinách V4 - rozvoj 

odborných kapacít prostredníctvom medzinárodnej výmeny skúseností pri riešení 

širokospektrálnych problémov dotýkajúcich sa zabezpečenia ochrany svetového kultúrneho 

dedičstva krajín V4.   
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Plnenie: 

Keďže ide o podujatie s výrazným podielom zahraničných lektorov i študentov, ktorých účasť aj 

v roku 2021 komplikujú opatrenia proti šíreniu COVID-19, pristúpili partnerské inštitúcie V4 

a slovenskí spoluorganizátori k rozhodnutiu o jeho opätovnom odložení. Akadémia dedičstva V4 

sa uskutoční v náhradnom termíne po uvoľnení protipandemických obmedzení (najmä súvislosti 

s cestovaním), a to v Krakove a pôvodne plánovanej slovenskej lokalite SKD Levoča, Spišský 

hrad a pamiatky okolia.   

 

4) Medzinárodná konferencia „Max Dvořák“  

Plnenie: 

Medzinárodnú konferenciu Max Dvořák a ochrana pamiatok zorganizoval on-line Pamiatkový 

úrad SR dňa 13. 10. 2021.  

Podujatie bolo organizované pri príležitosti 100. výročia úmrtia významnej osobnosti v odboroch 

dejín umenia a ochrany pamiatok. Zo širšieho hľadiska sa včlenilo do kontextu medzinárodného 

výskumu dejín umeleckej historiografie a ochrany pamiatok, rozvíjaného najmä v ostatných 

dekádach. 

Max Dvořák (1874 – 1921), predstaviteľ tzv. Viedenskej školy dejín umenia, znechal svoju stopu 

v pamiatkarstve najmä vďaka pôsobeniu v Ústrednej komisii na výskum a zachovávanie 

umeleckých a historických pamiatok. Príležitosť stého výročia Dvořákovho úmrtia viedla 

k usporiadaniu tejto medzinárodnej online konferencie sledujúcej zástoj osobnosti v tejto 

disciplíne. 

Program konferencie: 

 Úvodné slovo: PhDr. Radoslav Ragač, PhD., dočasne vymenovaný generálny riaditeľ 

PÚSR 

 Tomáš Kowalski (Bratislava): Milestones of life and work of MaxDvořák (Míľniky života 

a diela Maxa Dvořáka) 

 Sandro Scarrocchia (Milano): Denkmalpflege, Kunst und moderne Architektur: Dvořáks 

Beitrag zur Denkmalpflegetheorie (Ochrana pamiatok, umenie a moderná architektúra: 

Dvořákov príspevok k teórii ochrany pamiatok) 

 Vittorio Foramitti (Udine): From Denkmalpflege to Kunstschutz: Max Dvořák and the 

Italian territories (Od ochrany pamiatok k záchrane pamiatok: Max Dvořák a talianske 

územia) 

 Calogero Bellanca (Rome): Max Dvořák and his cultural rapport with Rome (Max Dvořák 

a kultúrny styk s Rímom) 

 Franko Ćorić (Zagreb): Max Dvořák’s implementation of modern conservation and cultural 

promotion of Dalmatia (Podiel Maxa Dvořáka na uvedení moderných princípov ochrany 

pamiatok a kultúrneho dedičstva v Dalmácii)   

 Waldemar Deluga (Ostrava): Max Dvořák on the protection of the Eastern Christian 

monuments (Max Dvořák a ochrana pamiatok východného kresťanstva) 
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 Andrzej Siwek (Cracow): Reception of Max Dvořák’s conservation concepts in Cracow 

(Príjmanie Dvořákovho konceptu ochrany pamiatok v Krakove)  

 Andreas Lehne (Vienna): Max Dvořák steigt in den Ring (Boj Maxa Dvořáka o viedenský 

Ring) 

 Marek Krejčí (Prague): Max Dvořák: Man in the Time of Great War (Max Dvořák: človek 

v čase Veľkej vojny) 

 Peter Buday (Bratislava): Making of term ‘monument’ in Hungary in the beginning of the 

20th century (Utváranie pojmu „pamiatka“ v Uhorsku na začiatku 20. storočia) 

Konferencia mala za cieľ pripomenúť osobnosť Maxa Dvořáka a zdôrazniť jeho aktivity v sfére 

ochrany pamiatok. S týmto cieľom sa podarilo získať účasť renomovaných bádateľov, ktorých 

výskum a publikačná činnosť sa viaže na dejiny ochrany pamiatok. Účastníci zároveň 

zastupovali väčšinu oficiálnych pôsobísk Maxa Dvořáka. Pozornosť sa celkovo venovala 

vzťahu Maxa Dvořáka k dnešným územiam Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Belgicka, 

Talianska, Chorvátska, Poľska a Ukrajiny. V rámci daných možností sme sa pokúsili dosiahnuť 

prierezovo na podstatné časti Dvořákovej pamiatkarskej práce a zabezpečiť reprezentatívnosť z 

hľadiska zastúpenia odbornej bádateľskej obce. Podujatie sa usilovalo prehĺbiť poznanie menej 

známej osobnosti z dejín stredoeurópskej ochrany pamiatok.  

Pôvodný zámer viacdňového podujatia s exkurziou sa kvôli epidemickým opatreniam mohol 

zrealizovať len v redukovanej forme. Na druhej strane formát online konferencie umožnil 

zvýšiť jej dosah a sprístupniť ju vzdialeným záujemcom.  

 

5) 52. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku - Archeologia historica. 

Plnenie: 

Na september r. 2020 bola na východnom Slovensku pripravená už 52. medzinárodná 

konferencia archeológie stredoveku Archaeologia historica. K tradičnému stretnutiu najmä 

českých a slovenských odborníkov na brehu Zemplínskej Šíravy bohužiaľ nedošlo. Ochorenie 

COVID 19 ju presunulo až o rok na september 2021. Ani v roku 2021 nemožno konštatovať, že 

sa archeológovia a iní odborníci na štúdium stredoveku zišli na svojej tradičnej konferencii. Tá sa 

totiž pre pokračujúcu epidémiu koronavírusu uskutočnila v termíne 20. - 23. septembra formou 

online. Organizátormi podujatia boli Pamiatkový úrad SR, Katedra archeológie a Katedra 

muzeológie UKF v Nitre a Národní památkový ústav. 

Nosnou témou konferencie bolo „ČLOVEK A JEHO ŽIVOTNÝ PRIESTOR“, ktorá v najširšom 

slova zmysle zahŕňa v sebe od sídliskovej až po hrobovú archeológiu všetky charakterizujúce 

komponenty. Na pozadí globálnej celospoločenskej diskusie o ochrane životného prostredia sme 

chceli priniesť pohľad na vzájomnú interakciu človeka a prírody v nami vybranom úseku histórie 

ľudstva. Nešlo len o tzv. históriu krajiny, ale aj o užší pohľad na dedinu (obydlie ako stred sveta), 

mesto, hrad či kláštor v ich časopriestorovej premene. Štrukturálna premena hlavne prírodného 

prostredia antropogénnymi zásahmi (ťažba nerastných surovín, baníctvo, hutníctvo, sklárska 

výroba), vrátane úpravy riek (stavidlá, budovanie rybníkov, mlynov) a ciest. Do rámcového 

obsahu zapadá aj lesné hospodárstvo, s dokladmi výroby uhlia, dechtu, pálenie vápna a pod. 
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Neopomenuli sme ani obrazové umenie, priestorovú symboliku, mystickú geografiu a 

diskutabilné otázky vzťahu centra a periférie z pohľadu politického, ekonomického i 

náboženského. 

V priebehu troch konferenčných dní odznelo 35 príspevkov, cielených najmä do prostredia 

archeologického poznania stredoveku strednej Európy s presahmi do raného stredoveku i 

novoveku. Súčasťou programu bolo aj 8 posterov. Prihlásených bolo celkovo 70 účastníkov zo 

Slovenska a z Čiech. Zastúpené boli aj Ukrajina a Poľsko.  

Organizátori museli zareagovať na komplikácie, ktoré so sebou priniesla snaha vyrovnať sa 

s pandémiou COVID 19. Po prvýkrát teda konferencia prebehla vo virtuálnom prostredí bez toho, 

aby sa účastníci konferencie stretli na jednom mieste na území Čiech, Moravy alebo Slovenska, 

ako býva každoročne zvykom. Z tradičných atribútov konferencie tak vypadol spoločenský večer 

a veľmi užitočné neformálne diskusie. Neuskutočnila sa ani pripravená exkurzia  po 

archeologických lokalitách východoslovenského Zemplína. V každom prípade možno 

konštatovať, že napriek tomu, že sa konferencia vybrala doposiaľ neznámou cestou, prebehla jej 

rokovacia a diskusná časť štandardným spôsobom a prezentované príspevky a pripravené postery 

si našli cestu ku svojím divákom. Aj tentokrát budú referáty, dopracované do podoby článkov, 

publikované v tradičnom periodiku ARCHAEOLOGIA HISTORICA. 

KPÚ Košice: 

 Pristáš, M.: hlavný garant (príprava, organizácia a priebeh) medzinárodnej konferencie 

archeológie stredoveku Archaeologia Historica 2021, uskutočnenej v termíne 20. - 23. 09. 

2021 v online forme. 

KPÚ Prešov: 

Organizačný výbor konferencie – JUDr. Mgr. G. Lukáč. 

 

D/ Prioritný projekt: Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí. 

 

1) Značka Európske dedičstvo – zaistenie metodických, informačných a administratívnych 

činností národného koordinátora pre Značku ED, predloženie spracovaných žiadostí 

o udelenie značky európskemu hodnotiacemu panelu.  

Plnenie: 

Stredoveké nástenné maľby v Gemeri a Malohonte – v súčinnosti s hlavným spracovateľom 

žiadosti (VÚC Banská Bystrica) sa PÚ SR podieľal na dopracovaní nominácie lokality na 

udelenie Značky Európske dedičstvo v súlade s požiadavkami medzinárodného hodnotiaceho 

procesu. Finálna dokumentácia bola spracovaná v slovenskom a anglickom jazyku a k 1. marcu 

2021 ju PÚ SR oficiálne predložil Sekretariátu Značky ED na odborné posúdenie. Výsledky 

hodnotenia medzinárodného odborného panelu a zoznam lokalít odporúčaných v tomto roku na 

udelenie značky by mal byť známy začiatkom roka 2022.  
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Výročné stretnutie koordinátorov značky Európske dedičstvo EHL.  

Plnenie: 

Výročné stretnutie národných koordinátorov oficiálnej iniciatívy EÚ – Značka Európske 

dedičstvo (EHL) – sa uskutočnilo online formou dňa 26. novembra 2021 za účasti koordinátorov 

z 25 európskych krajín, zástupcov EHL Network, ktorá združuje lokality ocenené značkou 

Európskeho dedičstva, bruselského koordinačného orgánu a členov odborného hodnotiaceho 

výboru. Program stretnutia bol venovaný primárne zhodnoteniu aktuálne prebiehajúceho 

výberového procesu, ktorého výsledky budú oznámené na jar 2022, skúsenostiam jednotlivých 

koordinátorov s prípravou kandidatúr, resp. manažmentom lokalít EHL v ich domovských 

krajinách, a tiež možnostiam ďalšieho rozvoja a smerovania iniciatívy EHL v ďalšej dekáde jej 

existencie.   

 

2) Zasadnutie pracovnej skupiny EHHF Economic Taskforce.  

Plnenie: 

Po dlhšej prestávke vynútenej protipandemickými opatreniami sa v roku 2021 pracovná skupina 

EHHF pre ekonómiu a štatistiku zišla na dvoch zasadnutiach konaných online formou 

v termínoch 1. apríla a 20. septembra 2021. Pracovná skupina bola rozšírená o troch nových 

členov – zástupcov Litvy, Malty a Valónska, a v priebehu roka 2021 sa programovo orientovala 

najmä na nový projekt s názvom HERIWELL. Na základe predchádzajúcej úspešnej spolupráce 

je projekt opätovne realizovaný spoločne s európskou agentúrou ESPON a zameriava sa na 

možnosti štatistického mapovania prínosu hmotného kultúrneho dedičstva ku kvalite života. 

 

3) 44. Zasadnutie Výboru UNESCO  

Plnenie: 

Výbor svetového dedičstva sa skladá zo zástupcov 21 členských štátov volených spravidla na 

obdobie 4 rokov, jeho zasadnutia sa konajú každoročne a v pozícii pozorovateľov sa na nich 

zúčastňujú všetky zmluvné štáty Dohovoru o svetovom dedičstve. Výbor zodpovedá za 

implementáciu Dohovoru o svetovom dedičstve, rozhoduje o použití finančnej pomoci z Fondu 

svetového dedičstva, skúma správy o stave zachovania lokalít svetového dedičstva a rozhoduje 

o zápise lokalít na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, resp. Zoznam 

svetového dedičstva v ohrození. V roku 2021 sa konalo rozšírené 44. zasadnutie Výboru, ktoré 

zahŕňalo aj agendu predchádzajúceho roka, kedy Výbor nezasadal kvôli bezpečnostným rizikám 

spôsobeným pandémiou Covid-19. Zasadnutie sa realizovalo kombinovanou online a prezenčnou 

formou v dňoch 16. – 31. júla 2021 pod organizačnou záštitou UNESCO v spolupráci s krajinou 

predsedajúcou Výboru, Čínskou ľudovou republikou a hostiteľským mestom Fuzhou.   

Generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay v otváracom prejave 44. zasadnutia Výboru 

pripomenula blížiace sa 50. výročie prijatia Dohovoru o svetovom dedičstve a upozornila, že by 

malo predstavovať príležitosť kriticky nahliadnuť nielen proces zapisovania nových lokalít na 

Zoznam svetového dedičstva alebo ich ochrany, ale predovšetkým jeho vplyv na miestnych 

obyvateľov a kvalitu ich života. Medzi kľúčové body programu 44. zasadnutia patrila 

aktualizácia Strategického dokumentu o vplyvoch zmeny klímy na svetové dedičstvo a úspešné 

zavŕšenie Periodického reportingu v Afrike a arabských krajinách. Okrem toho Výbor preskúmal 

správy o opatreniach na zlepšenie problematického stavu zachovania 255 lokalít svetového 

dedičstva, z ktorých 53 figuruje aj na Zozname svetového dedičstva v ohrození. Od 24. júla 

Výbor posudzoval návrhy na zápis nových lokalít do Zoznamu svetového dedičstva, počnúc 
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nomináciami, ktoré nebolo možné posúdiť minulý rok. Celkovo bolo posúdených 39 nominácií 

na zápis do Zoznamu svetového dedičstva, z toho 6 prírodných lokalít a 33 kultúrnych. 

Počas aktuálneho zasadnutia bolo na Zoznam svetového dedičstva zapísaných celkovo 29 

kultúrnych lokalít, 5 prírodných a 3 lokality boli rozšírené. Medzi nimi sa po viac ako dekáde 

príprav podarilo dosiahnuť zápis medzinárodnej lokality Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes 

(západná časť), ktorá je spoločnou nomináciou Nemecka, Rakúska a Slovenska a ktorej súčasťou 

na našom území sú Rímsky vojenský tábor Gerulata v Bratislave-Rusovciach a Rímsky vojenský 

tábor v Iži. Rok 2021 bol úspešný aj pre slovenskú časť prírodnej lokality Bukové pralesy a staré 

bukové lesy Európy, ktorej hranice boli upravené a rozšírené o územia spadajúce do 

Vihorlatského pralesa a prírodných rezervácií Havešová, Rožok, Udava a Stužica.  

Jedným z najvýraznejšie rezonujúcich tohtoročných rozhodnutí Výboru bolo vyradenie 

Liverpoolu (Spojené kráľovstvo) zo Zoznamu svetového dedičstva. Po Údolí Labe v Drážďanoch 

(Nemecko) a Prírodnej rezervácii antilop Oryx (Omán) sa tak Liverpool stal už treťou lokalitou, 

ktorá z dôvodu nezvratnej straty atribútov vyjadrujúcich jej jedinečnú svetovú hodnotu prišla o 

status svetového dedičstva. Ako výnimočný príklad globálneho obchodného centra 18. a 19. 

storočia boli historické centrum a doky v Liverpoole súčasťou svetového dedičstva od roku 2004, 

avšak už v roku 2012 boli zaradené na Zoznam svetového dedičstva v ohrození kvôli obavám 

z dopadov rozsiahleho zámeru developmentu Liverpool Waters vo vnútri lokality i v jej 

ochrannom pásme. Projekt odvtedy pokračoval stavebnými zásahmi, v súvislosti s ktorými Výbor 

opakovane upozorňoval na závažné ohrozenie jedinečnej svetovej hodnoty. Aj keď vylúčenie 

ktorejkoľvek lokality zo Zoznamu svetového dedičstva predstavuje stratu pre medzinárodné 

spoločenstvo ako celok, Výbor v tomto prípade dospel k mimoriadnemu a zriedkavému záveru, 

že narušenie autenticity a integrity novou výstavbou v lokalite je nezlučiteľné s jej ďalším 

zotrvaním na Zozname. 

V neposlednom rade Výbor prerokoval a schválil revíziu Vykonávacej smernice pre uplatňovanie 

Dohovoru o svetovom dedičstve, ktorá upravuje nominačný proces pre nové lokality uchádzajúce 

sa o zápis do Zoznamu svetového dedičstva smerom k zníženiu administratívnej a finančnej 

náročnosti predkladania nominácií, a tiež k rozšíreniu možností na komunikáciu medzi lokalitami 

a odbornými poradnými orgánmi Výboru. Revízia je jedným z výstupov činnosti Ad-hoc 

pracovnej skupiny vytvorenej pri Centre svetového dedičstva v roku 2018, ktorej členom bola aj 

Slovenská republika zastúpená Pamiatkovým úradom SR. 

45. riadne zasadnutie Výboru svetového dedičstva sa bude konať v meste Kazaň (Ruská 

federácia), v termíne 19. – 30. júna 2022. 
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Vyhodnotenie úloh realizovaných mimo Kontraktov a Prioritných projektov PÚ SR  

 

1) Revízia pamiatkových území  

 spracovávanie návrhov na vyhlásenie pamiatkových území - Pukanec (PZ), Kultúrna 

krajina Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia (krajinná PZ)  

 príprava podkladov na zápis katastra, spolupráca ÚGKK a MK SR pri vyhlasovaní 

pamiatkových území (PZ Čachtice, PZ Jabloňovce, PZ Žilina bulvár).  

Plnenie 

PÚ SR: 

 Pukanec (PZ): materiál návrhu na vyhlásenie PZ Pukanec bol prepracovaný a doplnený v 

zmysle zmeny jeho štruktúry v súlade s metodikou pre pamiatkový urbanisticko-historický 

výskum a návrh zásad a pripomienok stanoviska OMK z roku 2020. Boli prehodnotené 

pamiatkové hodnoty v území, prekategorizované objekty a prvky zelene, úpravy sa týkali 

komplexne textovej i grafickej časti materiálu. Doplnené boli informácie o histórii a 

súčasnom stave poznania archeológie v území, fotodokumentácia i ďalšie mapové prílohy. 

V rámci vyjasnenia opodstatnenia vyhlásenia navrhovaného územia za pamiatkovú zónu 

bolo v septembri 2021 zvolané zasadnutie a rokovanie Sekcie pamiatkových území PÚ SR. 

V závere bol materiál návrhu upravený podľa pripomienok, ktoré vyplynuli z rokovania 

sekcie. V roku 2022 bude návrh na vyhlásenie PZ zaslaný na vyjadrenie obci a následne s 

týmto stanoviskom zaslaný na MK SR so žiadosťou o vyhlásenie PZ. 

 Kultúrna krajina Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia (krajinná PZ): KPÚ Banská 

Bystrica zozbieralo všetky podklady k príprave návrhu a urobilo revíziu  aktuálneho stavu. 

Taktiež boli požiadaní o previerku a doplnenie informácií v teréne o parcelnom vymedzení 

územia svetového dedičstva, ktoré má tvoriť vymedzenie pamiatkovej zóny. Cieľom bolo 

navrhnúť postup spracovania a dohodu kooperácie, nakoľko ide o mimoriadne veľké 

územie. Na úlohe sa bude pokračovať v roku 2022. (Viac – Anka Tuhárska - ?). 

 Z dôvodu, že sa MK SR ešte nepodarilo vyhlásiť vyššie uvedené pamiatkové územia, ktoré 

sme plánovali pripraviť na zápis do katastra v roku 2021, zabezpečili sme namiesto toho 

prípravu zápisu do katastra a zjednodušený operát geometrického plánu tým pamiatkovým 

územiam a ochranným pásmam, u ktorých sme evidovali, že to nie je doposiaľ urobené. 

Geodetické práce v roku 2021 boli vykonané firmou GEODETI G5 s.r.o., Lučenec, 

autorizovaný geodet Ing. Jacek Šebök.  

 Operáty geometrického plánu, v zmysle § 5 ods. (1), b) a c) smernice Úradu geodézie 

kartografie a katastra SR č. 84.11.13.31.30.00-16 - zápis chránenej skutočnosti do Katastra 

nehnuteľností SR, boli spracované pre nasledovné PR, PZ, príp. OP NKP alebo PZ, PR: 

o Pamiatková rezervácia Podbiel 

o Pamiatková rezervácia Sebechleby  

o Pamiatková rezervácia Trenčín 

o Pamiatková rezervácia Trnava  

o Pamiatková rezervácia Vlkolínec 
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o Pamiatková zóna Nové Mesto nad Váhom  

o Pamiatková zóna Skalica  

o Pamiatková zóna Svätý Jur  

o Ochranné pásmo Pamiatkovej rezervácie Košice 

o Ochranné pásmo Pamiatkovej rezervácie a NKP Cukrovar a Budova administratívna 

Trnava 

o Ochranné pásmo Pamiatkovej zóny Nové Mesto nad Váhom 

o Ochranné pásmo Pamiatkovej zóny Skalica 

o Ochranné pásmo Pamiatkovej zóny Svätý Jur  

o Ochranné pásmo Pamiatkovej zóny Spišská Nová Ves 

o Ochranné pásmo národnej kultúrnej pamiatky r.k. kostol sv. Margity v Šiveticiach 

KPÚ Trnava: 

Podklady k podnetu na vyhlásenie ochranného pásma NKP, Villy Bacchus v Ratnovciach - 

Rábiková. 

KPÚ Žilina: 

Žilina – Bulvár, návrh na vyhlásenie novej pamiatkovej zóny, ktorý v spolupráci s KPÚ Žilina 

spracoval Pamiatkový úrad SR v období november 2018 – máj 2019 nebol doteraz zo strany 

Ministerstva kultúry SR riešený!   

 

2) Činnosť komisii, sekcii, odborno-metodická činnosť: 

a) Činnosť komisií a sekcií 

Odborno-metodická 

komisia 
Celkový poče t Schválené bez pripomienok 

Schválené s  

pripomienkami 
Neschválené 

Schválené  

po oprave 
Opätovne neschválené 

Posudzované pamiatkové 

výskumy 
85 29 45 6 1 4 

Posudok k udeleniu 

osvedčenia o osobitnej 

odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie pamiatkového 

výskumu  

3 3 - - - - 

Posudzované zásady 

ochrany, 

Obnovy a prezentácie hodnôt 

Pamiatkového územia 

- - - - - - 

Posudzované návrhy na 

Ochranné pásma 
4 - 4 - - - 

Posudzované iné odborné 

materiály 
- - - - - - 

Posudzované problematické 

Prípady 
1 - - - - - 
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V roku 2021 sa Odborno-metodická komisia PÚ SR zišla na jedenástich rokovaniach, z toho 1 

bolo riadne zasadnutie a 10 on-line prostredníctvom aplikácie MS-Teams, kvôli opatreniam 

v súvislosti s epidémiou Covid 19. Posúdených bolo 85 dokumentácií k pamiatkovým 

výskumom. V rámci interných materiálov boli v komisii posúdené 4 dokumentácie Návrhov na 

ochranné pásma, resp. ich zmenu. Bola podaná 1 žiadosť na udelenie osobitnej odbornej 

spôsobilosti a 2 žiadostí na predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na 

výkon pamiatkového výskumu, všetky boli schválené. 

Zoznam prerokovaných dokumentácií pamiatkových výskumov (architektonicko-historických 

a umelecko-historických) v roku 2021: 

 Banská Bystrica – dom meštiansky, Horná ul. č. 12 (č. ÚZPF 2453/1) – čiastkový 

architektonicko‐ historický výskum, spracovatelia: Mgr. Erika Hrašková, PhDr. Miroslav 

Sura; neschválené (5/2021) 

 Banská Bystrica – dom meštiansky, Lazovná ul. č. 21 (č. ÚZPF 2440/1) – čiastkový 

architektonicko‐ historický a umelecko‐ historický výskum, spracovateľ: Mgr. Ľuboš 

Kűrthy; neschválené (5/2021) 

 Banská Bystrica – dom meštiansky tzv. Thurzov dom, Námestie SNP č. 4 (č. ÚZPF 2458/1) 

– architektonicko‐ historický a umelecko‐ historický výskum interiéru 1. 2. a 3. NP. 

spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. arch. Jaroslava Žuffová; schválené 

s pripomienkami (9/2021) 

 Banská Bystrica – dom meštiansky, Námestie SNP 20 (č. ÚZPF 2473/1), priestory na 1.NP 

v závere západného dvorového krídla – architektonicko‐ historický  a umelecko-historický 

výskum, spracovateľka: Mgr. Ľubica Fillová; schválené s pripomienkami (11/2021) 

 Banská Štiavnica – strojovňa šachty Žigmund (č. ÚZPF 11 464/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovateľ: Mgr. Ľuboš Kürthy; neschválené 

(11/2021) 

 Banská Štiavnica – dom meštiansky, Dolná Ružová ul. č. 1 (č. ÚZPF 3350/1) – 

architektonicko‐ historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Marian 

Havlík, Ing. arch. Alexander Németh; neschválené (12/2021) 

 Banská Štiavnica, dom meštiansky, Akademická 5 (č. ÚZPF 2501/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.; 

schválené s pripomienkami (11/2021) 

 Beckov – hrad, pracháreň a pec (č. ÚZPF 1180/9,15,18) – doplnkový 

architektonicko‐ historický výskum spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené 

bez pripomienok (4/2021) 

 Borovce – kúria a záhrada, Borovce č. 59 (č. ÚZPF 778/1-2) – architektonicko‐ historický 

výskum, spracovatelia: Ing. Zdenko Bobáň, Mgr. Marian Havlík; neschválené (5/2021) 

 Bratislava – palác mestský, Esterházyho palác (č. ÚZPF 73/1) – architektonicko‐ historický 

výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. M. Matejka, Mgr. P. Buday PhD.; 

schválené bez pripomienok (4/2021) 
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 Bratislava – Dóm sv. Martina, krypty pod loďou (č. ÚZPF 198/1) – 

architektonicko‐ historický a umelecko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Eleny 

Sabadošová; schválené bez pripomienok (12/2021) 

 Bratislava - Petržalka – park mestský s areálom, sad Janka Kráľa (č. ÚZPF 321/1) – 

architektonicko‐ historický výskum a sadovnícky prieskum spracovatelia: Mgr. Marian 

Havlík, Ing. arch. Alexander Németh, Ing. Zdenko Bobáň; schválené s pripomienkami 

(3/2021) 

 Brekov – hrad (č. ÚZPF 113/9) – architektonicko‐ historický výskum, spracovatelia: Mgr. 

Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka; schválené bez pripomienok (2/2021) 

 Čachtice  – hrad, hradbový múr a hradné jadro (č. ÚZPF 1200/1+2+14) – doplnkový 

architektonicko‐ historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené 

bez pripomienok (4/2021) 

 Hanušovce nad Topľou – kaštieľ, Zámocká 5 (č. ÚZPF 287/1) – čiastkový 

architektonicko‐ historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. 

art. Tomáš Haviar; schválené bez pripomienok (6/2021) 

 Hanušovce nad Topľou – r.k. kostol, Nanebovzatia Panny Márie (č. ÚZPF 289/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. 

Art. Tomáš Haviar; schválené s pripomienkami (1/2021) 

 Hodruša-Hámre - šachta Mayer I. s areálom (č. ÚZPF 10168/1-3) strojovňa, veža ťažná, 

budova šachty – architektonicko‐ historický výskum, spracovatelia: doc. Ing. arch. Mgr. 

Andrej Botek, PhD., doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD., Ing. arch. Pavol Paulíny, 

PhD., Mgr. Peter Konečný, PhD.; schválené s pripomienkami (9/2021) 

 Hostie – hrad Hrušov, juhovýchodný palác (č. ÚZPF 1539/7) – doplnkový 

architektonicko‐ historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené 

bez pripomienok (3/2021) 

 Hronský Beňadik – Kláštor benediktínov, schodisková veža (č. ÚZPF 1229/3) – 

architektonicko‐ historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela 

Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; schválené bez pripomienok (11/2021) 

 Hronský Beňadik – Kláštor benediktínov, JV fasáda J krídla krížovej chodby (č. ÚZPF 

1229/5) – architektonicko‐ historický a umelecko-historický výskum, spracovateľ:  Ing. 

arch. Martin Bóna, PhD.; schválené s pripomienkami (11/2021) 

 Jelka – Kostol sv. Jána Krstiteľa (č. ÚZPF 24/1) – architektonicko‐ historický výskum, 

spracovateľka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.; schválené bez pripomienok (3/2021) 

 Kapušany – r.k. Kostol sv. Martina (č. ÚZPF306/1) – architektonicko‐ historický výskum, 

spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; schválené s 

pripomienkami (11/2021) 

 Kapušany – hrad, palác a veža (č. ÚZPF 305/1+3) – doplnkový architektonicko‐ historický 

výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic; schválené s pripomienkami (4/2021) 

Kobylany – žrebčín (objekt nebol NKP – následne bol podaný podnet na vyhlásenie za 
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NKP a v priebehu roku 2021 došlo k vyhláseniu) – architektonicko‐ historický výskum, 

spracovateľ: Mgr. Denis Haberland; schválené bez pripomienok (4/2021) 

 Košice – palác mestský, Štátna vedecká knižnica, Hlavná 10 (č. ÚZPF 1055/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovatelia: Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD., Ing. 

arch. Vladimír Kladiva, Richard Oľhava; schválené s pripomienkami (3/2021) 

 Košice – kúpele židovské, Krmanova ul. č. 6, (č. ÚZPF 11263/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovateľ: Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.; schválené 

s pripomienkami (9/2021) 

 Kráľovský Chlmec – hrad (č. ÚZPF 25/1) – architektonicko‐ historický výskum, 

spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic; schválené s pripomienkami (4/2021) 

 Kremnica – dom meštiansky, Dolná ulica č.42/7 (č. ÚZPF 3177/1) – 

architektonicko‐ historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: doc. Ing. arch. 

Mgr. Andrej Botek, PhD., doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD., Ing. arch. Pavol 

Paulíny, PhD., Ing. arch. Patrik Baxa, Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc.; schválené 

s pripomienkami (2/2021) 

 Kremnica – dom banícky, ul. Kollárova č. 25/553 (č. ÚZPF 2312/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovateľky: Ing. arch. et Mgr. Veronika 

Kapišinská, PhD., Ing. arch. Michaela Vargová, PhD.; schválené s pripomienkami 

(12/2021) 

 Kremnica – ul. Pavla Križku, č. 395, dom meštiansky pamätný tzv. Zechenterov dom (č. 

ÚZPF 203/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína 

Zvedelová, PhD.; schválené s pripomienkami (9/2021) 

 Lendak – r.k. kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 897/1) – architektonicko‐ historický výskum, 

spracovatelia: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Gibalová, Ing. arch. Jaroslav 

Neupauer; schválené s pripomienkami (10/2021) 

 Levoča – dom meštiansky, Košická ul. 25 (č. UZPF 2887/1) – architektonicko‐ historický 

výskum spracovatelia: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Gibalová, Ing. arch. 

Jaroslav Neupauer; schválené bez pripomienok (6/2021) 

 Levoča – dom meštiansky, Vysoká ul. č. 37 (č. ÚZPF 2846/1) – architektonicko‐ historický 

výskum,  spracovateľ: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Gibalová, Ing. arch. 

Jaroslav Neupauer; schválené bez pripomienok (5/2021) 

 Liptovský Ján – Kostol sv. Jána Krstiteľa, krypta, zvonica, brána, múr ohradný s baštou, 

príkostolný cintorín (č. ÚZPF 323/2 - 6) – architektonicko‐ historický výskum, 

spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.; schválené s pripomienkami (12/2021) 

 Liptovský Ján – kaštieľ, tzv. Špilberk – prístavba, Starojánska ul. 66 (č. ÚZPF 326/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.; 

schválené s pripomienkami (12/2021) 

 Malá Mača – r.k. kostol sv. Margity Antiochijskej (č. ÚZPF 32/1) – 

architektonicko‐ historický a umelecko-historický výskum interiéru, spracovatelia: Ing. 
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arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Miroslav Klobučník; schválené bez 

pripomienok (1/2021) 

 Modra – opevnenie mestské, horná brána (č. ÚZPF 483/1) – architektonicko‐ historický 

výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar, Mgr. 

Jozef Tihányi; schválené s pripomienkami  (7/2021) 

 Nitra – Kasáreň, Štefánikova trieda 50 (č. ÚZPF 11871/1) – architektonicko‐ historický 

výskum východného a severného krídla, spracovatelia: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Peter 

Buday, PhD., Ing. arch. Lýdia Budayová, PhD.; schválené bez pripomienok (1/2021) 

 Nižná Slaná – vysoká pec Etelka (č. ÚZPF 2431/1) – architektonicko‐ historický výskum, 

spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič; schválené s pripomienkami (12/2021) 

 Oponice – kaštieľ, Oponice č. 133 (č. ÚZPF 218/1) – architektonicko‐ historický výskum, 

spracovatelia: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., PhDr. Ing. Peter Sater, PhD.; schválené s 

pripomienkami (2/2021) 

 Oponice – hrad (č. ÚZPF 216/2, 5, 10) – architektonicko‐ historický výskum, spracovateľ: 

Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené bez pripomienok (3/2021) 

 Oravský Podzámok – hrad, prvá hradná brána (č. ÚZPF 237/16) – 

architektonicko‐ historický výskum predložený po ukončení obnovy skúmaného objektu, 

spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic; schválený bez pripomienok (3/2021) 

 Oravský Podzámok – hrad, palác hradný IV (č. ÚZPF 237/31) – doplnkový 

architektonicko‐ historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav 

Matejka, Mgr. Michal Čajka; schválené bez pripomienok (6/2021) 

 Partizánska Ľupča – r.k. kostol Panny Márie Sedembolestnej (č. ÚZPF 359/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.; 

schválené s pripomienkami (1/2021) 

 Patince – Kostol sv. Vendelína (č. ÚZPF 12047/1) – architektonicko‐ historický výskum 

spracovatelia: Mgr. Marian Havlík, Mgr. Elena Sabadošová; schválené bez pripomienok 

(9/2021) 

 Plaveč – hrad, SZ palác, stavba II. (č. ÚZPF 340/1, 7) – doplnkový 

architektonicko‐ historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. 

art. Tomáš Haviar; schválené s pripomienkami (3/2021) 

 Podolínec – dom meštiansky, Mariánske nám. 68 (č. ÚZPF 938/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. 

art Tomáš Haviar; schválené s pripomienkami (12/2021) 

 Považské Podhradie – hrad (č. ÚZPF 760/6,7,11) – doplnkový architektonicko‐ historický 

výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené bez pripomienok (3/2021) 

 Pozdišovce – pohrebná kaplnka Szirmayovcov (č. ÚZPF 12 201/1-2) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. 

Lucia Neupauerová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer; schválené bez pripomienok (12/2021) 

 Prešov – dom meštiansky, Slovenská ul. č. 18 (č. ÚZPF 3313/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Michal 
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Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Ľuboš Suchý; schválené bez pripomienok 

(9/2021) 

 Prešov – internát, Slovenská ul. č. 20 (č. ÚZPF 4134/1) – architektonicko‐ historický 

výskum spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav 

Matejka, Ing. arch. Ľuboš Suchý; schválené s pripomienkami (9/2021) 

 Prešov – dom meštiansky, Slovenská ul. č. 22 (č. ÚZPF 4135/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Michal 

Šimkovič, Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Ľuboš Suchý; schválené bez pripomienok 

(9/2021) 

 Radatice - Meretice – r.k. Kostol sv. Imricha (č. ÚZPF 325/1) – architektonicko‐ historický 

výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar; schválené 

s pripomienkami (11/2021)  

 Sereď – kaštieľ, Námestie Slobody č. 1 (č. ÚZPF 2257/1) – architektonicko‐ historický 

výskum, spracovateľ: Ing. arch. Peter Hudák, PhD.; schválené s pripomienkami (3/2021) 

 Skalica – kaplnka sv. Alžbety (č. ÚZPF 716/2) – architektonicko‐ historický výskum, 

spracovatelia: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík; schválené s pripomienkami 

(1/2021) 

 Skalica – dom meštiansky, Komenského ulica 2 (nie je NKP, je v PZ) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovateľka: PhDr. Mária Smoláková, CSc.; 

schválené s pripomienkami (3/2021) 

 Skalica – dom meštiansky, Potočná 31 (č. ÚZPF 11 420/1) – architektonicko‐ historický 

výskum,  spracovateľka: PhDr. Mária Smoláková, CSc.; schválené s pripomienkami 

(12/2021) 

 Slovenské Pravno – r.k. Kostol Všetkých svätých (č. ÚZPF 623/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.; 

schválené s pripomienkami (11/2021) 

 Spišská Nová Ves – reduta, Radničné nám č. 7 (č. ÚZPF 609/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Lucia 

Gibalová, Jaroslav Neupauer; schválené s pripomienkami (4/2021) 

 Spišské Podhradie – dom meštiansky, Starý jarok č. 39 (č. ÚZPF 757/1) – architektonicko-

historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Adriana Klingová; schválené s pripomienkami 

(9/2021) 

 Spišské Podhradie – dom meštiansky, Palešovo námestie 11 (č. ÚZPF 746/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. 

art. Tomáš Haviar; schválené s pripomienkami (1/2021) 

 Spišské Podhradie – dom meštiansky, Palešovo námestie č. 21 (č. ÚZPF 729/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Adriana Klingová; schválené 

s pripomienkami (4/2021) 
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 Stará Ľubovňa – dom meštiansky, Námestie sv. Mikuláša 4 (č. ÚZPF 1908/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. 

art. Tomáš Haviar; schválené bez pripomienok (1/2021) 

 Svätý Jur – dom vinohradnícky, Prostredná ul. č. 36/159 (č. ÚZPF 420/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Miroslav 

Matejka; schválené bez pripomienok (5/2021) 

 Svätý Jur – dom meštiansky, ul. Dr. Kautza č. 11 (č. ÚZPF 11719/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. M. 

Matejka; schválené bez pripomienok (3/2021) 

 Svätý Jur – opevnenie mestské, bastión č.10 (č. ÚZPF 417/1) – architektonicko‐ historický 

výskum, spracovateľ: Ing. Miroslav Matejka; schválené bez pripomienok (4/2021) 

 Svätý Jur – Hrad Biely Kameň, (č. ÚZPF 430 /1-8) – architektonicko‐ historický výskum, 

spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Daniel Gahér, 

PhD.; schválené s pripomienkami (12/2021)  

 Šiatorská Bukovinka – hrad Šomoška (č. ÚZPF 2582/13) – architektonicko‐ historický 

výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic; schválené s pripomienkami (2/2021) 

 Špania Dolina – dom ľudový, Špania Dolina č. 153 (č. ÚZPF 3086/1) – 

architektonicko‐ historický výskum spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.; schválené 

s pripomienkami (7/2021) 

 Špania Dolina – dom banícky, Špania Dolina č. 171 (č. ÚZPF 3089/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovateľ: Mgr. Denis Haberland; schválené s 

pripomienkami (2/2021) 

 Trenčianske Teplice – kúpeľný dom Machnáč, Štúrova ul. č. 8 (č. ÚZPF 10856/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Alexander Németh; 

neschválené  (9/2021) 

 Trenčín – župný dom, Mierové nám. č. 46 (č. ÚZPF 1372/1) – architektonicko‐ historický 

výskum, spracovatelia: Ing. M. Matejka, PhDr. Zuzana Zvarová; schválené s 

pripomienkami (7/2021) 

 Trenčín – meštiansky dom, Mierové nám. č. 28 (č. ÚZPF 1365/0) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Ivan Gojdič; schválené s 

pripomienkami (9/2021) 

 Trnava – dom meštiansky, Nám. sv. Mikuláša č. 4, (č. ÚZPF 10205/1) – 

architektonicko‐ historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. 

Jaroslava Žuffová, CSc., Mgr. Daniela Zacharová, PhD.; schválené s pripomienkami 

(10/2021) 

 Trstín – Kostol sv. Petra a Pavla (č. ÚZPF: 1146/1) – architektonicko-historický výskum, 

spracovateľka: PhDr. Mária Smoláková CSc.; schválené s pripomienkami (9/2021) 

 Turňa – hrad Turňa (č. ÚZPF 449/1-10) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: 

Mgr. Michal Šimkovic; schválené bez pripomienok (9/2021) 
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 Uzovský Šalgov – kúria, Uzovský Šalgov č. 150 (č. ÚZPF 11 721/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovateľky: PhDr. Judita Čechová, Ing. arch. 

Dorota Hurná; schválené s pripomienkami  (12/2021) 

 Vinné – hrad, opevnenie (č. ÚZPF 102/2) – doplnkový architektonicko‐ historický 

výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic; schválené s pripomienkami (4/2021) 

 Zborov – Hrad Zborov, palác hradný I. (č. ÚZPF 262/14) – architektonicko‐ historický 

výskum, spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka; schválené bez 

pripomienok (9/2021) 

 Žarnovica, Revištské Podzámčie – hrad Revište (č. ÚZPF 12138/1) – doplnkový 

architektonicko‐ historický výskum spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.; schválené 

bez pripomienok (2/2021) 

Opätovne, po oprave, predložené dokumentácie výskumov: 

 Banská Bystrica – dom meštiansky, Horná ul. č. 12 (č. ÚZPF 2405/1) – 

architektonicko‐ historický výskum krovu – predložený po oprave, spracovatelia: Mgr. 

Erika Hrašková, PhDr. Miroslav Sura;  opätovne neschválené, vrátené na dopracovanie 

(12/2021) 

 Borovce – kúria a záhrada, Borovce č. 59  (č. ÚZPF 778/1-2) – architektonicko‐ historický 

výskum, spracovatelia: Ing. Zdenko Bobáň, Mgr. Marian Havlík; schválené bez 

pripomienok (6/2021) 

 Košice – dom meštiansky, Mlynská ul. č.7 (č. ÚZPF 3487/1) – čiastkový 

architektonicko‐ historický výskum, spracovateľ: Mgr. Ľuboš Kűrthy; neschválené 

(7/2020), opätovne neschválené, vrátené na dopracovanie (5/2021) 

 Košice – meštiansky dom, Mlynská č. 7 (č. ÚZPF 3487/1) – architektonicko-historický 

pamiatkový výskum časti NKP – strešná konštrukcia a murované prvky podkrovia, 

spracovateľ: Mgr. Ľuboš Kürthy; neschválené (7/2020, 5/2021), opätovne neschválené, 

vrátené na dopracovanie (9/2021) 

 Trenčianske Teplice – Štúrova ul. č. 8, kúpeľný dom Machnáč (č. ÚZPF 10856/1) – 

architektonicko‐ historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Alexander Németh; opätovne 

neschválené, vrátené na dopracovanie (12/2021) 

Zoznam posudzovaných návrhov na ochranné pásma 

 Gbeľany – Návrh na vyhlásenie ochranného pásma národných kultúrnych pamiatok –tzv. 

Veľkého kaštieľa(č. ÚZPF 1340/1-3) a Malého kaštieľa (č. ÚZPF 1341P1-2). 

Spracovateľka: Ing. arch. Silvia Ondrejkovičová – schválené s pripomienkami, (2/2021). 

posudky: Ing. arch. Lýdia Kubeková, Mgr. Tomáš Kowalski 

 Kopčany - Holíč – Návrh na ochranné pásmo nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky 

kaštieľ s areálom Holíč a pamiatkovej zóny Kopčany, spracovateľ: Ing. arch. Peter Andráši, 

Peter Grznár, Alexandra Jakabšicová – schválené s pripomienkami (5/2021) 

posudky: Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD., Mgr. Anna Tuharská 

 Osturňa – Návrh na vyhlásenie ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie ľudovej 

architektúry v Osturni a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok v obci Osturňa, 
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spracovatelia: Mgr. Dagmara Baroková, Mgr. Tomáš Kowalski – schválené 

s pripomienkami (12/2021). posudky: Ing. arch. Jana Onufráková, Ing. arch. Michaela 

Vargová, PhD. 

 Komárno – Návrh na zmenu vyhlásenia ochranného pásma Pevnostného systému v 

Komárne – národné kultúrne pamiatky: opevnenie bastiónové – č. ÚZPF 301/1-45, pevnosť 

– č. ÚZPF 302/1-5, Továreň muničná – č. ÚZPF 10 905/1-27, spracovateľ: Mgr. Tomáš 

Kowalski – schválené s pripomienkami (12/2021), posudky: Ing. arch. Viera Dvořáková, 

PhD., Ing. arch. Lýdia Kubeková  

Zoznam žiadateľov o posudok k udeleniu osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie pamiatkového výskumu 

 Ing. Denisa Halajová, PhD. – vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti pre 

architektonicko-historický výskum, zúžený na historickú zeleň – súhlasné vyjadrenie 

(4/2021) 

Zoznam žiadateľov o posudok k predĺženiu osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie pamiatkového výskumu 

 Ing. arch. Adriana Klingová – predĺženie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti pre 

architektonicko-historický výskum – súhlasné vyjadrenie (5/2021) 

 Mgr. Dagmara Baroková – predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej 

spôsobilosti pre architektonicko-historický výskum, urbanisticko-historický výskum 

a umelecko-historický výskum – súhlasné vyjadrenie (10/2021) 

Prerokovanie odborno-metodických podnetov: 

 Banská Bystrica – Špitál s areálom, Dolná ul., č. 47, 49, Kostol sv. Alžbety (č. ÚZPF 94/1-

3). Prerokovanie zámeru prístavby k NKP. Predkladateľ: KPÚ Banská Bystrica (12/2021) 

 

 

Subkomisia Odborno-metodickej 

komisie pre archeológiu 
Celkový počet 

Schválené  Neschválené 

Posudzované archeologické výskumy 
80 (+412 mimo 

subkomisie) 

482 10 

Posudok k udeleniu osvedčenia o osobitnej 

odbornej spôsobilosti na vykonávanie 

pamiatkového výskumu  

2 (+18 

k predĺženiu 

osvedčenia 

o OOS) 

18 2 

 

 

Reštaurátorská komisia 
Celkový 

počet 

Schválené 

bez 

pripomienok 

Schválené 

s pripomienkami 

Neschválen

é 

Posudzované reštaurátorské     
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dokumentácie 

 

 

Komisia pre posudzovanie 

pamiatkového fondu 

Celkový 

počet 

Počet 

odsúhlasenýc

h 

Počet 

neodsúhlasených 

Podnety a podklady na vyhlásenie veci 

za NKP 
81 69 12 

Podnety a podklady na zmenu 

vyhlásenia veci za NKP 
18 18 0 

Podnety a podklady na zrušenie 

vyhlásenia veci za NKP 
5 1 4 

Prerokované podnety a podklady spolu 104 88 16 

 

Počet podnetov a podkladov na vyhlásenie veci za NKP z celkového počtu 143 - podľa druhového 

určenia:  

4 dom meštiansky 

3 vila 

1 dom bytový 

4 kúria, kaštieľ 

1 liečebný dom (hotel) 

7  udová architektúra (dom, hospodárske stavby) 

3 kostol, kaplnka, kostol s areálom 

1 kalvária 

8 areály kostolov (príkostolný cintorín, múr, schodisko, ....) 

6 prícestná kaplnka, socha na podstavci 

6 zvon 

7 organy 

23 interiér sakrálnej architektúry (oltár, sochy, interiérové vybavenie, mobiliár, liturgické 

predmety) 

1 interiér profánnej architektúry (luster)   

4 bane, šachty, štôlne             

3 tajchy 

2 píla, mlyn 

2 most         

2 železničná stanica, vodojem 

3 žrebčín, stajne, sklady 

8 parky, záhrady (kaštiele, kláštory, kúpele), vrátane architektúry parkov a záhrad     

3 pamiatky histórie (cintorín, pomník, náhrobník) 

2 archeológia 
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Rokovanie komisie sa v nadväznosti na usmernenia vo veci hrozby šírenia koronavírusu COVID-

19 na území Slovenskej republiky konalo podľa potreby prostredníctvom mailovej komunikácie, 

hlasovanie prebehlo per rollam. 

Osobitne sa komisia venovala problematike vyhlasovania oceľových mostných konštrukcií. 

Komisia odporúčala spravovať komplexný základný výskum a vyhodnotenie pamiatkových 

hodnôt tohto typologického druhu v rámci celého Slovenska s následným stanovením kritérií a 

vytipovaním objektov  navrhovaných na vyhlásenie za NKP. Komisia prioritne odporúčala 

zaradiť do procesu na vyhlásenie za NKP: most cestný v Komárne (Alžbetin most cez Dunaj) z r. 

1892, Kolárove (oceľový most cez Malý Dunaj) z r. 1914 a po preverení aktuálneho stavu 

prípadne most v obci Tupá, okr. Levice z r. 1900, ktoré boli spracované v rámci úlohy mapovania 

industriálnej architektúry na Slovensku a ktoré vykazujú významné historické hodnoty a výrazné 

kvality technického a konštrukčného riešenia mostnej (oceľovej) konštrukcie z obdobia pred 1. 

svetovou vojnou. 

 

Krajská pamiatková komisia 

Riešené problémy 
Celkový 

počet 

KPÚ Nitra:  

Architektonický návrh komplexnej rekonštrukcie pôvodne bytového domu z konca 

19. storočia (neskoršej polikliniky), predpokladajúci vytvorenie novej zásadnejšie 

zmenenej strechy predmetnej nehnuteľnosti, vytypovanej na vyhlásenie za 

národnú kultúrnu pamiatku, nachádzajúcej sa na Námestí generála Klapku 2 

v pamiatkovej zóne v Komárne a metodický prístup k obnove a prezentácii 

pôvodne neskororománskeho, v jednotlivých slohových obdobiach viackrát 

upravovaného r. k. kostola Narodenia Panny Márie v Krušovciach, Viršík 

1 

 

KPÚ Bratislava: 

 Bratislava – Langsfeldova 9, asanácia a novostavba RD (podľa predloženého 

projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „Vila Langsfeldova, p.č. 

4084/3, 4084/4“ – autor projektu: Ing. arch. Ivan Jarina – dátum spracovania: 

05. 12. 2020) 

 Bratislava – Tajovského 26, asanácia objektu bez náhrady 

 Bratislava – Zochova 7, rekonštrukcia a dostavba (podľa predloženej 

architektonickej štúdie „Polyfunkčný objekt Zochova“ – vypracoval: A1 

Architecture a.s. – dátum spracovania: 12/2020) 

 Bratislava – Laurinská 19, celková rekonštrukcia 

 Bratislava – tzv. Rotunda pod Slavínom, novostavba na mieste pôvodného 

objektu 

 Bratislava – Zochova 7, rekonštrukcia a dostavba (podľa upravenej 

architektonickej súťaže, dátum spracovania 05/2021) 

 Pezinok – obchodný dom (bývalý Hotel Grand), prestavba 

3 
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 Bratislava – Devín, štúdia prestavby reštaurácie na parkovisku pod hradom 

(„Reštaurácia a pub Devín. Projekt pre územné rozhodnutie“ – zhotoviteľ: 

MoroczTacovsky architektonická kancelária) 

 Bratislava – Kalvária, návrh riešenia nových zastavení 

 Bratislava – Ondrejský cintorín, hrobové miesto Kubánka 

  

Sekcie PÚ SR 

Celkový 

počet 

stretnutí 

Sekcia archeológie 2 

Sekcia historickej zelene 2 

Sekcia hrady a fortifikácie 1 

Sekcia kaštiele a kúrie 0 

Sekcia ľudovej architektúry 0 

Sekcia sakrálnej architektúry 1 

Sekcia meštianskej a profánnej architektúry 1 

Sekcia pamiatok histórie, výtvarných a umelecko-remeselných pamiatok 0 

Sekcia technických pamiatok 1 

Sekcia pamiatkových území 1 

26. 08. 2021 – Sekcia meštianskej a profánnej architektúry – Trenčianske Teplice, NKP Liečebný 

dom Machnáč, Jurišová, Danieličová, Holičková, Kramárová, Gažiová, Jurkovič 

09. 09. 2021 – Sekcia pamiatkových území – Pukanec, Návrh na vyhlásenie PZ Pukanec, 

Holičková, Pročka, Kramárová, Gažiová, Jurkovič 

17.- 19. 05. 2021 a 07. - 08. 09.2021, Sekcia historickej zelene, Ulrychová, Jurkovič 

Témy riešené na sekcii historickej zelene   

 Herľany, areál kúpeľov s gejzírom, prehliadka – posúdenie zásahov do porastov 

v kúpeľnom parku, realizovaných v roku 2017-2018 a jeho vybavenia drobnou 

architektúrou vo vzťahu k zvýšenej návštevnosti 

 Červenica, Opálové bane,  štôlňa Jozef - rozsah pamiatkovej ochrany vstupného  portálu, 

 banskej  chodby, oporného múra a  okolia vstupu 

 Šarišské Bohdanovce, kaštieľ a park – prezentácia vhodnej obnovy areálu kaštieľa a parku 

bez zmeny využitia 

 Budimír, kaštieľ a park, múzeum hodín – posúdenie navrhovaných zásahov do dispozície 

parku (PD) 

 Budimír, kaštieľ a park (neskorogotické panské sídlo, dnes rokokovo klasicisticky 

obnovený) - overenie vhodnosti realizácie zásahov do parkovej dispozície a posúdenie 

vhodnosti ďalších navrhovaných úprav 

 Rozhanovce, Čerešenka, rozhľadňa na Rozhanovskom poli (bitka pri Rozhanovciac 

15.6.1312)  – posúdenie možnosti krajinárskych úprav pamätného miesta 
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 Nižná Kamenica, kaštieľ a park  – posúdenie návrhu obnovy parku pri kaštieli vo väzbe 

na využitie kaštieľa 

 Košice, Botanická záhrada – prezentácia prírodno-krajinárskych princípov vo vedeckej 

botanickej záhrade 

 Košice, historický cintorín Rozália – posúdenie vhodnosti navrhovaných zásahov do 

porastovej štruktúry historického cintorína s ohľadom na poškodzovanie náhrobníkov 

 Turčianska Štiavnička, pamiatkový objekt park  a jeho vodný systém, problematika 

obnovy a špecifikácia predmetu ochrany 

 Martin, NKP Národný cintorín,  obnova alejí  ako pôvodného prvku konceptu cintorína 

 Mošovce, pamiatkový objekt park a systém alejí v krajine, potenciálna krajinná 

pamiatková zóna 

 Turčianske Teplice, pamiatkový objekt park (kúpeľný), komplexná obnova s akcentom na 

súčasné využitie požiadavky kúpeľných hostí 

 Kláštor pod Znievom, pamiatková zóna, urbanistické riešenie centrálnej časti limitované 

vodným tokom a alejami 

 

b) Odborno-metodické materiály, usmernenia a smernice o ochrane a obnove pamiatkového 

fondu, o výkone štátnej správy, o pracovných postupoch, o výskumoch a pod.  

Plnenie 

PÚ SR: 

 Metodické usmernenie k spracovaniu podnetu  na vyhlásenie nehnuteľnej veci za NKP a  

zmenu vyhlásenia nehnuteľnej veci za NKP, Szerdová Ľubica a kol.  

 Metodické usmernenie k spracovaniu podnetu  na vyhlásenie hnuteľnej veci za NKP a na 

zmenu vyhlásenia hnuteľnej veci za NKP, Szerdová Ľubica a kol.  

Obe usmernenia boli vypracované za účelom skvalitnenia práce Komisie pre posudzovanie 

pamiatkového fondu, najmä  s ohľadom na kvalitu informácií smerujúcich ku odbornému  

posúdeniu pamiatkových hodnôt posudzovaných vecí a perspektívu ich zachovania.  Usmernenie 

obsahuje vzory pre spracovanie podnetov pričom dôraz je kladený najmä na definovanie a 

špecifikáciu pamiatkovej hodnoty veci v zmysle § 2 ods. 2  zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a navrhovanú objektovú skladbu; 

Metodické usmernenie na písanie veľkých písmen v názvoch národných kultúrnych pamiatok, 

pamiatkových objektov a pamiatkových predmetov. SZERDOVÁ Ľubica. 

Usmernenie má za cieľ zosúladenie písania  názvov NKP, pamiatkových objektov a predmetov, 

čím sa zamedzí nesprávnej identifikácii predmetu ochrany a skvalitnenie výkonu štátnej správy.   

PÚ SR – OAG: 

Usmernenie Pamiatkového úradu SR pre poskytovanie nálezného, Jaššo, Feníková, Bisták. 

Cieľom spracovaného materiálu je metodické usmernenie špecifickej činnosti Pamiatkového 

úradu SR a krajských pamiatkových úradov pri ochrane archeologických nálezov a nálezísk v 

zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 
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(ďalej len "pamiatkový zákon") pri konaní o náleznom a poskytnutí nálezného podľa § 40 ods. 11 

pamiatkového zákona v zmysle platných právnych predpisov. 

 

PÚ SR – ONKP: 

Nová Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a 

odborných činností v rezorte kultúry - spolupráca (Pinčíková) na materiáli, pripravovanom MK 

SR. 

KPÚ Košice: 

 Gembický, J. – Jarkovský, J.: prieskum a vyhodnotenie textových, grafických, obr. odb. 

podkladov k téme: Dóm sv. Alžbety, Košice – zaniknuté got. oltáre (Poslednej večere 

a kontext) - spracovanie, fotodokumentácie, prílohy, pre účely KPÚ Košice a PÚ SR 

Bratislava – reštaurátorská komisia; 10/2021 

 Gembický, J. – Jarkovský, J.: prieskum a vyhodnotenie textových, grafických, obr. odb. 

podkladov k téme: Jasov, rím.kat. kostol sv. J. Krstiteľa – sochy sv. Petra, sv, Pavla - 

spracovanie, fotodokumentácie, prílohy, pre účely vlastníka a KPÚ Košice; 11/2021 

 Gembický, J.: odborné podklady a  konzultácie k historickým zvonom a k pamiatkovým 

témam v rámci celoslovenskej spolupráce pre iné KPÚ a PÚ SR; a pre externé inštitúcie 

a odborníkov, diplomové a doktorandské práce a pod.; január – december 2021 

 Hrabinská, A.: „Zachované dlažby v rámci obnov v MPR Košice“ – materiál na doplnenie 

odborného podkladu ochrany dlažieb (Mgr. Michaela Kalinová) pre sekciu Sakrálnej 

architektúry, stretnutie konané dňa 14.07.2021. Zaslané digitálne na PÚSR. 

 Hrabinská, A.: Aktualizácia zoznamu remeselníkov na území Košického kraja – na základe 

požiadavky MKSR. 

KPÚ Žilina: 

Spolupráca pri tvorbe Manuálu ochrany a prezentácie Pamiatkovej zóny Nižná Boca s externým 

prostredím. Manuál nebol zatiaľ finálne dokončený, Dudáš a Pleváková. 

 

c) Informatívne a hodnotiace podklady a materiály odborného alebo metodického charakteru 

(pre potreby iných inštitúcií)  

Plnenie 

PÚ SR: 

Zosúladenie a návrh na doplnenie Katalógu tried objektov ZBGIS Úradu geodézie, kartografie a 

katastra Slovenskej republiky s názvami, používanými v informačnom systéme PÚ SR. 

SZERDOVÁ Ľubica.   

Spracovanie materiálu vyplynulo z pracovného stretnutia MK SR, PÚ SR a ÚGKK SR k  návrhu 

nového zákona o geodézii a kartografii  s cieľom dosiahnuť jednotnosť medzi Katalógom 

a terminológiou, používanou PÚ SR. 

KPÚ Košice: 
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 Gembický, J. (ed.) a kol. (Tunega, M. - Szeghy, G. – Szabo, V. – Pekár, M.): Agenda 

chránených hrobov mesta Košice - aktuálny stav a kritériá: metodika (interný odb. materiál 

pre účely Komisie pamätihodností mesta Košice), rukopis, 10 str. + prílohy; 01-05/2021 

 Gembický, J.: Návrh na doplnenie zoznamu chránených hrobov – Cintorín sv. Rozálie, 

Košice (spracovanie, fotodokumentácia, prílohy), pre účely Komisie pamätihodností mesta 

Košice; 05-06/2021 

 Gembický, J.: Návrh na doplnenie zoznamu chránených hrobov – Verejný cintorín, Košice 

(spracovanie, fotodokumentácia, prílohy), pre účely Komisie pamätihodností mesta Košice; 

05-06/2021 

 Gembický, J.: spracovanie podkladov a schémy náhrobkov a hrobov (osobností) 

neevidovaného areálu židovského cintorína (Tatranská ul., Košice); 05-06/2021 

 Gembický, J.: pokračujúca revízia, dokumentácia, identifikácia a vyhodnotenie stavu 

artefaktov a objektov depozitára mesta Košice (v rámci činnosti členstva Komisie 

pamätihodnosti mesta Košice; osobitne: akcia „Barokové vázy z Jasova“ – identifikácia, 

dokumentácia fragmentov; spolupráca Mgr. Ľ. Kuc), v spolupráci s Mgr. M. Pristašom; 05 

– 11/2021 

 Gembický, J.: Odborné vyjadrenie – posudok: umelecké dielo L. Poliačika (Košice) – 

pamätihodnosť mesta Košice (spracovanie, fotodokumentácia, prílohy), pre účely Odboru 

majetkovo – právneho, Magistrát mesta Košice; 09-10/2021 

 Gembický, J.: Návrh na vyhlásenie za pamätihodnosť mesta: Vodáreň – Kalvária  

(spracovanie, fotodokumentácia, prílohy), pre účely Komisie pamätihodností mesta Košice; 

12/2021 

 Gembický, J. – Tatranský, I.: textové, grafické a obr. podklady pre infotabuľu k artefaktom 

historickej koľajovej dopravy v Košiciach (trakčný stĺp) - spracovanie, fotodokumentácia, 

prílohy, pre účely Správy mestskej zelene – Košice (mesto Košice); 12/2021 

 Gembický, J.: odborné podklady a  konzultácie k objektom industriálneho kultúrneho 

dedičstva (okr. Košice I. – IV, + Košice – okolie) pre tematický projekt (TUKE, Ing. arch. 

Sekan a kol.); 02-04/2021 

 Kiráľ, R.: Vytvorenie troj-plánu urbanistického vývoja mesta Košice – pre ÚHA Košice, 

pre súťaž Rozšírenie mestského centra  

 Kiráľ, R.: Tabuľkový zoznam nominácií obnov NKP na území KSK za rok 2020/21 pre 

cenu FÉNIX -15. ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka – pre SPP Nadáciu 

 Kiráľ, R.: Tabuľkový zoznam odporúčaných NKP, vyžiadaný pre SPP-grant na obnovu 

v roku 2022  

 Ďurišová, M.: spolupráca s Mestom Košice na príprave expozície Dolná brána v Košiciach 

vo funkcii odborného garanta. Vyhotovovanie podkladov, posudzovanie. 

 Mokriš, R., Hrabinská, A., Kiráľ, R.: Spolupráca s Mestom Košice, Podklady pre Zadanie 

pre verejnú anonymnú súťaž návrhov: Košice – regionálne centrum, verzia 17.08.2021. 
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 Mokriš, R., Hrabinská, A., Kiráľ, R.: Odborný seminár ÚHAmKE – KPÚ KE, konaný dňa 

14.10.2021 v rámci spolupráce s Mestom Košice, Téma: Rozšírenie celomestského centra a 

prerokovanie návrhu ZaD pre MPR Košice a jej ochranné pásmo. 

KPÚ Nitra: 

Celkový súčet: 3 - vypracovanie dotazníkov s údajmi o odbornej činnosti  

a odovzdaných výskumných dokumentáciách žiadateľov: Mgr. Róberta Ölveckého, PhD., prof. 

PhDr. Noémi Beljak Pažinovú, PhD. a Mgr. Mareka Šútora, a to k predĺženiu platnosti 

osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore 

archeológia), Gróf. 

KPÚ Trnava: 

 Geričová Šaštín - Stráže, kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Ž. Geričová, podklad pre dotáciu 

z nadácie VÚB; 

 Piešťany, Socha Barlolámača s podstavcom, Ž. Geričová, podklad pre dotáciu z nadácie 

VÚB. 

KPÚ Žilina: 

Spolupráca a odborné konzultácie pri spracovaní Manažmentového plánu 2022 – 2031 pre 

lokalitu svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec, Dudáš a Pleváková. 

 

3) Vedecko-výskumná činnosť: 

 

a) Základný výskum pamiatkového fondu, pamiatkové výskumy a iné špecializované výskumy 

a prieskumy realizované zamestnancami úradu     

Plnenie 

PÚ SR – OAG: 

 BISTÁK, Peter – KMEŤOVÁ, Petra. Výskumná dokumentácia z archeologického 

výskumu na mieste stavby “Náučný chodník Plešovica, Prístupové schodisko na 

vyhliadkovú plošinu” v k. ú. Malé Kozmálovce, okr. Levice, v polohe Plešovica. Bratislava 

2021 (záchranný archeologický pamiatkový výskum, vedúci výskumu: Slavomír Katkin), 

 Holíč, poloha Hrúdy – povrchový prieskum archeologického náleziska v súvislosti 

s prípravou ochranného pásma PZ Kopčany – P. Bisták, P. Kmeťová, S. Katkin,  

 Gbely, polohy Adamov a Kojatín – obhliadka archeologického náleziska (mohylník 

v polohe Kojatín a samostatne stojace mohyly v polohe Adamov), dokumentácia 

a evidencia mohýl (v rámci prioritných projektov) - P. Bisták, P. Kmeťová, S. Katkin 

 Gbely, poloha Kojatín – obhliadka, povrchový prieskum a archeologický výskum 

narušeného archeologického náleziska (pohrebiska, v rámci prioritných projektov) – P. 

Bisták, L. Gdovinová, P. Kmeťová, E. Makarová, 

 archeologické náleziská na svahoch Veľkého Tribeča, k. ú. Kovarce a Nitrianska Streda – 

viacero obhliadok a povrchových prieskumov nedávno identifikovaných archeologických 

nálezísk v okolí hradiska Veľký Tribeč (v rámci prioritných projektov), vytipovanie miest 
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na odber palynologického profilu v okolí pohoria Tribeč v súvislosti s výskumom 

uvedených nálezísk, odber profilu v lokalite Zbehy – P. Bisták, P. Kmeťová, 

 terénny prieskum a odber geologických vzoriek z usadenín v údolí Čerešňového potoka 

v okolí stredovekého hrádku, k. ú. Velčice, okr. Zlaté Moravce – jún 2021 (P. Bisták), 

 terénny prieskum a odber geologických vzoriek z usadenín v údolí Zorkovho potoka, k. ú. 

Zlatno, okr. Zlaté Moravce – september 2021 (P. Bisták), 

 Zlatno, NKP Čierny hrad - revízny archeologický výskum zameraný na odber 

dendrologických vzoriek, august 2021 (P. Bisták),  

 Trenčín, Stará Opatová – terénna obhliadka zaniknutej stredovekej architektúry, december 

2021 (P. Bisták, D. Nipčová) 

 Dolná Súča, poloha Krasín – terénna obhliadka archeologických nálezísk, navrhovaných na 

vyhlásenie za NKP, december 2021 (P. Bisták, D. Nipčová) 

 Nitrianka Streda, Hrdovická – povrchový prieskum potenciálne opevnenej výšinnej osady, 

október 2021, P. Bisták 

 Terénna prospekcia na hradisku Marhát a v jeho zázemí v k. ú. Hubina a Nitrianska 

Blatnica, august 2021, P. Bisták 

 Terénna prospekcia v zázemí hradiska Žibrica, k. ú. Mechenice, jún 2021, P. Bisták 

 Terénna prospekcia na hradisku Zobor a v jeho zázemí v k. ú. Dražovce, máj 2021, P. 

Bisták 

PÚ SR – ONKP: 

 Kapišinská, Veronika, Vargová, Michaela: Architektonicko-historický výskum, Banícky 

dom na Kollárovej ulici č. 25 v Kremnici, č. ÚZPF 2312/1 

 Andráši, Peter: Návrh na vyhlásenie ochranného pásma Pamiatková zóna Kopčany a NKP 

Kaštieľ s areálom v Holíči, PÚ SR, Bratislava, jún 2021 

 Ondrejkovičová, Silvia: Návrh na vyhlásenie ochranného pásma národných kultúrnych 

pamiatok (tzv. Veľký kaštieľ, č ÚZPF 1340/1-3, Malý kaštieľ č. ÚZPF 1341/1-2), PÚ SR, 

Bratislava, január 2021 

 Baroková, Dagmara: Návrh na vyhlásenie Pamiatkovej zóny Pukanec, PÚ SR, Bratislava, 

január 2021 

 Baroková, Dagmara: Návrh na vyhlásenie ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie 

Osturňa, PÚ SR, Bratislava, december 2021 

 Kowalski, Tomáš: Komárno, návrh na zmenu vyhlásenia ochranného pásma Stará a Nová 

pevnosť, Opevnenie bastiónové, Továreň muničná, PÚ SR, Bratislava, december 2021 

 Nominačný projekt „Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes“ (Frontiers of the Roman 

Empire – the Danube Limes), ktorý bol pripravený v štvorstrannej spolupráci Nemecka, 

Rakúska, Slovenska a Maďarska, aktualizovaný bol predložený Centru svetového dedičstva 

UNESCO v Paríži v roku 2019, nominácia schválená v roku 2021 - participácia PÚ SR - 

Pinčíková, Ľubica a Tuhárska, Anna - Na základe nominačného projektu bola 

medzinárodná archeologická lokalita Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes 30. júla 2021 

zapísaná na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Rozhodol o 
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tom Výbor svetového dedičstva na svojom 44. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 16. 

až 30. júla 2021 online z čínskeho mesta Fuzhou. Nomináciu na zápis tejto lokality 

predložilo Slovensko spoločne s Nemeckom a Rakúskom. Spracovateľom slovenskej časti 

projektu, ako aj spoluprácu na všetkých ostatných častiach, i jeho aktualizácie, 

zabezpečoval Pamiatkový úrad SR.  

PÚ SR – Archív: 

 Zber údajov pre hodnotenie výskumu a vývoja PÚ SR – spracovanie medziročného výkazu 

vedeckého a výskumného potenciálu Pamiatkového úradu SR pre potreby Štatistického 

úradu  a MŠ SR. 

 Vyplnenie ročného výkazu KULT 10-01 o knižnici za rok 2020 pre MK SR do Slovenskej 

národnej knižnice v Martine – vyplnenie výkazu KULT 10-01 v elektronickom systéme 

štatistického zisťovania Ministerstva kultúry SR za rok 2020. 

 Podklady  pre ÚGR pre vyplnenie výkazu KULT 4-01  o neperiodických publikáciách v 

elektronickom systéme štatistického zisťovania Ministerstva kultúry SR za rok 2020. 

 Spracovanie publikačnej činnosti a  citácií zamestnancov PÚ SR za rok 2020 podľa 

Vyhlášky o centrálnom registri evidencie publikačnej a umeleckej činnosti č. 456/2012 Z. 

z. 

 Spracovanie údajov pre celoštátny Súborný katalóg periodík (SKP) a Adresár knižníc SR, 

ktorého správcom zo zákona je Univerzitná knižnica v Bratislave. 

KPÚ Banská Bystrica: 

 Mgr. M. Miňo; Mgr. G. Brezňanová, PhD.; Mgr. M. Felcan, PhD.; Mgr. M. Fratričová; 

Mgr. Z. Rusko; Mgr. P. Ďurica: VÝSKUMNÁ DOKUMENTÁCIA 

ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU na vedecké a dokumentačné účely v k. ú. SIRK – 

RÁKOŠ – TURČOK, poloha ŽELEZNÍK – KRÁĽOV DVOR 

 MIŇO, M. – FRATRIČOVÁ, M. – RUSKO, Z. – FLÓROVÁ, M.  – ĎURICA, P. -  

CHOMA, M.: 

 DOKUMENTÁCIA NEDEŠTRUKTÍVNEHO ARCHEOLOGICKÉHO PRIESKUMU v 

k.ú. ŠPANIA DOLINA, STARÉ HORY, UĽANKA, NEMCE, okres Banská Bystrica 

 MIŇO, M. : Zvolen, Podborová, Ul. J.D. Matejovie, parc. 1723/21, správa o 

archeologickom náleze 

 MIŇO, M. : Slovenská Ľupča, pri železnom moste, náhodný nález mince - správa o náleze 

 MIŇO, M. : Sielnica, dom 250, parc. č. KN C 348 - správa o náhodnom náleze 

 MIŇO, M. : Banská Hodruša - Kerling - správa o náleze 

 Rusko, Z.: Správa o náhodnom náleze (Župkov)  

 Rusko, Z.: Správa o náhodnom náleze (Hliník nad Hronom) – 2x 

KPÚ Košice: 

 Ďurišová, M.: v spolupráci s Mgr. M. Uličným (KPÚ Prešov): Nálezová správa z 

archeologického výskumu. Košice, Alžbetina uilca, Hnilná a Jozefská brána. Rok výskumu: 

1997. Košice 2021. Archív KPÚ Košice evid. č. 3086, r. 2021. 
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 Kiráľ, R.: poskytnutie odborných a archívnych podkladov pre štúdiu o drevenej kúpeľnej 

architektúre na Spiši: E. Węcławowicz-Bilska, M.Vaščák, Y. Kryvoruchko: Historical 

timber health resort architecture - contemporary condition and state of preservation, In: 

International Journal of conservation science, 2021 

 Ďurišová, M.: Nálezová správa, Dolná brána v Košiciach. Spracovávanie častí: textová 

časť, zoznamy: geodetických zameraní, nálezových kariet, kresbovej dokumentácie, 

odborných posudkov, administratívy, súpis objektov a nálezových situácií. 

 Horvát, M.: archeologický výskum formou povrchovej prospekcie s detektorom kovov na 

lokalite Ihrík v katastri Hrabušice. 

 Pristáš, M.: Zemplín, hradisko – archeologický výskum pre vedecké a dokumentačné účely, 

prioritný projekt PÚ SR, september – december 2021 

KPÚ Nitra: 

 Terénna inventarizácia, dokumentácia a následné odborné vyhodnotenie a katalogizácia 

historického mobiliáru a zbierkových predmetov kaštieľa v Topoľčiankach (č. ÚZPF 

1555/1) pre potreby vypracovania odborných podkladov na vyhlásenie súborov týchto 

nehnuteľných vecí za národné kultúrne pamiatky – IV. etapa. Materiály priebežne 

spracúvané priamo formou podkladu na vyhlásenie za NKP, Pročka (odborná spolupráca 

Gahér, Šipöcz, Pamiatkový úrad SR); 

 terénna prospekcia zázemia hradiska na Veľkom Tribeči v spolupráci s pracovníkmi 

Pamiatkového úradu SR, ktorá sa konala dňa 12. 04. 2021, Gróf;    

 Geofyzikálny výskum v polohe NKP Reformovaného kostola v obci Klížska Nemá, 

Paterka, Tirpák; 

 Geofyzikálny výskum v polohe NKP Kostola sv. Benedikta v Trávniku, Paterka, Tirpák; 

 Prieskum v polohe Lúky/Tretie siatie vo Veľkých Ludinciach, objav pravekého a 

stredovekého/novovekého archeologického náleziska, Paterka. 

KPÚ Prešov: 

 Archívny výskum stavebno-historického vývoja rímskokatolíckeho kostola sv. Martina 

v Kapušanoch pri Prešove. Prešov : KPÚ Prešov, august 2021, 27 s., Liška; 

 Zborov – NKP Kostol sv. Žofie – ukončenie terénnej časti archeologického výskumu, 

Lukáč, Hudáková. 

KPÚ Trnava: 

 M. Sládok – D. Kováč – A. Sabov: Trstín, okr. Trnava, poloha Bučavka a Dúbrava. Správa 

o archeologickom náleze s náležitosťami podľa § 40 ods. 3 zákona č. 49/ 2002 Z. z. 

ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Trnava 2021, 53 s., Druh 

náleziska: hrádok, refúgium?, bojisko, ojedinelé nálezy, Datovanie: prelom neolitu/eneolitu 

až 1945; 

 Sládok: Gbely, okr. Skalica, roh ulíc Učňovská a Mládeže. Správa o náhodnom 

archeologickom náleze v zmysle § 40 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. ochrane pamiatkového 

fondu v znení neskorších predpisov. Trnava 2020-2021, 35 s., Druh náleziska: pohrebisko, 
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sídlisko, Datovanie: pohrebisko – obdobie sťahovania národov (421 až 541), novovek?, 

sídlisko – eneolit až laténska doba, neskorý stredovek, novovek; 

 Grznár, Sládok, Ježišková - Účasť a spoluorganizácia povrchového zberu 

a magnetometrického výskumu v polohe „Hrúdy“, k. ú. Holíč; 

 Grznár, Sládok, Ježišková -  Účasť zbere a na zameraní mohýl v polohe „Kojatín“ k. ú. 

Gbely; 

 Grznár, Zelina, Ježišková - Mapovanie barokových stavieb na Záhorí s dôrazom na 

industriálnu architektúru z obdobia pôsobenia Štefana Lotrinského na tomto území; 

Vytipovanie a dokumentácia v lokalitách Gbely, Petrova Ves, Adamov, Habány, Borský 

Mikuláš.  

KPÚ Žilina: 

 odborná dokumentácia narušeného archeologického objektu v Rosine, 24. 03. 2021, 

Kopták; 

 spracovanie základného zamerania, fotodokumentácie a dostupných dokladov v rámci 

prieskumu objektu v havarijnom stave pre archívne účely KPU Žilina - kúria Ľudovíta 

a Viliama Lehockých, súpisné č. 124, parcela č. KN-C 560, Bystrička, 16. 04. 2021, 

Oporosková, Furman, Kopták; 

 spracovanie základného zamerania a fotodokumentácie v rámci prieskumu objektu 

v havarijnom stave pre archívne účely KPU Žilina – Pribišovsko - kalužayovský dom, 

súpisné č. 539, parcela č. KN-C 1589/1, Rajec, 25. 05. 2021, Oporosková, Pleváková, 

Marcová a Kopták; 

 sumarizácia dokumentov a spracovanie fotodokumentácie v rámci prieskumu objektu 

v havarijnom stave pre archívne účely KPÚ Žilina – kúria dedičov Jána Thomka-

Markovicykého, Bystrička, jún 2021, Ďurian a Reťkovská; 

 povrchová archeologická prospekcia v k. ú. Tvrdošín – poloha medzi potoky, v k. ú. 

Veličná – poloha Pod šibenicami, v k. ú. Lokca – poloha Medzi potokmi a Šubovka, v k. ú. 

Višňové – poloha Pri Skotni, Furman; 

 dokumentácia nahláseného nálezu železného noža a osteologického materiálu z Liskovskej 

jaskyne a odovzdaných archeologických nálezov zo záhrady rodinného domu p. Jurečku 

z Kalamien, Furman; 

 archeologické prieskumy v k. ú. Turčianske Jaseno – polohy Tisovec a Gálov diel – 

(v spolupráci s AÚ SAV a SNM Martin),  v k. ú. Podhradie nad Váhom/Sklabinský 

Podzámok – poloha Rúbaň (v spolupráci s AÚ SAV a SNM Martin), v k. ú. Žiar – poloha 

Záhradová a v k. ú. Ružomberok – poloha Zapažiť, k. ú. Ludrová, poloha Zapažiť; k. ú. 

Horná Lehota, poloha Suroviny, k. ú. Sedliacka Dubová, poloha Háj, k. ú. Petrovice, 

poloha Kýčera (spolu S. Oporoskovou a T. Koptákom), obec Kvačany, k. ú. Dlhá Lúka  – 

poloha Príslop a jaskyňa Daniela, Furman; 

 spracované výskumných dokumentácií archeologických výskumov, resp. prieskumov: 

Závažná Poruba – Zlatý previs, Partizánska Ľupča – poloha Bryndzove, Svätý Kríž – 

poloha Priechod, Hrboltová – poloha Záskalie, Partizánska Ľupča – RD p. Javorka, Turie – 
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poloha Čipčie a Pod Roháčovou, Demänovská hora v rokoch 2018 - 2020 a 2021 a 

Iľanovská Poludnica, Furman; 

 odborno-metodická pomoc pre KPÚ Bratislava – konzultácie a spracovanie predbežnej  

správy terénneho prieskumu v rámci obnovy strechy veže (súčasť doplnkového 

pamiatkového architektonicko-historického výskumu), Bránová veža "Michalská brána", 

Bratislava (č. ÚZPF 120/1), spoluautor Ľ. Suchý, 27. 11. 2021, Ďurian. 

 

b) Výskum historických mlynov na Slovensku - vyhodnotenie a výber prioritných objektov na 

vyhlásenie za NKP. 

Plnenie 

PÚ SR – ONKP: 

Cieľom výskumu bolo sumarizovať informácie o mlynoch na Slovensku  - zmapovať ich výskyt 

v jednotlivých obdobiach a postupne identifikovať mlyny v teréne. V ďalšom kroku bude 

nasledovať vytipovanie mlynov na zápis do registra pamiatok. Výskum sa v roku 2021 zameral 

na identifikovanie a čiastočne aj lokalizovanie cca 3500 ks mlynov na vodný pohon na celom 

Slovensku z 30. rokov (identifikované podľa obce a bývalého mlynára, druhu pohonnej sústavy), 

bude nasledovať ich GPS lokalizácia podľa historických máp. Výskum sa zameral aj na 

identifikovanie archiválií k mlynom v archíve PÚ SR a v Štátnom archíve v Košiciach. V rámci 

terénneho výskumu v povodí Hornej Torysy bol vytipovaný na vyhlásenie objekt mlyna a píly v 

obci Torysa. Ďalší výber a následne vyhodnotenie najvýznamnejších objektov bude nasledovať 

po ďalšom výskume. Dňa 14. 12. 2021  sa uskutočnil on-line odborný seminár k vodným 

mlynom, kde boli odprezentované aktuálne poznatky z bádania o mlynoch v SR a ČR.  

 

c) Barokové oltáre a kazateľnice z oblasti Gemera -  medziodborový výskum a digitalizácia 

drevenej sakrálnej mikroarchitektúry 18. a začiatku 19. storočia - II. etapa.  

Plnenie 

ORA Bratislava: 

 Prieskum bol realizovaný pracovníkmi ORA Bratislava (Patrik Farkaš a Barbora 

Drozdová), CHTO (Zuzana Sejková) a ODGD (Peter Brunčák) v evanjelických kostoloch v 

Jelšave, Koceľovciach, Mokrej Lúke, Nandraži, Rákoši, Revúcej, Revúckej Lehote, 

Rochovciach, Roštári, Sirku, Štítniku a v rímskokatolíckych kostoloch v Rožňave (Kostol sv. 

Františka Xaverského) a Vyšnom Medzeve (Kostol sv. Márie Magdalény). Vo vymenovaných 

lokalitách boli realizované obhliadky vybraných hnuteľných objektov – najmä oltárov 

a kazateľníc z obdobia baroka, ktoré boli fotograficky dokumentované a zároveň v ich interiéroch 

a exteriéroch prebehlo meranie teplotných podmienok a relatívnej vzdušnej vlhkosti. Ide 

o pamiatky, ktoré boli v troch prípadoch reštaurované v ORA Bratislava (oltáre v ev. a. v. 

kostoloch v Koceľovciach a Roštári, a krstiteľnica v ev. a. v. kostole v Rochovciach). Zvyšné 

pamiatky boli s výnimkou štítnického kostola skúmané a dokumentované ako analogické objekty, 

súvisiace s jelšavskou a levočskou stolársko-rezbárskou dielňou. Extenzívnejší výskum 

v Evanjelickom kostole v Štítniku bol zameraný na skenovanie IRR InGaAs kamerou pre 

identifikáciu podkresieb, sekundárnych zásahov a poškodení na hlavnom oltári a vybraných 
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gotických nástenných maľbách. Skenovanie prebehlo s paralelnou fotogrametrickou 

dokumentáciou oddelením ODGD a dodatočne fotodokumentáciou UV-indukovanej viditeľnej 

fluorescencie súčastí oltára, nástenných malieb a epitafov. Získané reflektogramy boli dodatočne 

prekrývané s ortosnímkami pomocou techniky falošných farieb, funkcie Luminosity, a na 

vybraných snímkach bola prevedená analýza hlavných komponentov (PCA rotation) a MNF 

transformácia. Získané poznatky o podkresbách, absorpcii, odrazivosti a priepustnosti IR časti 

spektra sú cenným komparačným materiálom pri stanovovaní autorských a dielenských 

súvislostí, ktoré v budúcnosti dopomôžu k lepšiemu chápaniu regionálnych pamiatok na Gemeri. 

 

d) Zber údajov pre hodnotenie výskumu a vývoja PÚ SR - spracovanie medziročného výkazu 

vedeckého a výskumného potenciálu Pamiatkového úradu SR pre potreby Štatistického 

úradu a Ministerstva školstva SR.  

Plnenie: 

V roku 2021 sa pre potreby Štatistického úradu SR realizoval zber a vyhodnotenie vybraných 

ukazovateľov výskumnej činnosti v rámci PÚ SR za rok 2020 zachytávajúci rozsah personálnych 

a finančných kapacít, vekovú a vzdelanostnú štruktúru odborných zamestnancov a podiel 

výskumnej činnosti na celkovom fonde pracovného času. Ročný výkaz o výskume a vývoji bol 

dňa 19. marca 2021 zaslaný Štatistickému úradu SR prostredníctvom elektronického formulára. 

Obdobný ročný výkaz vyhodnocujúci výskumný a vývojový potenciál organizácie sledujúci 

odbornú a vekovú štruktúru zamestnancov, rozdelenie finančných prostriedkov, intenzitu 

publikačnej činnosti a zahraničnej spolupráce bol spracovaný pre Ministerstvo školstva SR 

a odoslaný prostredníctvom elektronického formulára dňa 1. júna 2021. 

 

e) Činnosť Chemicko-technologického oddelenia  

 

Akcie z r. 2021 fakturované v r. 2022 

 

Spolu zrealizovaných a fakturovaných akcií v celkovej fakturovanej sume 1810,- Euro. 

 

Por. 

č. 

Číslo 

akcie 

Lokalita  Objednal 

 

Predmet 

fakturácie 

Číslo 

faktúry 

Suma  

1. 71/21 Brezová pod 

Bradlom 

reštaurátor organová skriňa 2022001 400,- 

2. 56/21 Beckov  MERCELL 

s.r.o. 

obrazy 2022002 400,- 

3. 50/21A Grinava  Németh soli 2022003 150,- 

4. 50/21B Buková  Németh soli 2022004 150,- 

5. 50/21C Hurbanovo  Németh soli 2022005 100,- 

6. 72/21 Bratislava  Németh soli 2022006 50,- 

7. 73/21 Vyšný Skálnik Németh soli 2022007 100,- 

8. 70/21 Dolné Orešany SANFIX s.r.o. soli 2022009 200,- 

9. 48/21 Hurbanovo reštaurátor obraz 2022210 260,- 
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Nefakturované akcie z r. 2021 

 

 

 

 

Fakturované akcie v r. 2021 

33/21A 

33/21 

Rochovce 

Revúcka 

Lehota 

ORA BA 
architektúra 

anjelik 

Por. 

č. 

Číslo 

akcie 

Lokalita Objednal 

 

Predmet 

fakturácie 

Číslo 

faktúry 

Suma  

1. 5/21 Banská Štiavnica SANIZOL s.r.o. soli 2021053 300,- 

2. 2/21 Bystré reštaurátor kamenné časti 2021079 300,- 

3. 4/21 Nižný Skálnik reštaurátor socha 2021080 135,- 

4. 10/21  súkr. zbierka maľba 2021081 760,- 

5. 3/21 Ružomberok reštaurátor maľba 2021084 300,- 

6. 9/21-

01,02 

Stará Ľubovňa reštaurátor maľba (RTG) 2021088 100,- 

7. 1/21 Jarok reštaurátor kamenná 

socha 

2021117 205,- 

8. 12/21-

01,02 

Bratislava Revaro s.r.o. maľba, 

omietka 

2021146 200,- 

9. 17/21 Michalovce Schomburg 

Slovensko s.r.o. 

soli 2021147 195,- 

10. 11/21 Okoličné J.M.H. s.r.o. soli, omietka, 

kameň 

2021148 220,- 

11. 18/21 Výborná RESTAURO-Arte 

s.r.o. 

maľba 2021190 700,- 

12. 22/21 Iža Schomburg 

Slovensko s.r.o. 

soli 2021191 225,- 

13. 7/21, 

8/21, 

13/21, 

21/21, 

24/21, 

25/21, 

26/21 

Komárno, Spišské 

Hanušovce, 

Prietrž, Maršová-

Rašov, Dolné 

Lefantovce, 

Dolný Kubín, 

Trnava 

STAVRES s.r.o. soli 2021221 1050,- 

14. 14/21, 

23/21 

Bratislava, 

Kremnica 

Pichová, s.r.o. soli 2021222 100,- 

15. 27/21 Trnava Németh soli 2021224 200,- 

16. 16/21-

01,02 

Výborná KeR s.r.o. maľba 2021225 600,- 

17. 6/21 Peder RESTAURATOR 

s.r.o. 

omietky, 

nástenná 

maľba 

2021227 300,- 

18. 28/21 Banská Bystrica BAUMIT spol. s r.o. soli 2021255 50,- 

19. 29/21 Šamorín  SANFIX s.r.o. soli 2021261 250,- 

20. 19/21 Slovenská Ves RESTAURO 

ATELIER s.r.o. 

sochy 2021262 545,- 
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Spolu zrealizovaných a fakturovaných akcií v celkovej fakturovanej sume 14930,- Euro. 

 

4) Organizácia konferencií a seminárov  

 

21. 35/21 Košice  Schomburg 

Slovensko s.r.o. 

soli 2021292 255,- 

22. 41/21 Šahy  SANFIX s.r.o. soli 2021293 200,- 

23. 42/21 Rimavské 

Janovce 

Schomburg 

Slovensko s.r.o. 

soli 2021294 130,- 

24. 31/21 Zubrohlava  reštaurátor organová 

skriňa 

2021295 300,- 

25. 15/21  súkr. zbierka maľba 2021296 170,- 

26. 32/21 

34/21 

39/21 

43/21 

Kežmarok, 

Žilina, 

Galanta, 

Nitra  

STAVRES s.r.o. soli 2021299 750,- 

27. 38/21 Trávnik  reštaurátor kamenný 

portál 

2021325 200,- 

28. 47/21 Ostratice  SANFIX s.r.o. soli 2021326 200,- 

29. 49/21A 

49/21B 

51/21 

Levoča, 

SNV, 

Modra  

PRODISAN Pichová 

s.r.o. 

soli 2021352 380,- 

30. 54/21 Komárno  BAUMIT spol. s r.o. soli 2021353 130,- 

31. 55/21 Brezno  Marta Pichová s.r.o. soli 2021354 50,- 

32. 60/21 Bušovce  RESTAURO-Arte 

s.r.o. 

oltár 2021379 700,- 

33. 37/21 PP - Stráže rk cirkev, farnosť 

Stráže pod Tatrami 

mobiliár 2021380 400,- 

34. 36/21 Selce  reštaurátor oltárny obraz 2021381 500,- 

35. 58/21 

67/21 

H. Lefantovce, 

Bratislava  

STAVRES s.r.o. soli 2021382 500,- 

36. 61/21 Bratislava  PRODISAN Pichová 

s.r.o. 

soli 2021383 1060,- 

37. 65/21 Rohovce  PRODISAN Pichová 

s.r.o. 

soli 2021384 380,- 

38. 62/21 Nová Bašta Schomburg 

Slovensko s.r.o. 

soli 2021385 130,- 

39. 68/21 Bratislava  Artefact s.r.o. soli 2021386 260,- 

40. 69/21 Košice  Schomburg 

Slovensko s.r.o. 

soli 2021387 400,- 

41. 59/21 Kremnica  reštaurátor kameň 2021388 100,- 

42. 57/21-01 Nižný Skálnik reštaurátor mortuárium 2021389 300,- 

43. 57/21-02 Malé Teriakovce reštaurátor oltár 2021390 300,- 

44. 66/21 Hronský Beňadik restArt SK s.r.o. kameň 2021391 400,- 
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a) Spolupráca na organizovaní medzinárodnej konferencie „ problematika mestských 

pamiatkových centier – Bardkontakt 2021“  

Plnenie 

KPÚ Košice: 

 Bischof, L.: účasť online s príspevkom Rožňavské kúpele v 19. a 20. storočí  

 Sobota, V.: účasť online s príspevkom Štós – kúpeľný park., Gembický, J.: anotácia, angl. 

resumé príspevku: Sobota, V.: Štós  - kúpeľný park. 

KPÚ Prešov: 

KPÚ sa podieľalo na príprave konferencie, Onufráková, Harčar. 

KPÚ Trenčín: 

Účasť na online Konferencii Bardkontakt 2021, téma: „Ochrana a perspektívy historických 

kúpeľných areálov – hodnoty, kontexty, perspektívy, limity ochrany pamiatok v kontexte 

odolnosti a rozvoja miest a regiónov“. 

 

b) Seminár „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“.  

Plnenie: 

Pre pandémiu sa tento ročník nekonal. 

 

c) iné podujatia 

Plnenie: 

PÚ SR: 

Medzinárodná konferencia 6th Heritage Forum of Central Europe – PÚ SR sa ako člen 

Pracovnej skupiny expertov V4 na kultúrne dedičstvo podieľal na organizácii už šiesteho ročníka 

medzinárodnej konferencie zameranej na kultúrne dedičstvo strednej Európy a konanej pod 

záštitou Medzinárodného centra kultúry v Krakove. Konferencia sa uskutočnila formou online 

podujatia v dňoch 16. – 18. júna 2021 a tematicky sa sústredila na analýzu prepojení medzi 

kultúrnym dedičstvom, hmotným i nehmotným, a udržateľným rozvojom. Na programe 

konferencie sa svojou aktívnou účasťou podieľali zamestnanci PÚ SR Ing. arch. Pavol Ižvolt, 

PhD., ktorý vystúpil v odbornom diskusnom paneli venovanom téme Inovácie a kultúrne 

dedičstvo, a Mgr. Anna Tuhárska s príspevkom pod názvom Mapping the Ecomic Impact of 

Cultural Heritage prezentujúcim donedávna prehliadaný, no dnes stále významnejší ekonomický 

prínos kultúrneho dedičstva. Bývalá generálna riaditeľka PÚ SR PhDr. Katarína Kosová 

vystúpila spoločne s poprednými zástupcami pamiatkovej ochrany z Poľska, Českej republiky 

a Maďarska v diskusnom paneli venovanom 30. výročiu spolupráce krajín Visegrádkej štvorky 

v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. 

KPÚ Bratislava: 

 Škola tradičných stavebných remesiel 2021 - obnova historických drevených okien (07. 10. 

2021) účasť Hoľma, Augustín; 
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 Spolupráca na projekte:   Plán obnovy a odolnosti, komponent 2: Obnova budov, riešiteľ: 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, január – marec 2021, špecifikácie obnovy verejných 

historických a pamiatkovo chránených budov, Hrdina; 

 Sites &Cites – „1 hour , 1 experience“ – Heritage, knowledge and preservation, online, 09. 

09. 2021, Dimunová; 

 YMCA 100 – verejná diskusia pri príležitosti 100-ho výročia budovy YMCA v Bratislave, 

29. 09. 2021, Dimunová; 

 Online konferencia k fungovaniu reštaurátorskej komisie PÚ SR, Ferusová. 

KPÚ Nitra: 

 Richard E. Pročka – členstvo v odborovej rade doktorandského štúdia pre študijný program 

muzeológia a kultúrne dedičstvo v študijnom odbore historické vedy  

na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s účinnosťou od 5. marca 

2020 do 4. marca 2024 

 Richard E. Pročka – členstvo v Rade pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského 

vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave s účinnosťou od 9. marca 2021 do 8. marca 

2027 

KPÚ Trenčín: 

 Otváracia konferencia grantového projektu EHP a Nórska: „Kaštieľ Ladce, dňa 21. 05. 

2021 – príspevok: „Kaštieľ v Ladcoch z pohľadu pamiatkového úradu“; 

 Otváracia konferencia grantového projektu EHP a Nórska: „Obnova a revitalizácia 

historického parku v Lednických Rovniach“, dňa 20. 08.2 021 – príspevok: „Park ako 

kultúrna pamiatka“; 

 Otváracia konferencia grantového projektu EHP a Nórska: „Revitalizácia Drakovičovského 

kaštieľa  Čachticiach, dňa 10. 05. 2021 – príspevok: “Adaptácia Draškovičovského kaštieľa 

v Čachticiach v rokoch 1953-1959“; 

 účasť na online seminári !K dejinám mlynov – výskum a mapovanie“. 

 

5) Publikačná, prednášková a propagačná činnosť 

 

a) Príprava publikácií „Národné kultúrne pamiatky na Slovensku“ -  okresy Trenčín a Hlohovec 

Plnenie: 

V roku 2021 autorské kolektívy pokračovali na príprave ďalších dielov súpisu - okresy Trenčín, 

Hlohovec. Miera rozpracovanie jednotlivých dielov je rôzna. Súpis NKP okr.  Hlohovec je vo 

vysokej miere rozpracovanosti, podstatná časť textov hesiel a kapitol je spracovaných. 

Všeobecným problémom, na ktorý sme sa aj v roku 2021 sústredili, aj po skúsenosti s prípravou 

predchádzajúcich dielov je ukončenie Revízie ÚZPF v zmysle spracovania podnetov a podkladov 

na vyhlásenie, zrušenie, prípadne zmenu vyhlásenia vecí za NKP a najmä začatie a ukončenie 

správnych konaní (Trenčín, Hlohovec). Pokračovali sme v spracovaní textov hesiel jednotlivých 

pamiatok, textov stavebného vývoja,  urbanizmu a histórie obcí  a okresu (Hlohovec) ako aj  

fotodokumentácii vybraných objektov a výberu obrazovej prílohy.  
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b) Príprava publikácie „Pamiatky piaristov na Slovensku“.  

KPÚ nezrealizoval 

 

c) Príprava publikácie a výstavy „Frontové a lazaretné cintoríny z I. svetovej vojny na  území 

severovýchodného Slovenska“.  

Plnenie 

KPÚ Prešov: 

V mesiacoch apríl, máj a október 2021 boli v spolupráci s Ing. Petrom Brunčákom z Oddelenia 

digitalizácie a grafickej dokumentácie PU SR vyhotovené letecké zábery (dron) na všetkých 

lokalitách vojnových cintorínov severovýchodného Slovenska. V mesiacoch júl 2021 bola 

v spolupráci s Ing. Evou Semanovou zmapovaná historická zeleň a sadovnícka úprava na 

vybraných vojnových cintorínoch z I. svetovej vojny v okresoch Bardejov (Becherov, Hažlín, 

Mikulášová, Nižná Polianka, Stebník, Vyšný Polianka, Zborov), Humenné (Kamenica nad 

Cirochou), Snina (Snina – Giglovo, Snina – epidemický, Príslop) a Vranov nad Topľou (Vranov 

nad Topľou – mesto, Vranov nad Topľou – Čemerné). V mesiaci november boli v spolupráci 

s Mgr. Michalom Felcanom, PhD. z Odboru štátneho informačného systému PAMIS 

zrealizovaný nedeštruktívny geofyzikálny prieskum vojnových cintorínov z I. svetovej vojny v 

Breznici, Humennom, Nižnej Polianke a Stropkove. V mesiacoch september a december bol 

zrealizovaný doplnkový archívny výskum vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave. 

V súčasnosti sú spracované tri zo siedmych plánovaných kapitol monografie a osem zo 16 

plánovaných banerov plánovanej výstavy. Odovzdanie čistopisu publikácie a finálneho návrhu 

banerov výstavy je plánovaný v prvom polroku 2022, tlač publikácie a banerov a následná 

realizácia výstavy a predstavenie publikácie verejnosti na druhý polrok 2022.  

 

d) Publikácia „Juraj SPIRITZA: Pôvodcovia zvonov na Slovensku“. 

Plnenie 

PÚ SR: 

V rámci prípravy publikácie bolo urobené zalomenie a grafická úprava úvodných textov 

a katalógu, vypracovaný zoznam použitej literatúry a prameňov, zalomený text bol zasalný 

spoluautorovi Mgr. Radkovi Lungovi na autorskú korektúru, ktorý zároveň začal s prácami na 

vypracovaní menného a miestneho registra.  

KPÚ Košice: 

Gembický, J.: odb. spolupráca; garant PÚ SR Bratislava, pre rok 2021 – v tlači 

KPÚ Žilina: 

Recenzia predmetnej publikácia, pripravená na tlač v Monument revue, Dudáš. 

 

e) Časopis Monument revue č. 1/2021 a 2/2021. 

Plnenie 

Práce na časopise Monument revue 1/2021 a 2/2021 sa nerealizovali z dôvodu nefunkčnosti 

redakčnej rady a nedostatku autorských príspevkov. 
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f) Konferencia „Pálffyovci v Smoleniciach“. 

Plnenie 

Vedecká konferencia Pálffyovci v Smoleniciach sa konala online formou dňa 29. 06. 2021. 

V programe venovanom 100. výročiu úmrtia grófa Jozefa Pállfyho (1853 – 1920) vystúpilo deväť 

(Mgr. Branislav Geschwandtner, Mgr. Peter Buday, PhD., Mgr. Tomáš Kowalski, Mgr. et Mgr. 

Zuzana Ludiková, PhD., Mgr. Jozef Tihányi, doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD., Mgr. Marek 

Gilányi, PhDr. Daniel Hupko, PhD., Mgr. Jozef Hudec, PhD.), z pôvodne prihlásených 12 

prednášajúcich, ostatní sa ospravedlnili a dodajú svoje texty do zborníka, ktorý bude v edičnom 

pláne PÚ SR na rok 2022. Na konferenciu sa zeregistrovalo a online prihlásilo 46 účastníkov, 

ktorí sa zároveň zapájali do diskusie a pozitívne reagovali na úroveň a priebeh podujatia. 

Z konferencie bol nahratý video záznam, ktorý môže byť k dispozícii ďalším záujemcom. 

 

g) Zborník z konferencie  „Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja“.  

Plnenie 

V poradí 24. zborník bol vydaný i napriek tomu, že sa pre pandémiu konferencia nekonala.  

Príspevky, ktoré mali na plánovanej konferencii odznieť a sú prezentované v zborníku, sa v tohto 

čísle zaoberajú najmä pamiatkami a nálezmi v meste Trnava a jeden príspevok je zameraný na 

zámok v Smoleniciach. Zborník vydal KPÚ Trnava pod záštitou PU SR, zostavila Ing. arch. 

Jaroslava Žuffová, CSc. 

 

h) Publikácia „70 rokov ochrany pamiatok na Slovensku“  

Plnenie 

PÚ SR: 

Spracovanie kapitoly publikácie: 

Szerdová Ľubica. Základný výskum pamiatkového fondu, revízia ÚZPF a „nový“ súpis pamiatok  

KPÚ Žilina: 

Príprava príspevku o činnosti KPÚ Žilina v rokoch 2002 – 2021, Dudáš. 

 

i) Filmový dokument k 70.  výročiu vzniku Pamiatkového úradu SR. 

Nahradené výstavou. 

 

j) Konferencia k 70. výročiu založenia Pamiatkového ústavu v Bratislave (1951)  

Plnenie: 

Zámer organizácie konferencie k 70. výročiu založenia Pamiatkového ústavu v Bratislave 

vychádzal z obdobných konferencií konaných v minulých rokoch. Podľa tejto tradície existujúcej 

od roku 2001 sa podujatie malo konať v jesennom termíne v externých priestoroch v rámci 

nejakého čerstvo obnoveného pamiatkového objektu s dostatočnou kapacitou. Vzhľadom na 

pandemickú situáciu a jej nejasný vývoj nebolo možné záväzne plánovať konanie konferencie 

v externých priestoroch a zmluvne ich zabezpečovať. Preto bolo rozhodnuté, že podujatie bude 

preložené na rok 2022 a bude spojené s 20. výročím vzniku PÚ SR. Počíta sa pritom 
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s alternatívou, že konferencia bude môcť byť len v online forme. Za týmto účelom bolo 

realizované technické zabezpečenie konferencie a technická podpora sprievodných podujatí 

(priestorové mikrofóny, dátový projektor, ozvučenie priestorov pre videokonferenčné hovory, 

spotrebný materiál a káble). V rámci propagácie bol vyhotovený kalendár propagujúci kultúrne 

dedičstvo Slovenska a ďalšie propagačné materiály. Zároveň sa začala príprava publikácie 

k danému výročiu, ktorá bude reprezentatívnou formou prezentovať historický vývoj a súčasný 

stav ochrany pamiatok na Slovensku. Na príprave sa podieľajú všetci vedúci pracovníci PÚ SR 

a KPÚ.   

KPÚ Prešov: 

Konferencia nerealizovaná, miesto nej príprava zborníka, odovzdaný príspevok Ochrana 

pamiatkového fondu, archeologických nálezov a nálezísk na území Prešovského kraja, Uličný. 

KPÚ Trnava: 

 Grafické vytvorenie a texty kariet kvarteta pamiatok Trnavského kraja s cieľom 

popularizácie kultúrneho dedičstva medzi verejnosťou, zverejnené na stránke PÚ SR – 

Zelina, Rábiková, Kazimír, Šabíková; 

 Príspevok do publikácie do roku 2002 - Kvetanová. 

 

k) ďalšia publikačná činnosť úradu  

Plnenie 

PÚ SR – Archív: 

Príprava publikácie Pramene Archívu PÚ SR II. Otmar Gergelyi: Organy na Slovensku: v rámci 

prípravy publikácie sa uskutočnila digitalizácia dokumentov zo Zbierky výskumných správ inv. 

č. T 868/I-III Otmar Gergelyi: Organy na Slovensku a v rámci práce z domu sa uskutočnila 

transkripcia textu uvedeného dokumentu presne podľa predlohy so zachovaním usporiadania, 

štruktúry a obsahu textu. Prepísaných bolo 135 lokalít a 586 strán textu vo formáte Word.  

V roku 2021 pokračovali práce na tvorbe kritického aparátu k pôvodnému textu, ktorý bude 

uvedený v poznámkach, a ktorý bude reflektovať najnovšie poznatky o organoch preskúmaných 

O. Gergelyim. Za týmto účelom boli vypracované: 

 bibliografická rešerš z dostupných knižničných zdrojov tákajúca sa organov v jednotlivých 

lokalitách zaznamenaných O. Gergelyim, 

 archívna rešerš o dokumentoch o organoch a ich pamiatkovej ochrane, 

 výpisy z databázy ÚZPF. 

Informácie zo všetkých dostupných zdrojov sú sústredené na samostatnom zdieľanom úložisku 

dostupnom pre zainteresovaných pracovníkov a priebežne sú excerpované a použité v rámci 

tvorby kritického aparátu. Uskutočnila sa revízia a úprava transkribovaného textu a úprava 

štruktúry textu podľa zadaného kritéria, vytvorili sa titulky k jednotlivým článkom pasportizácie 

a začalo sa s tvorbou kritického aparátu.  

Zároveň sa uskutočnilo stretnutie s prof. MUDr. Ferdinandom Klindom, organistom 

a pedagógom na Vysokej škole múzických umení, ktorý nám poskytol ďalšie knižničné zdroje 



 

115 

 

o organoch a informácie o osobnosti O. Gergelyiho. Ďalšia spolupráca je naplánovaná s Dr. 

Marianom Alojzom Mayerom a Dr. Marekom Cepkom z Hudobného centra.   

Publikácia venovaná 100. výročiu narodenia Otmara Gergelyiho bude prezentovať špecifickú 

časť pamiatkového fondu Slovenska – organ ako hudobný nástroj používaný najmä pre liturgické 

účely, ktorý má súčasne umeleckohistorickú a pamiatkovú hodnotu. V knihe budú publikované 

všetky texty, doplnené o poznámkový aparát a úvodné kapitoly, ako aj všetky fotografie organov 

a ich súčastí vyhotovené priamo autorom pasportizácie.   

PÚ SR – ONKP: 

Zborník: Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste II. Zborník 

Gotická cesta 3/2018, Zost.: Michaela Kalinová, Občianske združenie Gotická cesta – 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Rožňava : Bratislava 2020, ale prezentovaný a vytlačený 

bol v roku 2021. ISBN: 978-80-972544-1-4, EAN: 9788097254414. Digitálna verzia: ISBN: 978-

80-972544-2-1, EAN: 9788097254421. Viac na: http://www.pamiatky.sk/sk/page/publikacie-

pamiatkoveho-uradu-sr-neperiodicke. Zborník prináša publikovanú formu príspevkov, ktoré 

odzneli na III. ročníku konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na 

Gotickej ceste, konanej v Rožňave 30. – 31. augusta 2018.  

KPÚ Bratislava: 

 HRDINA, Miroslav: Arnošt Wiesner [medailón architekta]. In: KRŠÁK, Peter (ed.): Dejiny 

sebavedomia I. Československé osobnosti od roku 815 do roku 1899. Bratislava: ArtForum 

21, 2021; 

 HRDINA, Miroslav: Christian Ludwig, Endre Steiner, Ferdinand Silberstein-Silvan, 

Ladislav Foltyn, Ladislav Rado, Vladimír Karfík [medailóny architektov]. In: KRŠÁK, 

Peter (ed.): Dejiny sebavedomia II. Československé osobnosti od roku 1900 do roku 1927. 

Bratislava: ArtForum 21, 2021;  

 AUGUSTÍN: Prezentácia: Škola tradičných stavebných remesiel 2021, AI NOVA, Svätý 

Jur, 07.10.2021; 

 Prednáška na konferencii k Židovskému stavebnému dedičstvu na území Bratislavskej župy 

prezentácia - 19. 10. 2021, Hoľma, Vávrová: 

 Príspevok do zborníka ku konferencii k Židovskému stavebnému dedičstvu na 

území Bratislavskej župy (vyjde v 2022) na tému Prehľad objektov synagóg Bratislavského 

kraja evidovaných v ÚZPF, Hoľma, Vávrová. 

KPÚ Nitra: 

 Takmer zabudnutá kamenná studňa kaštieľa už rok obohacuje mesto Zlaté Moravce, Eva 

Gažiová- článok publikovaný na web stránke PÚ SR v máji 2021. 

KPÚ Žilina: 

 Furman, Martin. Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského 

pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 211 s., ISBN 978 80 89175 

94 9. 

 

l) Publikačná činnosť zamestnancov úradu  

http://www.pamiatky.sk/sk/page/publikacie-pamiatkoveho-uradu-sr-neperiodicke
http://www.pamiatky.sk/sk/page/publikacie-pamiatkoveho-uradu-sr-neperiodicke
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Plnenie 

PÚ SR: 

 OROSOVÁ, Martina: Pálffyovci v Smoleniciach. Vedecká konferencia pri príležitosti 100. 

výročia úmrtia grófa Jozefa Pálffyho (1853 – 1920). In Pamiatky a múzeá, 2021, č. 3 s. 72-

73. 

 OROSOVÁ, Martina: #EmpoweringArchives – editoriál. In Fórum archivárov, roč. 30, 

2021, č. 2, s. 4-7. 

 OROSOVÁ, Martina: Keine Ahnung ist auch keine Lösung alebo o výchove a vzdelávaní 

archivárov. In Fórum archivárov, roč. 30, 2021, č. 3, s. 49-57. 
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Kúpeľov. (Príspevok do zborníka konferencie BARDKONTAKT 2021. Zborník v tlačenej 

forme zatiaľ nie je k dispozícií); 

 LIŠKA, Anton. Cintoríny z prvej svetovej vojny na severovýchode Slovenska – pamiatky 

histórie. (Plány, realizácia, skutočnosť). In BARTOŠÍKOVÁ, Tereza (ed.). Monumentorum 

tutela 32. Bratislava : PÚ SR, 2020, s. 73-104. ISBN 978-80-89175-93-2; 

 LIŠKA, Anton. Areál sušiarne liečivých rastlín židovského veľkopodnikateľa Alexandra 

Wohla. In Dejiny – internetový časopis IHI FF PU v Prešove, 2021, roč. 16, č. 2, s. 121-

140. ISSN 1337-0707; 

 TATARKA, Matej. The contacts between Carthusian monastery in Lechnica and Poland 

(14th – 16th century). In WOJCIECHOWSKI, Leszek (Ed.). Pogranicza. Miasto. Wieś. 

Religijność. Lublin : Werset, 2020, s. 91-106. ISBN: 978-83-65713-75-9; 

 TATARKA, Matej. Lisunov Li-2 vo Vyšnom Komárniku obnovený. In Letectví 

a Kosmonautika, Praha : Magnet Press, 2021, roč. 100, č. 5, s 80-81, ISSN: 0024-1156; 

 JACKOVIČ, Pavol, MAXIMOVÁ, Daniela. Vznik a vývoj kúpeľnej osady Kvetnica 

BARDKONTAKT 2021. Zborník v tlačenej forme zatiaľ nie je k dispozícií; 

 ULIČNÝ, Marián. Urbanizmus a stavebný vývoj mesta. In: Stará Ľubovňa. Ľubovnianske 

múzeum – Hrad v Starej Ľubovni 2020, 500-519. 

KPÚ Trenčín: 

 MATÁKOVÁ, Barbora: Obnova mobiliáru po požiari Kostola sv. Vavrinca v Malej 

Hradnej. Rukopis pre Monument Revue 2/2020 (zatiaľ nevyšlo); 

 MATÁKOVÁ, Barbora: „Kostol Nanebovzatia Panny Márie 2022“, Text k dejinám 

pútnictva na Mariánsky vŕšok a k 12 hnuteľným pamiatkam kostola. Vydala 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza-mesto, 2021, 14 strán, ISBN nemá. 

KPÚ Trnava: 

 Peter Grznár: Dedičstvo Veľkej Moravy  verzus  kontajnery z Ázie. In: OCHRANA A 

OBNOVA PAMIATOK V URBANISTICKOM KONTEXTE - OBNOVA IDENTITY - 

KONTINUITA STAVEBNEJ KULTÚRY, zborník medzinárodnej konferencie - Slovenská 

technická univerzita v Bratislave, SPEKTRUM STU, Bratislava 2021. ISBN 978-80-227-

5166-7. 

KPÚ Žilina: 
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 DUDÁŠ, Miloš. Príbeh Starej fary v Žiline In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, s. 97-118, ISSN 1339-2204, 

eISSN 2453-9759, online dostupné: https://www.muzeologia.sk/anot_1_21_en.htm; 

 REŤKOVSKÁ, Adriana. Zamyslenie nad obnovou hradu Blatnica, úspechy i pochybnosti o 

postupe obnovy hradnej zrúcaniny. In Ingredere hospes. Kroměříž: Národní památkový 

ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, roč. 12, 2020, s. 84-95, ISNN 978-80-

87231-56-2; 

 FURMAN, Martin. Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského 

pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 211 s., ISBN 978 80 89175 

94 9; 

 ĎURIAN, Karol. Strechy a krovové konštrukcie kostola. In: Kostol sv. Mikuláša 

v Podunajských Biskupiciach vo svetle nových výskumov. Zborník z vedeckého kolokvia. 

Bratislava, PostScriptum, 2020, s. 49-60, ISBN 978-80-8218-008-7 ; 

 FURMAN, Martin – Záhorec, Ľuboslav. Súbor mincí zo sakristie rímskokatolíckeho 

Kostola sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. In. DENARIUS, SNM Historické múzeum, 

Numizmatický časopis 9, Bratislava 2021, 74-87. ISBN 978-80-8060-510-0 [Set of coins 

from the sacristy of the roman catholic church of. Sr. John the Baptist in Liptovský Ján]; 

 ŠICHTOVÁ, Miroslava. Park v Lednických Rovniach ako národná kultúrna pamiatka. In 

Rovnianske noviny, štvrťročník obce Lednické Rovne, č. 1/2021, 24. 9. 2021, s. 4-7; 

 PIECKOVÁ, Jana. Objav neskorogotického pastofória v Kostole sv. Jána Krstiteľa 

v Liptovskom Jáne. In Pamiatky a múzeá č.3/2021, ročník 70 , s. 11-18, ISSN 1335-4353; 

 DUDÁŠ, Miloš. Žilinská Stará fara a okolnosti jej zániku. In: Vlastivedný zborník Považia 

XXX, 2021, Považské múzeum Žilina, 2021, s. 69-98, ISBN 978-80-88877-93-6; 

 ĎURIAN, Karol. Obnova historických kúpeľných domov v Turčianskych Tepliciach. In 

Pamiatky a múzeá č.4/2021, ročník 70 , s. 19-25, ISSN 1335-4353; 

 KOPTÁK, Tomáš. Zaniknuté mužské cistercitské Opátstvo Preblahoslavenej Panny Márie 

v Spišskom Štiavniku. In HUDÁK, M. – ŠTEVÍK, M. a kol.: Spišský Štiavnik. Obec 

Spišský Štiavnik, 2021, s. 70 – 83. ISBN 978-80-570-3211-3; 

 REŤKOVSKÁ, Adriana. Kostol sv. Ladislava v Necpaloch - dejiny stavby a reštaurovania 

stredovekých nástenných malieb. In. Monument revue, č. 2, 2021, v tlači; 

 KOPTÁK, Tomáš. Damnant, quae non intelligunt. Pereat mundus, fiat reglamentum! (O 

duchu pamiatkového zákona). In. Monument revue, č. 2, 2021, v tlači. 

 

m) Prednášková, pedagogická, vedecko-popularizačná činnosť zamestnancov úradu  

Plnenie 

PÚ SR: 

 Szerdová Ľubica. Prvý po kráľovi (Zámok v Bytči a palatín Juraj Thurzo). Dokumentárny 

cyklus Renesančné Slovensko, 6 časť. Spolupráca na scenári a natáčanie komentáru . 

Vysielané RTVS, program 2, 29. 1 2022 – 16. 4. 20200 

https://www.muzeologia.sk/anot_1_21_en.htm
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 Szerdová Ľubica . Každodennosť renesančného aristokrata (Renesančné kaštiele a život na 

šľachtických dvoroch). Dokumentárny cyklus Renesančné Slovensko, 10. časť. Spolupráca 

na scenári a natáčanie komentáru . Vysielané   RTVS, program 2, 29. 1 2022 – 16. 4. 20200 

 DANIŠOVÁ, Nikola – JURČOVÁ, Mária: prednáška Mlyny v Mlynskej doline – náčrt 

problematiky na seminári K dejinám mlynov – výskum a mapovanie, Bratislava, online, 14. 

12. 2021  

 OROSOVÁ, Martina: prednáška na workshope Pohľady na vývoj slovenskej historiografie 

po roku 1989, Banská Bystrica, online, 13. 01. 2021. 

 OROSOVÁ, Martina: prednáška Aplikácia technológie PIQL v Archíve Pamiatkového 

úradu SR na seminári Národného archívu ČR v Prahe „co po nás zbude“ – Archivace 

digitálních dokumentů, online, 29. 04. 2021 

 OROSOVÁ, Martina: prednáška Slovak archives during a pandemic na konferencii 

Spoločnosti maďarských archivárov – Itinerant Conference of the Association of Hungarian 

Archivists, Šoproň, 25. 08. 2021 

 OROSOVÁ, Martina: prednáška Slovenské archívnictvo v 21. storočí – stav, štruktúra, 

legislatíva, perspektívy v Moravskom zemskom archíve, Brno, 05. 10. 2021 

 OROSOVÁ, Martina: prednáška Pamiatkové hodnoty synagógy vo Svätom Jure na 

konferencii Židovské stavebné dedičstvo na území Bratislavskej župy, Bratislava, 19. 10. 

2021 

 OROSOVÁ, Martina: prednáška Education of archivists in Slovakia na medzinárodnej 

konferencii 41. rakúske archívne dni Keine Ahnung ist auch keine Lösung. Aus- und 

Weiterbildung im Archiv, Innsbruck, 20. 10. 2021  

 OROSOVÁ, Martina: prednáškový kurz na Univerzite Mateja Bela Kultúrne dedičstvo 

a pamiatková ochrana pre študentov odboru História a odboru Stredoeurópske štúdiá, 

zimný semester 2021/2022.  

 OROSOVÁ, Martina: účasť v štátnicovej komisii pre archívnictvo na Katedre archívnictva 

a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 

24. 6. 2021. 

 OROSOVÁ, Martina: účasť v relácii RTVS – Hosť Rádia Regina – Západ pri príležitosti 

Medzinárodného dňa archívov, 08. 06. 2021. 

 TOMOVIČOVÁ, Jana – REICHARDTOVÁ, Juliana: prednáška Archívne a knižničné 

zdroje pre výskum mlynov Pamiatkového úradu SR na seminári K dejinám mlynov – 

výskum a mapovanie, Bratislava, online, 14. 12. 2021  

 KMEŤOVÁ, Petra - prednáška v rámci Univerzity tretieho veku Univerzity Komenského 

v Bratislave: „Ženy doby halštatskej a ich svet“ 08. 03. 2021, 

 KMEŤOVÁ, Petra - prednáška v rámci Univerzity tretieho veku Univerzity Komenského 

v Bratislave: „Halštatská doba: halštatská kultúra s príchuťou vyspelého sveta Stredomoria“ 

29. 11. 2021, 

 BISTÁK, P. - KUBEŠ, J. - TAMAŠKOVIČ, J. - ŽITNAŇ, P. – FELCAN, M: Relikty 

stredovekej krajiny vo Velčiciach a v Zlatne (okr. Zlaté Moravce), spoluautorstvo 
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prednášky na 52. medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku, 20. - 22. 09. 2021, 

Bratislava 

 Marek HLADÍK, Katarína HLADÍKOVÁ, Peter BISTÁK, Erika MAKAROVÁ, Michal 

FELCAN, L. GDOVINOVÁ: Kultúrna krajina, sociálny priestor a krajinná archeológia na 

strednom toku rieky Morava (dynamika sídelných vzorcov v prvom tisícročí po Kr.), 

spoluautorstvo prednášky na medzinárodnej konferencii Počítačová podpora v archeológii, 

25.-27.10.2021, Bořetice (ČR), 

 Linda GÁLOVÁ, Tibor LIESKOVSKÝ, Peter BISTÁK, Petra KMEŤOVÁ, Alexandra 

BUCHA RÁŠOVÁ: Lidarové dáta z územia SR poskytované ÚGKK SR a ukážka ich 

využitia vo forme 3D modelov pre verejnosť, spoluautorstvo posterovej prezentácie na 

medzinárodnej konferencii Počítačová podpora v archeológii, 25.-27.10.2021, Bořetice 

(ČR), 

 BISTÁK, Peter - Prednáška „Tribečský región v stredoveku“, online prezentácia projektu 

dizertačnej práce na doktorandskom kolokviu 11.5.2021, Katedra archeológie FF IKF 

v Nitre; 

 KMEŤOVÁ, Petra, BISTÁK, Peter - Komunikácia s médiami (Slovenský rozhlas, TASR, 

SITA, SME Regióny) ohľadom propagácie EDA 2021 na Slovensku, v ktorých vyšli 

pozvánky a upútavky na podujatia; 

 Rozhovor pre online portál Ľudia, mýty & dejiny o hradiskách na Veľkom Tribeči 

a Krivíne, 15.5.2021, https://lumyd.eu/article/zahady-a-prekvapenia-najvacsich-pevnosti-

doby-bronzovej-tajomne-hradiska-velkeho-tribeca-krivina-a-zadielskej-doliny/63 

 KMEŤOVÁ, Petra: recenzia 1 článku pre vedecký časopis Studia Hercynia (Praha), 

 JAŠŠO, Filip: recenzie 3 článkov pre ročenku Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy, 

2020, č. 32, rok vydanie 2021. 

 KMEŤOVÁ, Petra, BUCHA RÁŠOVÁ, Alexandra - Redakcia textov, pridávanie textov 

a popisných bodov k 3D modelom archeologických NKP, publikovaných v rámci Európske 

dni archeológie 2021; 

 Obnova Historického náučného chodníka hradisko Zobor v spolupráci s OZ Hradisko  

chodníka osadených v teréne, pre 10 zastávok chodníka publikovaných online na 

https://web.hradiskozobor.sk/naucny-chodnik/, vytvorenie tlačeného sprievodcu vo forme 

skladačky. 

 BARTOŠÍKOVÁ, Tereza: prednáška -  Vodné mlyny v Zbierke listín k vodnej knihe 

bývalej Abovsko-Turianskej župy Štátny archív Košice - Mlynologický seminár, PÚ SR, 

on-line 14.12.2021 

 KOWALSKI, Tomáš: príspevok „Smolenický oltár – neznáma súčasť pálfiovského hradu“, 

online vedecká konferencia Pálffyovci v Smoleniciach, z príležitosti 100. výročia úmrtia 

grófa Jozefa Pálffyho (1853 – 1920), Pamiatkový úrad SR, OZ Červenokamenské panstvo, 

29. 6. 2021, http://www.pamiatky.sk/sk/page/palffyovci-v-smoleniciach   

https://lumyd.eu/article/zahady-a-prekvapenia-najvacsich-pevnosti-doby-bronzovej-tajomne-hradiska-velkeho-tribeca-krivina-a-zadielskej-doliny/63
https://lumyd.eu/article/zahady-a-prekvapenia-najvacsich-pevnosti-doby-bronzovej-tajomne-hradiska-velkeho-tribeca-krivina-a-zadielskej-doliny/63
https://web.hradiskozobor.sk/naucny-chodnik/
http://www.pamiatky.sk/sk/page/palffyovci-v-smoleniciach
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 KOWALSKI, Tomáš: príspevok „Milestones of life and work of Max Dvořák“, 

medzinárodná online konferencia Max Dvořák a ochrana pamiatok, Pamiatkový úrad SR, 

13. 10. 2021 

 PINČÍKOVÁ, Ľubica: prednáška Pamiatkový fond SR, štruktúra a rozdelenie. Spôsob 

fungovania PÚ SR v procese koordinácie pamiatkovej obnovy, STÚ - Stavebná fakulta, 

Ochrana a obnova pamiatok, Bratislava, 15. 11. 2021 

 PINČÍKOVÁ, Ľubica: Dunajský Limes do Zoznamu UNESCO zatiaľ zapísaný nebol, 

podklad pre správu TASR, 26. 7. 2021 

 PINČÍKOVÁ, Ľubica: hosť relácie Kontakty, RTVS, 28. 9. 2021, téma: O Rimanoch u nás, 

ale aj o kultúrnej diplomacii a prieťahoch so zápisom pamiatok Dunajského Limes 

Romanus - uvádzala Petra Strižková. Kontakty pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, 

Rádio Slovensko, SRo1. 

 PINČÍKOVÁ, Ľubica: rozhovor pre Hospodárske noviny - 30. 7. 2021: Slovensko má nový 

zápis v Zozname svetového dedičstva UNESCO https://slovensko.hnonline.sk/6226596-

slovensko-ma-novy-zapis-v-zozname-svetoveho-dedicstva-unesco  

 PINČÍKOVÁ, Ľubica: informácie pre viaceré média o zápise Dunajského Limesu do 

Zoznamu svetového dedičstva: https://www.trend.sk/spravy/slovensko-ma-dalsiu-

pamiatku-zozname-svetoveho-dedicstva-unesco, 

https://www.topky.sk/cl/10/2158629/Vyznamny-den-pre-slovensku-kulturu--Dalsiu-nasu-

pamiatku-zapisali-do-UNESCO-, https://vedanadosah.cvtisr.sk/ludia/historia-a-

archeologia/do-zoznamu-unesco-zapisali-vyznamnu-slovensku-archeologicku-lokalitu/ 

 PINČÍKOVÁ, Ľubica: rozhovor pre Rádio Devín, RTVS - Ranný hosť, 11. 08. 2021: O 

medzinárodnej archeologickej lokalite Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes a o jej 

zápise do UNESCO s Andreou Makýšovou Volárovou hovoril Ján Rajtár – archeológ a 

Ľubica Pinčíková – vedúca odboru národných a kultúrnych pamiatok a pamiatkových 

území. 

 Tuhárska, A.: Z doby priemyselnej do doby kultúrnej. Pamiatky UNESCO ukazujú cestu – 

prezentácia iniciatívy Svetové dedičstvo UNESCO s dôrazom na slovenský kontext 

v podcastovom vysielaní SME Dejiny.sk, zverejnené online dňa 6. 6. 2021 

 Pinčíková Ľ., Tuhárska, A.: Zápis pamiatky Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes 

(západný segment) – konferenčný príspevok približujúci proces zápisu novej lokality do 

Zoznamu svetového dedičstva UNESCO prezentovaný dňa 8. 9. 2021 na podujatí Fórum 

partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO 

 Tuhárska, A.: Ekonomický potenciál kultúrneho dedičstva – konferenčný príspevok 

informujúci o výsledkoch medzinárodného projektu zameraného na mapovanie 

ekonomického prínosu hmotného kultúrneho dedičstva prezentovaný dňa 8. 9. 2021 na 

podujatí Fórum partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO 

 Tuhárska, A.: Európske dedičstvo a pamiatky banskobystrického kraja – prezentácia 

iniciatívy Značka Európske dedičstvo v rozhovore pre rozhlasové vysielanie Rádia BBFM, 

vysielané dňa 14. 9. 2021 

https://slovensko.hnonline.sk/6226596-slovensko-ma-novy-zapis-v-zozname-svetoveho-dedicstva-unesco
https://slovensko.hnonline.sk/6226596-slovensko-ma-novy-zapis-v-zozname-svetoveho-dedicstva-unesco
https://www.trend.sk/spravy/slovensko-ma-dalsiu-pamiatku-zozname-svetoveho-dedicstva-unesco
https://www.trend.sk/spravy/slovensko-ma-dalsiu-pamiatku-zozname-svetoveho-dedicstva-unesco
https://www.topky.sk/cl/10/2158629/Vyznamny-den-pre-slovensku-kulturu--Dalsiu-nasu-pamiatku-zapisali-do-UNESCO-
https://www.topky.sk/cl/10/2158629/Vyznamny-den-pre-slovensku-kulturu--Dalsiu-nasu-pamiatku-zapisali-do-UNESCO-
https://vedanadosah.cvtisr.sk/ludia/historia-a-archeologia/do-zoznamu-unesco-zapisali-vyznamnu-slovensku-archeologicku-lokalitu/
https://vedanadosah.cvtisr.sk/ludia/historia-a-archeologia/do-zoznamu-unesco-zapisali-vyznamnu-slovensku-archeologicku-lokalitu/
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 Grznár, P., Tuhárska, A.: Dedičstvo Veľkej Moravy verzus kontajnery z Ázie – 

konferenčný príspevok informujúci o problematickom zámere výstavby prekladiska 

lodných kontajnerov v priestore medzi Pamiatkovou zónou Kopčany a Holíčskym zámkom 

prezentovaný dňa 27. 9. 2021 na konferencii „Ochrana a obnova pamiatok v urbanistickom 

kontexte – obnova identity – kontinuita stavebnej kultúry". 

KPÚ Banská Bystrica: 

 Andrea Ľuptáková, Miloslava Borošová Michalcová, Zuzana Grúňová: „Architektúra, 

príroda a umenie v kúpeľnom komplexe Sliač“, Bardejov, november, Bardejov – online 

 Martin Miňo: “The Role of the Road in Settling a Mountainous Region" 27th Annual 

meeting of European Association of Archaeologists 2021, Widening Horizons, 10. 09. 

2021, Kiel – online 

 Martin Miňo -  Monika Fratričová - Zdenko Rusko: Výsledky krajinno-archeologického 

plošného nedeštruktívneho prieskumu v jadrovom území lokality UNESCO Banská 

Štiavnica a technické pamiatky okolia, „Paměť krajiny v ohrožení", 09. 12. 2021,  FPF SU 

Opava, online 

 Martin Miňo -  Monika Fratričová: Jeden deň archeológom, Podujatie pri príležitosti  

Európskych dní archeológie, 21. 06. 2021, ZŠ Badín. 

KPÚ Košice: 

 Bischof, L.: Interdisciplinárna vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou CESTOU 

NECESTOU... (Non solum terrarum descriptio indagatioque...krajina – priestor – kultúra) 

usporiadaná pri príležitosti pripomenutia si 210. výročia úmrtia osvietenca, kartografa, 

pedagóga, lexikografa, redaktora, autora praktických príručiek a štatistík a prešovského 

rodáka Jána Mateja Korabinského (1740 – 1811), 29. september 2021 - Mgr. Lenka 

Bischof, PhD. (Rožňava): Ladislav Bartholomaeides a jeho Memorabilia provinciae 

Csetnek (Pamätihodnosti provincie Štítnik) 

 Bischof, L.: Konferencia pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o Rožňave: 

Rožňava v premenách času, 21. október 2021 – spolupráca na príprave a moderovanie 

konferencie 

 Markušová, K.: cyklus 5 prednášok na tému Systém ochrany pamiatkového fondu na 

Slovensku, v rámci programu Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborowem – ochrona 

i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim. / Karpatské 

brány: medzi Ropou a Zborovom – ochrana a rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva na 

poľsko-slovenskom pohraničí, január 2021, garant: MCK Krakov 

 Gembický, J.: rozhlasový seriál pravidelných odborno-populárnych relácií o zvonoch, 

zvonároch a zvonolejároch – v rámci relácie „Lumenáda“ (voľné pokračovanie projektu 

„Naše zvony a ich zvonári – Zvony v cirkevnom roku a zvykoch“: scenáre, nahrávanie, 

autorstvo (redaktor: M.Ďurčo), Rádio Lumen; január – december 2021, 51 odvysielaných 

častí (premiéra) + reprízy 

 Gembický, J. (v. z.) – Ďurčo, M. a Rádio Lumen: Výročné ceny Pamiatky a múzeá za rok 

2020: prezentácia, medializácia – slávnostné oceňovanie (užšia nominácia) v kategórii: 
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audio-video (rozhlasový cyklus Naše zvony a ich zvonári – Rádio Lumen); SNM – 

Bratislava (hrad) + médiá, 09/2021 

 Gembický, J.: odborná nahrávaná relácia pre Slovenský Rozhlas – Rádio Regina, relácia 

„Po stopách (“Našli sme v regióne“), redaktor: M. Valiková: o pamiatkach, zvonoch, 

regióne – 2.1.2021 

 Gembický, J.: odborná nahrávaná relácia pre Slovenský Rozhlas – Rádio Regina, relácia, 

redaktor: M. Valiková: o pamiatkach, pamiatkároch, medzinárodnom dni pamiatok a kult. 

dedičstve – 04/2021 

 Gembický, J.: odborná nahrávaná relácia pre Slovenský Rozhlas – Rádio Regina (redaktor: 

M. Ďurčo, relácia „ Viera a život“): Návrat obrazu sv. Klimenta do Rožňavy, pamiatky 

a svetové kultúrne dedičstvo; 04/2021 

 Gembický, J.: odborná nahrávaná relácia pre Slovenský Rozhlas – Rádio Regina (redaktor: 

M. Ďurčo, relácia „ Viera a život“): Zvony a Krásna Hôrka (výročie požiaru); 03/2021 

 Gembický, J.: odborné nahrávané relácie pre Rádio Slovakia International (redaktor: E. 

Seeber): Krásne krajanské Vianoce (zvonári a Vianoce), Die Spräche der Kirchenglocken; 

01/2021 

 Gembický, J.: odborné nahrávané relácie pre Rádio Slovakia International (redaktor: E. 

Seeber): Pamiatky a svetové kultúrne dedičstvo; 04/2021 

 Gembický, J. – Hořák, M. – Madlenák, M.: odborná nahrávaná relácia pre Slovenský 

Rozhlas – Rádio Regina, relácia „Národnostný magazín – český“, redaktor: K.. Kohoutová: 

Dr. Jesenius z pohľadu pamiatok histórie a jeho odkazu – 1.08. 2021 

 Gembický, J.: odborná nahrávaná relácia pre Slovenský Rozhlas – Rádio Devín (redaktor: 

I. Jáchymová, relácia „ Ľudia – fakty – udalosti“): Pamiatkár a kultúrne dedičstvo (vybrané 

témy); 10/2021 

 Gembický, J.: odborná nahrávaná relácia pre Rádio Lumen (redaktor: M. Ďurčo, relácia 

o podujatiach Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2021); 09/2021 

 Gembický, J.: odborná nahrávaná relácia pre Rádio Lumen (redaktor: M. Ďurčo, relácia 

„Rozhovor týždňa“), o tradičnom zvonení, zvonoch a zvonárov v obci Hrašovík); 09/2021 

 Gembický, J.: odborná nahrávané relácie pre Rádio Lumen, Slovenský Rozhlas – Rádio 

Regina (redaktor: M. Ďurčo, J. Ondrejková): 10. výročie zápisu tradičného zvonenia 

a zvonárov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného dedičstva SR; 10/2021 

 Gembický, J.: rôzne kratšie čiastkové nahrávané príspevky a správy pre Rádio Lumen, 

Slovenský Rozhlas, Rádio Regina – Slovenský Rozhlas 2, Rádio Košice (redaktori: M. 

Ďurčo, M. Váliková a.i.); január – december 2021 

 Gembický, J.: odborná spolupráca, podklady a konzultácie pre článok: Gécziová, K.: 

V Medzeve kedysi kuli motyky a rýle pre cele Uhorsko, In: Korzár, 28.9.2021, str. 3 

 Gembický, J.: odborná spolupráca, podklady a konzultácie pre článok: Lendel, M.: Vzácne 

Jakobyho diela zateplili polystyrénom, In: Korzár, 10.11.2021 

 Hrabinská, A.: 03.07.2021 rozhovor pre internetovú televíziu TELKE, pre reláciu 

Dominanty Košíc, na tému „Dominikánsky kostol“. Redaktor: Roman Martinský; 
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 Hrabinská, A.: 25.09.2021 Poskytnutie odborných podklaov a spolupráca na scenári pre 

internetovú televíziu TELKE, pre reláciu Dominanty Košíc, na tému „Urbanova veža“. 

Redaktor: Roman Martinský; 

 Labudová, Z.: Účasť na prezentácii odborného katalógu - Umením a slovom, kultúrne 

dedičstvo Rádu premonštrátov v Jasove, ako spoluautor katalógu ku výstave, konané dňa 

02.06.2021, Východoslovenská galéria Košice 

 Labudová, Z.: Účinkovanie vo verejnej diskusii s autormi (ako jeden zo spoluautorov 

katalógu, ku štúdii o jasovskom kláštore a kostole) Umením a slovom. Kultúrne dedičstvo 

rádu premonštrátov v Jasove, Východoslovenská galéria Košice, konané dňa 03.06.2021, 

 Labudová, Z.: Otvorené vitríny, v rámci sprievodného programu ku výstave Umením 

a slovom. Kultúrne dedičstvo rádu premonštrátov v Jasove, Východoslovenská galéria 

Košice , konané dňa 01.08.2021 

 Labudová, Z.: prednáška Sakrálne pamiatky Košíc, pre ECAV Terasa v rámci akcie Noc 

kostolov, konané dňa 28.05.2021 

 Labudová, Z.: menovanie za člena galerijnej rady Löfflerovej galérie v Košiciach, od  

novembra 2021, účasť na jeho komisiách a zasadaniach 

 Labudová, Z.: odborná spolupráca  v televíznom cykle Dominanty Košíc, televízia: telKE 

tv, v roku 2021 v dieloch:  - Cintorín sv. Rozálie,  - Poštový palác,  Daňový úrad, - 

Evanjelický kostol  

 Labudová, Z.: prednášková činnosť na Fakulte umení v Košiciach, zimný semester  šk. 

roku 2021/2022 prednáškový cyklus Dejiny úžitkového umenia, Dejiny dizajnu  

 Pristáš, M.: RTVS, nahrávanie pre SRO, 28.5.2021, téma: obnova NKP hrad Csonkavár v 

Kr. Chlmci 

 Pristáš, M.: nahrávanie pre TV HÍREK, 26.3.2021, téma: nové archeologické nálezy v Kr. 

Chlmci 

 Pristáš, M.: nahrávanie pre TV Markíza, 7.5.2021, téma: obnova objektu zimnej záhrady v 

rámci objektu NKP Kaštieľ Sztárayovcov v Michalovciach 

 Varechová, Z.: účasť – spolupráca v televíznom dokumente Dominanty Košíc, diel 

kaviareň Slávia 

KPÚ Nitra: 

  R. E. Pročka: DEKD 2021, vyžiadaná prednáška: „Rozhliadnite sa, mládenče. A môžete 

začať.“ (O prvej veľkej realizácii sochára Tibora Bartfaya v Partizánskom); Krajská 

knižnica Karola Kmeťka v Nitre, dňa 14. 09. 2021; 

  E. Gažiová, on-line prednáška na tému „Urbanistický dizajn“ publikovaná na stránke 

Tribečskej knižnice v Topoľčanoch; 

 M. Holeščák, P. Chebenová, M. Cheben, P. Paterka, P. Adámek, M. Belický - Kolta, "Pustý 

kostol" - informačný panel; 

  M. Mandák Niklová: účasť na konferencii Ženy v tieni dejín organizovanej Katedrou 

histórie FF UKF v Nitre s príspevkom Žena v spoločnosti mladšej doby kamennej a jej 
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genderový odraz v hrobových celkoch kultúry s lineárnou keramikou z územia 

juhozápadného Slovenska; 

  M. Mandák Niklová: online prednášky pre 1.  –  3. ročník Bc. štúdia v rámci predmetu 

Manažment terénneho archeologického výskumu na Katedre archeológie FF UKF v Nitre;  

  M. Mandák Niklová: Definícia hlavných pojmov a vymedzenie predmetu ochrany 

pamiatkového fondu v kontexte platnej legislatívy; 

  M. Mandák Niklová: Druhy archeologických výskumov, podklady pre určenie metodiky 

výskumu, práva a povinnosti vlastníka/stavebníka a osoby oprávnenej na vykonanie 

archeologického výskumu, výskumná dokumentácia z archeologického výskumu a jej 

ďalšie využitie pri ochrane pamiatkového fondu;  

  M. Mandák Niklová: Problémy ochrany archeologických lokalít v praxi. Prezentácia 

archeologických lokalít a popularizácia výsledkov výskumov verejnosti; 

  M. Mandák Niklová: prednáška v rámci exkurzie študentov 1. ročníka Bc. štúdia Katedry 

archeológie FF UKF v Nitre uskutočnená na pôde KPÚ Nitra;  

  M. Mandák Niklová: Archeológia v praxi;   

  T. Danieličová: vyjadrenie do reportáže Správy RTVS o obnove NKP Kalvária Nitra 

zastavenia Krížovej cesty  - júl 2021; 

  Z. Holičková: vyjadrenie pre denník SME k stavu NKP Banka na Štefánikovej 35 v Nitre  

- február 2021; 

  Z. Holičková: vyjadrenie do reportáže TV NITRIČKA o obnove NKP Obytného súboru na 

Misionárskej ulici v Nitre – apríl 2021; 

  Z. Holičková: vyjadrenie pre denník SME o obnove NKP SPÚ Nitra – Zrkadlisko  - apríl 

2021; 

  Z. Holičková: vyjadrenie do reportáže Správy RTVS o obnove NKP SPÚ Nitra – 

Zrkadlisko  - máj 2021; 

  Z. Kramárová: prednáška v rámci „Dni architektúry 2021“, Pecha Kucha Night  - „Vila 

K“, 02. 10. 2021;  

  Z. Kramárová Prednáška v rámci „Dni architektúry 2021“ – Scheerovanie  - architekt M. 

M. Scheer – Nadstavba kláštora milosrdných sestier na Farskej ulici 12. 09. 2021.  

KPÚ Prešov: 

 P. Harčar, Osud Šándora Falba a jeho náhrobku. Prednáška na medzinárodnej vedeckej 

konferencii „Severovýchodné Slovensko – bojisko prvej svetovej vojny“, Bardejovské 

Kúpele, 29. 09.2021; 

  A. Liška, Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na severovýchode Slovenska – 

pamiatky histórie. História pamiatkovej starostlivosti a základné princípy pamiatkovej 

obnovy. Pozvaná prednáška, Trnavská univerzita v Trnave, 08. 04. 2021; 

  A. Liška, Spôsob a konečný výber lokalít pre zriaďovanie stálych vojnových cintorínov na 

slovenskej strane Karpát – nariadenia verzus realita. Prednáška na medzinárodnej vedeckej 

konferencii „Severovýchodné Slovensko – bojisko prvej svetovej vojny“, Bardejovské 

Kúpele, 29. 09.2021; 
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  A. Liška, Proces vyhlasovania vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny z územia 

severovýchodného Slovenska za národné kultúrne pamiatky. Prednáška na medzinárodnej 

vedeckej konferencii „Ukrajinsko-slovenské vojenské jednotky rakúsko-uhorskej armády 

vo Veľkej vojne: na ceste k nezávislosti“, Ivano-Frankivsk, Ukrajina, 26. 11. 2021; 

  J. Onufráková, Novostavby v pamiatkových územiach. Prednáška (online), Trnavská 

univerzita v Trnave, 04. 03. 2021; 

  J. Onufráková, Aspekty autenticity v lokalite Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO 

Historické jadro mesta Bardejov. Prednáška (online), Trnavská univerzita v Trnave, 22. 04. 

2021; 

  P. Jackovič, Vznik a vývoj kúpeľnej osady Kvetnica, Bardejov, prednáška (online) na 

konferencii BARDKONTAKT 2021, 10. 11. 2021. 

KPÚ Trnava: 

Príspevky do Aktualít z regiónov a na úradný Facebook: 

 Vyhlásenie hrádku v Dvorníkoch za národnú kultúrnu pamiatku, Sládok 

 Prieskum nového archeologického náleziska v Malých Karpatoch, Sládok  

 Nález hrobu z obdobia sťahovania národov, Sládok 

 Paleolitické nálezy v Banke pri Piešťanoch, Grznár 

 Nález stredovekej pivnice na Halenárskej ulici v Trnave, Grznár 

Prednášky pre verejnosť: 

 História mestských hradieb v Trnave – odborný výklad spojený s obhliadkou, Grznár 

 Sprevádzanie po pozostatkoch rudnej banskej činnosti v Modre-Harmónii – obhliadka 

spojená s prednáškou v rámci podujatia Európske dni archeológie, Modra, 19. 6. 2021, 

Sládok 

 Archeologické dedičstvo a pamiatky – prednáška pre deti MŠ a ZŠ Dolné Orešany, Dolné 

Orešany, 24. 6. 2021, Sládok 

 Ochrana kultúrneho dedičstva – prednáška na Katedre klasickej archeológie Trnavskej 

univerzity, Trnava, 29. 9. 2021, Sládok 

 The Early Bronze Age Cemetery at Jelka – príspevok na konferencii Starší doba bronzová v 

českých zemích a na Slovensku, online, 5. 10. 2021, Sládok spolu s M. Bača, M. 

Havlíková, M. Dörnhöferová a V. Nosek 

Komunikácia s médiami: 

 Rozhovor do MTT o prebiehajúcej rekonštrukcii Evanjelického domu v Trnave, Švihorík 

 Rozhovor do RTVS o rekonštrukcii Kolonádového mosta v Piešťanoch, Švihorík 

  Kto vyhrá zápas o historickú krajinu? Na Záhorí stoja proti sebe logistické centrum  

a pamiatky, Aktuality.sk, redaktor: Tibor Habo 

https://www.aktuality.sk/clanok/873673/kto-vyhra-zapas-o-historicku-krajinu-na-zahori-

proti-sebe-stoji-logisticke-centrum-a-pamiatky/ 

 Slovenskí archeológovia takýto úspech ešte nezažili. Našli poklad, no miesto je tajné. 

Markíza, reportáž pre TV noviny 

https://www.aktuality.sk/clanok/873673/kto-vyhra-zapas-o-historicku-krajinu-na-zahori-proti-sebe-stoji-logisticke-centrum-a-pamiatky/
https://www.aktuality.sk/clanok/873673/kto-vyhra-zapas-o-historicku-krajinu-na-zahori-proti-sebe-stoji-logisticke-centrum-a-pamiatky/
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https://www.markiza.sk/spravy/domace/2047319_slovenski-archeologovia-takyto-uspech-

este-nezazili-nasli-poklad-no-miesto-je-tajne 

KPÚ Žilina: 

 M. Dudáš – prednášky „Kultúrne dedičstvo“ a „Úvod do dejín“ na Fakulte humanitných 

vied Žilinskej univerzity, letný semester akademického roka 2020/2021 a zimný semester 

akademického roka 2021/2022; 

 M. Dudáš – príspevok „Veličná – história a pamiatky“ na odbornom webinári pre verejnosť 

(online)  v rámci spoločného projektu mesta Bílovec (ČR) a obce Veličná, 26. 02. 2021; 

 M. Dudáš – príspevok „Žilinská Stará fara a okolnosti jej zániku“ na odbornej konferencii 

Žilina 1321-2021 pri príležitosti výročia udelenia výsad mestu kráľom Karolom Róbertom 

a príležitosti jubilejného XXX. Vydania Vlastivedného zborníka Považia, 17. - 18. 06. 

2021; 

 V. Majtan – Zvedelová, K. – príspevok „Architektonicko-historický vývoj žilinskej 

katedrály s dôrazom na najnovšie nálezy z rokov 2020-2021“ na odbornej konferencii 

Žilina 1321-2021 pri príležitosti výročia udelenia výsad mestu kráľom Karolom Róbertom 

a príležitosti jubilejného XXX. Vydania Vlastivedného zborníka Považia, 17. - 18. 06. 

2021; 

 M. Furman – prednáška o archeológii pre 2. ročník súkromnej strednej umeleckej školy 

v Žiline, 13. 09. 2021; 

 M. Furman – prednáška o archeológii pre 3. ročník stavebnej priemyslovky v Žiline, 20. 09. 

2021; 

 M. Furman a M. Budaj – prednáška o poklade z Likavky v Národnej banke Slovenska pre 

Numizmatickú spoločnosť, Bratislava 21. 09. 2021; 

 M. Furman – prednáška o archeológii v žilinskom kraji pre neziskovú organizáciu 

SOROPTIMIST v Žiline, 04. 10. 2021; 

 M. Šichtová - účasť na úvodnej konferencii – Nórske fondy s odborným príspevkom„ 

Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach“, Lednické Rovne, 

20.8.2021. 

 

n) Odborno-metodický deň odboru preskúmavania výkonu štátnej správy PÚ SR a KPÚ. 

Kvôli pandemickej situácii sa OMD konal v rámci on line komunikácie s jednotlivými KPÚ. 

Rozoberali sa témy, ktoré rieši KPÚ vo svojej pôsobnosti. 

 

o) Organizácia výstav  

Plnenie 

PÚ SR – Archív: 

Digitálne reprodukcie archívnych dokumentov boli poskytnuté organizátorom:  

 Výstava Premeny... Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 

 Výstava Židovské kultúrne dedičstvo Bratislavského samosprávneho kraja, synagóga 

v Senci 

https://www.markiza.sk/spravy/domace/2047319_slovenski-archeologovia-takyto-uspech-este-nezazili-nasli-poklad-no-miesto-je-tajne
https://www.markiza.sk/spravy/domace/2047319_slovenski-archeologovia-takyto-uspech-este-nezazili-nasli-poklad-no-miesto-je-tajne
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 Výstava Poklady židovského múzea v Prešove II., Židovské komunitné múzeum 

v Bratislave, zároveň aj katalóg 

Televízne a online prezentácie a sociálne siete: 

 Slovenská národná galéria – Zvolenský zámok 

 Slovenská národná galéria – kaštieľ v Strážkach - Genius loci – Strážky 2021 

 Mestské múzeum v Pezinku 

 RTVS – Slovensko v obrazoch 

 Magistrát mesta Bratislavy – Metropolitný inštitút Bratislavy 

 Bratislava a jej premeny – Facebook 

 História budov v mobile – OZ Novomešťan – Dobrý sused Karči, Bratislava-Nové Mesto 

 Bratislava - m. č. Staré Mesto – veľkoplošná prezentácia historických exteriérov Starého 

mesta Bratislavy 

PÚ SR – ONKP: 

Výstava svetové dedičstvo UNESCO - Dunajský Limes na Slovensku: Výstavu pripravil 

Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Múzeom mesta Bratislava - Múzeum Antická Gerulata a 

Archeologickým ústavom SAV. Autormi výstavy sú: Ľubica Pinčíková, Anna Tuhárska, 

Jaroslava Schmidtová, Ján Rajtár a Pavel Paterka. Výstava bola dňa 7. 12. 2021 nainštalovaná na 

námestí pri fontáne v Rusovciach.  

 Cieľom putovnej výstavy je priblížiť obyvateľom a návštevníkom Rusoviec a neskôr aj širšiemu 

spektru návštevníkov medzinárodnú archeologickú lokalitu Hranice Rímskej ríše – Dunajský 

Limes (západná časť), ktorá je od 30. júla 2021 zapísaná v prestížnom Zozname svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, spoločne so súčasťami v Nemecku a Rakúsku. 

Rozhodol o tom v tajnom hlasovaní Výbor svetového dedičstva na svojom 44. zasadnutí 

konanom v čínskom meste Fu-čou (Fuzhou). Zápis sa týka prvej, západnej, časti Dunajského 

Limesu a zahŕňa 77 pamiatok rímskeho hraničného systému na rieke Dunaj od bavorského Bad 

Göggingu po Ižu na Slovensku. Vďaka tomuto zápisu získalo Slovensko novú, v poradí už ôsmu 

lokalitu Svetového dedičstva UNESCO. Súčasťou Dunajského Limesu na našom území sú dve 

národné kultúrne pamiatky – Rímsky vojenský tábor (kastel) Gerulata v Bratislave - Rusovciach 

a Rímsky vojenský tábor (kastel) v Iži. Na výstave sú prezentované obe tieto časti. 

V roku 2022 je plánovaná anglická verzia výstavy, ktorá bude v digitálnej forme poskytnutá 

našim zastupiteľským úradom na prezentáciu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky 

v zahraničí. 

PÚ SR – SKD: 

Svetové dedičstvo UNESCO – Dunajský Limes na Slovensku: výstavu pripravil Pamiatkový úrad 

SR v spolupráci s Múzeom mesta Bratislava - Múzeum Antická Gerulata a Archeologickým 

ústavom SAV. Výstava bola dňa 7. 12. 2021 nainštalovaná na námestí pri fontáne v Rusovciach. 

Autormi výstavy sú: Ľubica Pinčíková, Anna Tuhárska, Jaroslava Schmidtová, Ján Rajtár a Pavel 

Paterka. Aktualizáciu dizajnu výstavy a jej grafické spracovanie zabezpečil Odbor digitalizácie 

PÚ SR. Ref. SKD sa podieľal na spracovaní textových častí výstavy, zaistení fotografických 

podkladov a preklade výstavy do anglického jazyka. 
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KPÚ Košice: 

 Gembický, J., Labudová, Z.: odb. spolupráca a podklady k príprave výstavy: 

„Klimkovičovci“ (Š. Ďuricová - M. Kleban a kol.), Východoslovenská galéria Košice, jún 

2021   

 Gembický, J.: spolupráca – podklady pre výstavu „N89 – Cesta k slobode“ (SNM – 

Historické múzeum, Bratislava), od 2019: predĺženie a pokračovanie spolupráce; aj pre rok 

2021  

 

6) Medzinárodná spolupráca: 

 

a) Koordinácia podujatia Európske dni archeológie 2021 na Slovensku v spolupráci s Direction 

du développement culturel et de la communication INRAP Paris.  

Plnenie: 

Podujatie Európske dni archeológie 2021 sa uskutočnilo v dňoch 18. – 20. 06. 2021. Pamiatkový 

úrad SR (P. Kmeťová, P. Bisták) jednak spoluorganizoval a koordinoval podujatie na Slovensku 

(zúčastnilo sa ho 9 inštitúcií z rôznych častí Slovenska) a tiež koordinoval aktivity organizované 

archeológmi PÚ SR (komentované prechádzky po náučných chodníkoch, spracovanie a 

zverejnenie 11 3D modelov archeologických nálezísk: ryžoviská v k. ú. Malinová a Nitrianske 

Pravno, hradisko Plešovisa v k. ú. Malé Kozmálovce, mohylník Kopečnica v k. ú. Skalica, hrad 

Gemer, hrádok v k. ú. Dlžín, hradisko Hradište v k. ú. Zemianske Podhradie, hrad Devín 

v Bratislave-Devíne, hrad v k. ú. Tekovská Breznica, hrádok v k. ú. Kamenín, hrádok Šiance v k. 

ú. Slovenské Pravno, hradisko Pohanská v k. ú. Plavecké Podhradie). 

 

b) Implementácia medzinárodných projektov Pamiatkového úradu SR a Riksantikvaren „PRO 

MONUMENTA II.“ a „Červený kláštor - znovuzrodený“ v spolupráci s Norsk Kulturvav a 

National Trust of Norway, financovaných z EEA Grants.  

Plnenie 

KPÚ Košice: 

 Gembický, J. (spolupráca) - Červený Kláštor (združ.) – Gacík, J. a kol. : projekt návratu 

repliky kláštorného zvona / podklady a konzultácie pre nové expozície – časť 1; 02-

04/2021 

 Spolupráca s Univerzitou Palackého v Olomouci v rámci projektu ARTECA – pokročilé 

fyzikálno-chemické metódy vo výskume a ochrane kultúrneho a umeleckého dedičstva – II. 

etapa. 
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4.  Rozpočet organizácie 

Tabuľka do textu                                                     (v eurách) 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

rok 2020 

Schválený 

rozpočet 

2021 

Upravený 

rozpočet         

2021 

Skutočnosť        

rok 2021 

%  

čerpania 

4:3  

Index 

21/20x100   

4:1 

a  2 3 4 5 6 

Príjmy 

celkom 

z toho: 

 

455 000 

 

705 000 

 

149 000,00 150 247,95 100,84% 33,02 

200 
Nedaňové 

príjmy 

z toho: 

 

455 000 

 

705 000 

 

 

149 000,00 

 
150 247,95 100,84% 33,02 

210 Príjmy 

z vlastníctva 

majetku 

 

294 958,73 

 

310 611 

 

29 510,00 29 510,27 100% 10 

220 

Administratív

ne poplatky a 

iné poplatky 

 

147 497,36 

 

383 110 

 

100 682,00  
101 929,56 101,24% 69,11 

230 

Kapitálové 

príjmy 

 

0 

 

7 800 

 

0,00 0 0% 0 

290 Iné 

nedaňové 

príjmy 

 

12 543,91 

 

3 479 

 

18 808,00 18 808,12 100% 149,94 

300 Granty a 

transfery 
0  

0 
0 0 0% 0 

600 Bežné 

výdavky 

z toho: 

 

9 267 335,21 8 227 587 9 297 866,15 9 277 736,59 99,78% 100,11 

610 Mzdy, 

platy, 

služobné 

príjmy 

a ostatné  

osobné 

vyrovnania 

 

 

 

4 695 137,88 

 

 

 

4 278 082 

 

 

 

5 030 081,10 5 030 081,10 100% 107,13 

620 Poistné 

a príspevok 

do poisťovní 

 

1 863 841,07 

 

1 495 190 

 

1 870 662,05 1 870 662,05 100% 100,37 

630 Tovary a 

služby 

z toho: 

 

2 569 998,87 

 

2 374 315 

 

2 268 241,50 
2 248 111,94 

 
99,11% 87,48 

631 Cestovné 

náhrady 
 

39 981,96 

 

81 000 

 

36 112,68 
29 987,08 83,04% 75,00 
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632 Energie, 

voda 

a komunikáci

e 

 

398 270,54 

 

355 140 

 

459 018,32 
459 018,32 100% 115,25 

633 Materiál  
 

285 076,96 

 

434 750 

 

244 354,58 
235 354,58 96,32% 82,56 

634 

Dopravné 
 

98 875,21 

 

107 280 

 

94 258,00 
94 258,00 100% 95,33 

635 Rutinná 

a štandardná 

údržba 

 

541 064,88 

 

586 153 

 

241 770,01 236 770,01 97,93% 43,76 

636 Nájomné 

za nájom 
 

55 943,9 

 

45 315 

 

59 882,04 
59 882,04 100% 107,04 

637 Služby 
 

1 150 785,42 

 

764 677 

 

1 132 845,78 
1 132 841,82 100% 98,44 

640 Bežné 

transfery 

z toho: 

 

138 357,39 78 725 128 881,50 128 881,50 100% 93,15 

700 

Kapitálové 

výdavky 

z toho: 

 

48 630,19 

 

0 

 

143 350,33 
143 242,13 99,92% 294,55 

710 

Obstaranie 

kapitálových 

aktív 

 

48 630,19 
0 

 

143 350,33 
143 242,13 99,92% 294,55 

Výdavky 

celkom (BV 

+ KV) 

 

9 315 965,40 

 

8 227 587 

 

9 441 216,48 
 

9 420 978,72 

 

99,79% 

 

101,13 

 

Poznámka:  v uvedenom prehľade sú zahrnuté všetky rozpočtové prostriedky organizácie, vrátane 

prostriedkov EÚ a na spolufinancovanie a mimorozpočtové výdavky  

BV – bežné výdavky 

KV – kapitálové výdavky 

 

 

4. 1. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov 

 

Na úvod zhodnotenia plnenia záväzných ukazovateľov uvádzame, že rok 2021 bol 

z hľadiska zabezpečenia financovania  PÚ SR opätovne mimoriadne náročný predovšetkým 

v súvislosti s opatreniami pre  pandémiu koronavírusu COVID 19. Ďalším výrazným prvkom, 

ktorý ovplyvnil našu inštitúciu bolo zníženie rozpočtovaných prostriedkov o 10% teda aj miezd, 

odvodov a prostriedkov na Tovary a služby.  

V roku 2021 bolo vykonaných 9 rozpočtových opatrení.  

Finančne sme zabezpečovali činnosti, ktoré môžeme zhrnúť do nasledovných okruhov: 

 výkon špecializovanej štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu 
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 realizácia plánu hlavných úloh 

 realizácia udržateľnosti projektu Pro Monumenta II 

 realizácia a príprava implementácie  projektu Pamiatkový informačný systém - Pamis 

 výdavky na zabezpečenie informačno-komunikačných technológií pre všetky pracoviská 

úradu  

 výdavky na zabezpečenie prevádzky všetkých budov úradu  

 

Schválený rozpočet príjmov bol v sume 705 000,- € bol rozpočtovým opatrením č. 8 znížený 

na 140 000,- € a následne bol rozpočtovým opatrením č. 9 upravený na 149 000,- € 

Schválený rozpočet celkových výdavkov bol vo výške 8 227 587,- €, kapitálové výdavky 

boli v priebehu roka pridelené vo výške 180 000,- €. 

V roku 2021 bolo realizovaných 9 rozpočtových opatrení a upravený rozpočet predstavoval 

celkové výdavky vo výške 9 441 216,48 €, z toho bežné výdavky vo výške 9 297 866,15 € 

a kapitálové výdavky v sume 143 350,33,- €. 

 

 

4.1.1. Rozpočtové opatrenia v roku 2021 

 

RO č. Program Účel € 

1 08T0103 

a 104  

Podpora kultúrnych aktivít 

a zahraničné aktivity 

114 500,00 

2 08T0103 Ochrana pam.fondu navýšenie KV  180 000,00 

3 OEJ0H0

1 

Pamis -   realizované ŽoP 621 876,79 

4 0EK01 Zníženie bežných výdavkov  IKT 

 

-75 102,00 

5 08S0108 Úprava BV Ochrana pam.fondu 157 709,00 

5 08T0108 Úprava mzdy, platy a OOV odmena 

350 EUR  

116 865,00 

6 

6 

OEJ0H0

1 

Zdroj 

111 

Pamis  realizované ŽoP 

Zníženie príjmov 

251 295,36 

-565 000,00 

7 

8 

0EK01 

Zdroj 

131 

Úprava BV  IKT 

Zníženie KV  

-14 000,00 

-36 649,67 

9 Zdroj 

131 

Zníženie KV -9 000,00 
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4. 2. Príjmy organizácie 

 

Príjmy za rok 2021:  

                             v € 

 

Zdroj Položka Názov rozpočtovej položky 
Schválený  

rozpočet 

Skutočnosť k 

31.12.2021 

111 210 Príjmy z podnikania a vl. majetku 310 611,00 29 782,77 

111 220 Administratívne a iné poplatky 

a platby 

383 110,00 101 657,06 

111 230 Kapitálové príjmy 7 800,00 0 

111 290 Iné nedaňové príjmy (dobropisy) 3 479,00 18 808,12 

111 200 Nedaňové príjmy 705 000,00 150 247,95 

  Celkové príjmy  705 000,00 150 247,95 

 

V roku 2021 bolo plnenie rozpočtových príjmov úradu nižšie v porovnaní s rokom 2020 

nakoľko v roku 2021 Oblastné reštaurátorské ateliéry, ktoré sú súčasťou Pamiatkového úradu 

nemohli  naplniť príjmy nakoľko rozhodnutím Ústavného súdu  č. 34/2019 Z.z. a listom MK SR 

č. MK-3134/2019-110/6743 zo dňa 13. 5. 2019 bol Pamiatkový úrad SR upozornený, že Oblastné 

reštaurátorské ateliéry v Bratislave a Levoči  nesmú uzatvárať nové zmluvy na reštaurovanie, iba 

dokončovať rozpracované akcie v už existujúcich zmluvách. Upravený rozpočet príjmov na rok 

2021 bol vo výške  149 000,- €, ktoré organizácia prekročila. Príjmy boli vo výške 150 247,95 €. 

 

4. 2. 1 Príjmy organizácie podľa ekonomickej klasifikácie 

 

Vývoj plnenia príjmov je nasledovný: 

 

- Rozpočtovú položku 210 - Príjmy z podnikania a z vlastníckych vzťahov sme 

rozpočtovali v sume 310 611,- €, celkové plnenie je v sume 29 782,77 € za prenajaté 

nebytové priestory.  Rozdiel je definovaný pohľadávkou voči Americkej ambasáde, ktorá 

neuhradila nájom za budovu na Hviezdoslavovom nám 5.  

 

- Rozpočtovú položku 220 - Administratívne a iné poplatky a platby sme rozpočtovali 

v sume 383 110,- €, plnenie predstavuje 101 657,06 €, z toho za porušenie zákona č. 49/2002 

o ochrane pamiatkového fondu sme rozpočtovali 37 110,- € a plnenie je 95 085,50  € . V 

rámci príjmov z reštaurovania úrad uplatnil § 22 ods.3 zákona č.523/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a realizoval vzájomné započítanie príjmov a 

výdavkov, ktorou boli refundované výdavky – priame náklady na subdodávky a 

reštaurátorsky materiál. V prípade, ak by vzájomný zápočet príjmov a výdavkov nebol 

realizovaný, nebol by úrad schopný zabezpečiť financovanie reštaurovania z rozpočtových 

výdavkov na hlavnú činnosť. Príjmy ORA sme rozpočtovali vo výške 346 000,- € a plnenie 

po refundácii bolo 6 571,56 €. 

 

- Rozpočtovú položku 230 - Kapitálové príjmy sme rozpočtovali vo výške 7 800,- €. 

V roku 2021 Pamiatkový úrad nerealizoval predaj prebytočného majetku.  
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- Rozpočtovú položku 290 - Iné nedaňové príjmy sme rozpočtovali v sume  3 479,- €, 

celkové plnenie je v sume 18 808,12 € z dobropisy. 

 

4.2.2  Mimorozpočtové prostriedky  

 

Pamiatkový úrad SR v roku 2021 nezískal v rámci mimorozpočtových zdrojov žiadny príjem. 

  

4.3 Výdavky organizácie  

 

Schválený rozpočet - celkové výdavky boli schválené vo výške  8 227 587,- €, z toho 

bežné výdavky vo výške 8 227 587,- €. Upravený rozpočet v priebehu roka 2021 bol nasledovný:  

      

Program Podprogram € 

08S 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu 9 441 216,48 

 z toho: 

kapitálové výdavky 

 

143 242,13 

08T 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO 

a PO a 08T0104 Podpora kultúrnych v zahr. 

107 000,00 

7 500,00 

 z toho: 

bežné výdavky 

 

114 500,00 

 

4.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie – Program 08S 

 

Podprogram 08S0108 – Ochrana pamiatkového fondu 

Zdroj 111 – Štátny rozpočet 

 

A. Bežné výdavky  

 

     Za rok 2021 sa bežné výdavky čerpali do výšky  9 277 736,59 €, čo je plnenie na 99,78 %.   

     V jednotlivých kategóriách je čerpanie nasledovné (v €): 

 

 

Ukazovateľ 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet Čerpanie 

% 

čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

610  Mzdy,platy, 

služ. príjmy a OOV 

 

4 278 082,00 

 

5 030 081,10 

 

5 030 081,10 

 

100 

620  Poistné a prísp. 

zam.do poisť.a NÚP 

 

1 495 190,00 

 

1 870 662,05 

 

1 870 662,05 

 

100 

630  Tovary a služby 

 

        z toho 0EK 

2 374 315,00 

476 275,00 

2 268 241,50 

 

401 173,00 

2 248 111,94 

 

387 173,00 

99,11 

 

96,51 

640 Bežné transfery 

 

78 725,00 

 

128 881,50 

 

 

128 881,50 

 

100 
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Ako vidno z prehľadu organizácia vyčerpala celkovo z bežných výdavkov za rok 2021 sumu 

9 277 736,59 €, čo je čerpanie na 99,78 %. 

 

kategória 610 - Mzdy, platy, služobné  príjmy a OOV      

          

 

Položka 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

 

Čerpanie 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

611 - Tarifný plat 3 441 082,00 3 921 967,25 3 921 967,25 100,00 

612 – Príplatky 747 000,00 992 027,29 992 027,29 100,00 

614 – Odmeny 54 000,00 77 586,56 77 586,56 100,00 

616 – Dopl. k platu 36 000,00 38 500,00 38 500,00 100,00 

610 – Spolu 4 278 082,00 5 030 081,10 5 030 081,10 100,00 

 

 Podrobný rozbor mzdových prostriedkov je uvedený v časti Pracovníci a mzdový vývoj.       

 

kategória 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP 

    

 

Položka 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

 

Čerpanie 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

621– Poistné doV ZP 351 939,00 376 990,83 376 990,83 75,38 

623 – Poistenie do ostat. ZP 88 200,00 144 456,27 144 456,27 100,00 

625 – Poistné do SP 875 051,00 1 130 245,81 1 130 245,81 100,00 

627 – Príspevok do DDP 180 000,00 220 969,14 220 969,14 100,00 

620 – Poistné a príspevky 1 459 190,00 1 870 662,05 1 870 662,05 100,00 

 

V kategórii 620 - Poistné a príspevky bol upravený rozpočet na sumu  1 870 662,05 €  a čerpanie 

za rok 2021 bolo na 100,00 %. Poistné predstavuje odvody za interných aj externých 

(„dohodárov“) zamestnancov PÚ SR. 

 

kategória 630 - Tovary a služby  a následne 0EK 

 

Prehľadné čerpanie výdavkov v kategórii 630 - Tovary a služby uvádzame podľa 

jednotlivých položiek v nasledovnej tabuľke :   

     

 

Položka 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie za 

rok 

2020 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

     

631 Cestovné náhrady 81 000,00 29 000,00 29 000,00 100,00 

632 Energie, voda a komun.od. 355 140,00 429 000,00 429 000,00 100,00 

633  Materiál  250 250,00 191 000,00 191 000,00 100,00 

634  Dopravné 107 280,00 103 695,00 103 695,00 100,00 

635  Rutinná a štand. údržba 327 153,00 216 653,00 216 653,00 100,00 
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636  Nájomné za nájom 45 315,000 56 500,00 56 500,00 100,00 

637  Služby 733 177,00 790 406,00 790 406,00 100,00 

630 – Tovary a služby v tom: 1 899 315,00 1 816 254,00 1 816 254,00 100,00 

 

kategória 0EK – Informačno komunikačné technológie  

 

 

Položka 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie za 

rok 

2020 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

633  Materiál a služby  184 500,00 94 000,00 94 000,00 100,00 

635  Rutinná a štand. údržba 259 000,00 80 898,00 80 898,00 100,00 

637  Služby 31 500,00 148 737,10 148 737,10 100,00 

0EK – Tovary a služby v tom: 475 000,00 451 987,50 451 987,50 100,00 

 

položka 631 - Cestovné náhrady - súvisí s plnením plánu hlavných úloh úradu 

v jednotlivých krajoch a s výkonom štátnej správy prvého a druhého stupňa.  

 

položka 632 - Energie, vody a komunikácia - výšku čerpania najviac ovplyvňujú 

podpoložky: 

632 001 – energie 

632 003 – poštové a kuriérske služby 

632 005 – telekomunikačné služby    

 

Prehľad čerpania energetických zdrojov za rok 2021 udáva nasledujúca tabuľka: 

 

 

Prehľad energie 

Čerpanie v € 

za rok 2020 

Čerpanie v € 

za rok 2021 

Elektrická energia 145 646,43 132 863,69 

Plyn 110 024,92 166 429,55 

Vodné a stočné 15 500,60 16 902,41 

Spolu 271 171,95 316 195 ,65 

 

položka 633 - Materiál - najvyššie čerpanie predstavuje nákup interiérového vybavenia,  

všeobecného a reštaurátorského materiálu.  

 

položka 634 - Dopravné -  čerpanie je v podpoložke  servis, údržba a opravy. Výdavky na 

opravy a údržbu sú spojené so zabezpečením technického stavu podľa požiadaviek 

a podmienok STK. Naďalej prebieha výmena starých vozidiel za nové a plynulá  obnovu 

autoparku spôsobuje stále znižovanie nákladov za opravy a údržbu starých vozidiel čo je 

významný prínos z hľadiska ekonomickej rentability  výdavkov  na dopravu.  

 

Autodoprava – porovnanie čerpania pohonných hmôt za rok  2020 a 2021 
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Ukazovateľ Skutočnosť sledov. obd. 

 za rok 2020 (v lit./€) 

Skutočnosť sledov. obd. 

 za rok 2021 (v lit./€) 

 litre € litre € 

Benzín 30 775,33 36 930,70 31 928,36 45 544,66 

Nafta  6 267,06 6 792,93 5 035,58 6 386,96 

Spolu 37 042,39 43 723,63 36 963,94 51 931,62 

 

Z prehľadu čerpania pohonných hmôt vidno zvýšenie  čerpanie výdavkov na PHM v porovnaní 

s rokom 2020 z dôvodu zvyšovanie cien PHM. 

 

položka 635 - Rutinná a štandardná údržba  - čerpanie tejto položky ovplyvňujú najmä 

subdodávky pre reštaurovanie (podpoložka 635 006) a opravy a údržba budov v správe 

organizácie. V roku 2021 sme mali tiež zvýšené výdavky na opravu výpočtovej techniky,  

prevádzkových strojov, prístr. a zariadení a update softvéru. 

 

položka 636 - Nájomné za prenájom - čerpala sa na 100,00 %. Čerpanie predstavuje 

nájomné za nebytové priestory.  

 

položka 637 - Ostatné tovary a služby - čerpanie bolo v podpoložke všeobecné služby, z 

ktorej sme uhrádzali nákup kancelárskych potrieb predovšetkým súvisiacich s plnením plánu 

hlavných úloh a podpoložka výdavky na úhradu poplatkov a odvodov. Vo veľkej miere 

ovplyvnila vysoké čerpanie tejto položky podpoložka 637 027 z ktorej uhrádzame 

pracovníkov, ktorí vykonávajú práce na dohody. Touto formou zamestnávame predovšetkým 

reštaurátorov a upratovačky správcov budov, depozitára a zariadení, pracovníkov na 

archeologických výskum. Súvzťažne s touto podpoložkou sa zároveň navyšujú aj podpoložky 

v kategórii 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP. 

 

kategória 640  - Bežné transfery  
 

V tejto kategórii bol schválený rozpočet  50 000,- €. Čerpanie tejto kategórie bolo nasledovné: 

 

 

Položka/podpoložka 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie za 

rok 

2021 

% čerpania 

k uprav. 

rozpočtu 

640 – Bežné transfery 78 725,00 128 881,50 128 881,50 100,00 

642 006 Na členské príspevky 400,00 416,00 416,00 100,00 

642 012 Na odstupné 22 833,00 84 459,96 84 459,96 100,00 

642 013 Na odchodné    1 089,00 18 360,27 18 360,27 100,00 

642 014 Jednotlivcovi 9 000,00 1,50 1,50 100,00 

642 015 Na nemocenské 14 208,00 12 379,63 12 379,63 100,00 

642 030 Príplatky a príspevky 29 175,00 12 089,30 12 089,30 100,00 

649 003 Medzinár. organizácii 2 020,00 1 174,84 1 174,84 100,00 
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Rekreačné poukazy na podpoložke 642 030 – Príplatky a príspevky. V roku 2021 zamestnanci 

požiadali o vyplatenie rekreačných poukazov v celkovej sume 12 089,30 €. 

    

B. Kapitálové výdavky  

 

Pamiatkovému úradu boli rozpočtovým opatrením č. 2/KV, list č. MK-2021/429-9/14084 

zo dňa 21. 2. 2021 pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky v celkovej sume 

180 000,- €. Tieto finančné prostriedky boli účelovo určené na nákup strojov, dopravných 

prostriedkov nákup nehmotných aktív a na rekonštrukciu a modernizáciu. 

Pamiatkovému úradu bola rozpočtovým opatrením č. 4/KV, list č. MK-1800/2021-

421/29947 zo dňa 29. 12. 2021 upravená výška KV. Poníženie  boli   finančné prostriedky na 

kapitálové výdavky v celkovej sume 36 649,67 €.  

Skutočné čerpanie bolo nasledovné: 

28 619 PÚ SR -  Nákup dopravných prostriedkov   - autopark  osobné vozidlá 57 499,- € 

36 351 PÚ SR – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - RTG prístroj 59 699,- € 

34 229 PÚ SR – Rekonštrukcia a modernizácia objektov čerpanie 0,- € 

43 000 PÚ SR – Nákup výpočtovej techniky, softwéru a licencií  - čerpanie 26 152,- € 

      

4.3.2 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry organizácie - Program 08T 

 

Bežné výdavky 

 

Podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO 

Zdroj 111 

 

Rozpočtovým opatrením č.1 – list MK – 2323/2021-421/6733 zo dňa 16. 3. 2021 bol 

upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR na bežné výdavky v programe 08T Tvorba 

a implementácia politík,  podprogram 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít PO a RO kat. 630 

Tovary a služby o sumu 114 500,- € účelovo určenú na financovanie prioritných projektov. 

Čerpanie ku koncu roka bolo  108 370,44 € 

 

P.č. Názov projektu  RK Rozpočet Čerpanie  

1. Dokumentačná a informačná činnosť 637 005 43 000,00 43 000,00 

2. Výchova a vzdelávanie  642 014 22 500,00 22 496,04 

3. Edičná a vydavateľská činnosť 637 004 41 500,00 41 500,00 

4.  Podpora kultúrnych aktivít zahraničné aktivity   7 500,00 1 374,40 

             

 

4.4 Vyhodnotenie mimorozpočtových prostriedky   

 

Pamiatkový úrad SR v roku 2020 nezískal v rámci mimorozpočtových zdrojov žiadne finančné 

prostriedky. 

4.5  Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zahraničné aktivity  

 

Pamiatkový úrad SR v rámci zahraničných aktivít sa zameriaval v roku 2021 predovšetkým na 

nasledovné aktivity: 
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- získavanie odborných poznatkov v krajinách Európskej únie   

- spolupráca so zahraničím, predovšetkým so susediacimi krajinami Česko, Rakúsko, 

Maďarsko a Poľsko 

- výmena skúseností v oblasti pamiatkovej starostlivosti 

- prezentácia Pamiatkového úradu SR 

- monitoring národných kultúrnych pamiatok SR zapísaných v Zozname svetového dedičstva 

UNESCO 

V roku 2021 sa nerealizovali niektoré akcie v rámci zahraničných akcií v súvislosti s vypuknutím 

pandémie. 

 

4.6 Finančné operácie 

 

4.6.1 Príjmové operácie 

 

Príjmové finančné operácie  zobrazujú príjem finančných prostriedkov  za jednotlivé projetky 

realizované a implementované na PÚ SR. 

Účet finančného mechanizmu EHP - finančné prostriedky určené na realizáciu projektu Pro 

Monumenta II. Celková suma prijatá v roku 2021 je 630 281,66€. 

 

Účet finančného mechanizmu EHP projektu Červený Kláštor znovuzrodený, finančné prostriedky 

určené na realizáciu projektu - Celková suma prijatá v roku 2021 je 147 190,00 €. 

 

4.6.2 Výdavkové operácie 

 

Výdavkové finančné operácie zobrazujú výdavky finančných prostriedkov.  

 Účet finančného mechanizmu EHP – celková suma čerpaná na projekt Pro Monumenta II. je 591 

684,22€. Tieto výdavky súviseli predovšetkým s refundáciou cestovných výdavkov 

zamestnancov, nákupom kancelárskych potrieb, preškolovaním, nákupom pracovných odevov 

a nákupom špeciálneho náradia pre potreby realizovania projektu. 

 

Účet finančného mechanizmu EHP projektu Červený Kláštor znovuzrodený – celková suma 

čerpaná na projekt je 39 503,46€. 

 

Celkové Výdavky v roku 2021 pre projekt PAMIS, ktorý je čerpaný z  rozpočtu  PU SR na HS 

111. V priebehu roka bola časť výdavkov refundovaná. Ostávajúci výdavok na PAMIS 

vyčerpaný z rozpočtu PÚ SR bol v celkovej sume 873 172,15€. 

 

4.7. Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie   

 

4.7.1 Aktíva 
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4.7.1.1 Neobežný majetok  

 

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok:  

Druh majetku 

Počiatočný 

stav 

k 1.1.2021 

Prírastky Úbytky 
Stav  

k 31.12.2021 

Dlhodobý nehmotný majetok         

Softvér 2 766 346,36 0,00         566 956,16       2 199 390,20 

Licencie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obstaranie DlhNM 0,00 26 152,33 0,00 26 152,33 

Spolu: 2 766 346,36 26 152,33 566 956,16       2 225 542,53 

Dlhodobý hmotný majetok     

Stavby 202 778,96 0,00 0,00 202 778,96 

Ostatný DlhHM a Tech. zhodnotenie 9 587 723,19  0,00 9 587 723,19 

Sam. hnut. veci a súbory 2 657 007,31 2499 559 512,92 2 099 993,39 

Dopravné prostriedky 835 689,20 0,00 35 091,00 800 598,20 

Pozemky 579 255,09 0,00 0,00 579 255,09 

Umelecké diela 657,24 0,00 0,00 657,24 

Obstaranie DlhHM 

 

143 690,80 2499,00 141 191,80 

Spolu: 13 863 110,99 146 189,80 597 102,92 13 412 197,87 

 

Pamiatkový úrad SR je správcom vyššie uvedeného majetku štátu.  

V roku 2021 nárast tvoria: multifunkčná píla pre PM2, technologické komponenty pre KPÚ 

Nitra, RTG mobilné zariadenie pre CHTO, štyri automobily SMV Hyunday. 

Z evidencie dlhodobého majetku bol morálne a fyzicky opotrebovaný majetok vyradený 

a ekologicky zlikvidovaný.  

 

4.7.1.2 Obežný majetok 

 

Zásoby 

 

K 31.12.2021 vykazuje účtovná jednotka zásoby v sume 24 699,23 EUR, čo predstavuje zostatky 

reštaurátorského materiálu na skladoch ORA Bratislava v sume 8 618,08 EUR, ORA Levoča 

v sume 12 228,20 EUR a zostatok PHM v služobných vozidlách v sume 3 852,95 EUR.  

 

Názov 

Počiatočný 

stav k 

 1.1.2021 

Prírastky Úbytky 
Stav 

k 31.12.2021 

ORA Bratislava 9 225,39 13 753,42 14 360,73 8 618,08 

ORA Levoča 14 894,24 2 359,39 5 025,43 12 228,20 

Zostatok PHM k 31.12.2021 3 225,78 3 852,95 3225,78 3 852,95 
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4.7.1.3 Finančný majetok 

Názov 
Počiatočný stav k 

1.1.2021 
Prírastky Úbytky Stav k 31.12.2021 

Ceniny 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sociálny fond – účet 19 304,98 90 086,90  83 379,61 26 012,27 

Depozit 437 169,28 682 205,16 442 169,28 677 205,16 

Bežné granty  41 647,84 0,00 1 884,44 39 763,40 

BÚ ProMonumenta 180 281,66 450 082,97 591 767,19 38 597,44 

BÚ Červený Kláštor 147 190,00 0,00 39 503,46 107 686,54 

 

Náklady budúcich období k 31.12.2021 v sume 18 249,29 EUR tvoria najmä predplatné za 

časopisy, poistné za služobné vozidlá PÚ SR a iné náklady, ktoré súvisia predovšetkým s rokom 

2022, niektoré sa týkajú rokov aj ďalších rokov. Najväčšia časť nákladov budúcich období bude 

v roku 2022 rozpustená do príslušných nákladov. 

 

4.7.1.4 Pohľadávky  

 

Poskytnuté prevádzkové preddavky k 31.12.2021 nevykazovali žiadny zostatok. 

Suma pohľadávok z nedaňových rozpočtových príjmov k 31.12.2021 je 589 087,43 EUR. 

K pohľadávkam z nedaňových rozpočtových príjmov, prevažne z poskytnutých reštaurátorských 

služieb, prenájmu nebytových priestorov a pokút, ktoré presiahli dobu splatnosti, boli podľa 

internej smernice zrušené, vytvorené alebo upravené opravné položky, ktoré k 31.12.2021 

predstavujú celkovú sumu 193 884,36 EUR. 

 

Názov Stav k 1.1.2021 Stav k 31.12.2021 

Pohľadávky z nedaň. rozp. príjmov – opravné 

položky 

175 799,71 395 203,07 

 

4.7.2.  Pasíva 

 

4.7.2.1 Vlastné imanie 

Výsledok hospodárenia k 31.12.2020             -754 149,18 EUR 

Výsledok hospodárenia k 31.12.2021          -1 233 195,04 EUR  

 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  2020               - 282 086,20  EUR 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  2021               - 479 045,86 EUR 

 

4.7.2.2 Záväzky 

Názov Stav k 31.12.2021 

Dodávatelia a ostatné záväzky voči dodávateľom 125 794,69 

Krátkodobé rezervy 0,00 

Nevyfakturované dodávky 65 649,37 

Zamestnanci 418 466,29  

Sociálne a zdravotné zabezpečenie 283 248,91 

Daňové záväzky  69 563,36 
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Iné záväzky 9 341,01 

DPH  podľa §7 a §7a  Zákona č. 222/2004 Z. z.  777,27 

 

Záväzky voči dodávateľom k 31.12.2021 sú v celkovej sume 125 794,69 €. Nevyfakturované 

dodávky v sume 65 649,37€. 

Tieto záväzky tvoria dodávateľské faktúry, ostatné záväzky voči dodávateľom a nevyfakturované 

dodávky, ktorých splatnosť je december 2021 a január 2022. 

Nebola predložená potreba vytvorenia krátkodobých rezerv. 

Záväzky voči zamestnancom, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, Daňovému úradu 

a iné záväzky voči zamestnancom sa týkajú miezd zamestnancov za december 2021, ktoré budú 

vyplatené v januári 2022. 

DPH bude odvedená na príslušný Daňový úrad v termíne najneskôr do 25. januára 2022. 
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5. Zhodnotenie zamestnanosti  

 

Pamiatkový úrad SR (ďalej tiež „úrad“) v sledovanom období roka 2021 zabezpečoval 

vzdelávanie zamestnancov v štátnej službe a aj zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom 

záujme najmä prostredníctvom webinárov ale aj prezenčnou formou na školeniach. 

Veľký význam vo vzdelávaní má účasť zamestnancov na domácich a medzinárodných 

konferenciách, workshopoch, sympóziách, seminároch, kolokviách s aktívnou prezentáciou 

našich poznatkov a výskumov, ako aj na odborných prednáškach organizovaných rôznymi 

vzdelávacími inštitúciami. 

Pamiatkový úrad SR realizoval v sledovanom období nasledovné výberové konania (úspešné): 

 VK 2021/3715 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej 

službe, vo funkcii odborný radca – KPÚ Nitra, pracovisko Topoľčany. 

 VK 2021/3682 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej 

službe vo funkcii – odborný radca, Krajský pamiatkový úrad Prešov 

 VK 2021/2716 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, v stálej štátnej 

službe vo funkcii – odborný radca, Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica 

 VK/2021/915 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, v stálej štátnej 

službe vo funkcii odborný radca –  KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec 

 VK/2021/364 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, v stálej štátnej 

službe, vo funkcii – odborný radca, Krajský pamiatkový úrad Košice, pracovisko 

Rožňava 

 VK/2021/153 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, v stálej štátnej 

službe, vo funkcii – odborný radca, Krajský pamiatkový úrad Bratislava 

 VK/2021/72 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta, v stálej štátnej 

službe, vo funkcii – hlavný štátny radca, Krajský pamiatkový úrad Prešov 

 

Stav zamestnancov: 

Limit zamestnancov na rok 2021 bol stanovený k 31. 12. 2021 na 336 /určený 

rozpočtovým opatrením/. Členenie na štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo 

verejnom záujme je internou záležitosťou úradu a je nasledovné: 

- 183 štátnych zamestnancov (3 projektoví zamestnanci) 

- 153 zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. (34 projek. zamestnancov) 

 

V sledovanom období zo 183 funkčných miest štátnych zamestnancov bolo 15 zamestnancov  

mimo evidenčného stavu         -    z dôvodu materskej dovolenky (3) 

- z dôvodu rodičovskej dovolenky (11) 

- z dôvodu neplateného voľna (1) 

 

V sledovanom období zo 153 funkčných miest pre výkon prác vo verejnom záujme bolo            

21 zamestnancov mimo evidenčného stavu        - z dôvodu materskej dovolenky (7) 

- z dôvodu rodičovskej dovolenky (14) 
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V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 bol vývoj v stave zamestnancov Pamiatkového 

úradu SR nasledovný: 

 

Štátna služba:  

- zo 183 štátnych zamestnancov bolo v sledovanom období 15 zamestnancov mimo 

evidenčného stavu z dôvodu materskej dovolenky; rodičovskej dovolenky alebo 

neplateného voľna. Na ich zastupovanie počas čerpania materskej a rodičovskej 

dovolenky boli na dočasne uvoľnené miesta prijatí zamestnanci do dočasnej štátnej 

služby.  

- štátnozamestnanecký pomer skončilo 11 zamestnancov; z dôvodu uplynutia dočasnej 

štátnej služby 7; 2 ukončením dohodou 1 zamestnanec odchodom do starobného 

dôchodku, 1 zamestnanec okamžité skončenie. 

- štátnozamestnanecký pomer vznikol 11 zamestnancom, 6 z dôvodu úspešného vykonania 

výberového konania na voľné štátnozamestnanecké miesta v stálej štátnej službe, 5 

zamestnanci boli prijatí do dočasnej štátnej služby do vykonania výberového konania a 1 

zamestnanec z dôvodu preloženia. 

 

Výkon práce vo verejnom záujme:  

- zo 153 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme bolo v sledovanom 

období  7 zamestnancov na materskej dovolenke, 14 zamestnancov na rodičovskej 

dovolenke. 

- v priebehu sledovaného obdobia skončilo 13 zamestnancov pracovný pomer;                                

6 zamestnancov ukončilo pracovný pomer dohodou; 1 zamestnanec  ukončil pracovný 

pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, 5 zamestnancov uplynutím doby 

určitej, 1 zamestnanec skončil výpoveďou. 

- pracovný pomer vznikol 10 zamestnancom, z toho 1 zamestnanec bol prijatý na zástup 

počas materskej a rodičovskej dovolenky. 

 

Prípadné nenaplnenie stavu zamestnancov v priemerných prepočítaných stavoch v oboch 

kategóriách vo verejnej i v štátnej službe, vyplýva z nedostatočného objemu finančných 

prostriedkov určených na platy zamestnancov úradu alebo neúspešnosti pri výbere vhodných 

kandidátov pri vyhlásených výberových konaniach v aktuálnom roku 2021. 

        

Napriek tomu boli úlohy úradu za hodnotené obdobie plnené zvýšeným úsilím 

zamestnancov (verejná služba aj štátna služba), čo bolo riešené finančným ohodnotením formou   

dočasných navýšení osobných príplatkov, prípadne uzatvorením dohôd o vykonaní práce, dohôd 

o pracovnej činnosti a dohôd o brigádnickej práci študentov.    

 

Pamiatkový úrad SR uzatvoril v roku 2021 -   99 dohôd o pracovnej činnosti, 24 dohody 

o vykonaní práce a 9 dohôd o brigádnickej práci študenta. Formou dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru úrad zabezpečoval činnosti, ktoré by nebolo 
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ekonomické vykonávať v riadnom pracovnom pomere, napr. upratovanie na pracoviskách 

v rámci jednotlivých krajských pamiatkových úradov, ďalej údržbárske a kuričské práce. Úrad 

riešil prostredníctvom dohôd aj problém nedostatku zamestnancov v oblasti reštaurovania  

a archeológie v nadväznosti na krátkosť času pri dodržiavaní jednotlivých termínov. 
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6. Záver 

 

Uplynulý kalendárny rok 2021 patril medzi najkomplikovanejšie v jeho už takmer dvadsaťročnej 

histórii. Kombinácia dopadov celosvetovej pandémie COVID-19 a plošných škrtov vo výške 10 

percent veľmi citeľne zasiahli administratívne a finančné procesy PÚ SR. Nevyhli sme sa preto 

ani nepopulárnym opatreniam v personálnej oblasti vo forme zníženia počtu zamestnancov, 

nezvyšovania osobného ohodnotenia, či plošného nevyplatenia koncoročných odmien. 

Väčšia časť roku 2021 bola opätovne poznamenaná prijatím preventívnych opatrenií proti šíreniu 

pandémie COVID-19, vrátane masívneho používania inštitútu „home office“. Zabezpečením 

možnosti pripájať sa všetkým zamestnancom na služobnú mailovú adresu, fungovala práca 

v režime „home office“ a v relatívne štandardnom režime. V tomto období bolo rovnako ako v 

predchádzajúcom roku 2020 obmedzené vykonávanie služobných ciest na území Slovenska ako 

aj v zahraničí, no najmä priamy kontakt s verejnosťou. Aktivity úradu sa opätovne sústredili aj na 

prezentáciu práce úradu a pamiatkového fondu na webstránke úradu a Facebooku. Verejný 

odpočet činnosti PÚ SR za rok 2020 sa uskutočnil v termíne 26. mája 2021 v priestoroch úradu. 

Napriek vyššie uvedeným problémom bola v priebehu celého roku 2021 činnosť PÚ SR a 

jednotlivých KPÚ vykonávaná zmysle ustanovení pamiatkového zákona a v zmysle Plánu 

hlavných úloh PÚ SR na rok 2021, ktorý bol zaslaný sekcii kultúrneho dedičstva MK SR.  

Prioritou úradu bol od začiatku roka výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu 

v zmysle platných zákonov. Pokračovala realizácia dlhodobých úloh PÚ SR, najmä Revízia 

ÚZPF a príprava Súpisu NKP SR, ako aj revízia pamiatkových území. PÚ SR aktívne pracoval 

na realizácii dlhodobého projektu Digitálny pamiatkový fond. V priebehu sledovaného obdobia 

PÚ SR pokračoval v realizácii projektu Pro Monumenta - prevencia údržbou.  

Projekt Pamiatkového informačného systému (PAMIS),  pripravovaný v rámci možnosti čerpania 

prostriedkov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra - OPII, na obdobie rokov 2014-

2020, bol schválený vo februári 2019. Jeho realizácia začala 1. 6. 2019 a pre posun pokračoval aj 

v tomto kalendárnom roku. Po realizácii zo strany MIRRI SR v prvom polroku 2021  

pripravovaného dodatku č. 1 (podpísaný až 7.7.2021) s veľkým opozdením pokračovalo 

„žopkovanie“ projektu, pričom uvedený niekoľko mesiacov trvajúci posun významne narušil 

finančnú stabilitu PÚ SR. V roku 2021 bolo prostredníctvom MK SR zrealizované aj dlho 

pripravované verejné obstarávanie dodávateľskej firmy. 

V roku 2021 začala aj príprava realizácie zapojenia PÚ SR do Plánu obnovy a odolnosti 

prostredníctvom projektu pasportizácie NKP vo vlastníctve SR (1000 objektov) realizovaného 

v spolupráci so Slovenským národným múzeom a ďalšieho projektu orientovaného na 

stransparentnenie vnútorných procesov PÚ SR (spolu tri metodiky). Problematickým miestom 

projektu je najmä časového rámca (do konca roku 2023) bez udržateľnosti a najmä absencia  

možnosti preplatiť z projektu projektový manažment a ďalšie podporné činnosti (IT, 

personalistika, ekonomika). Intenzívna príprava realizácie projektu začala zatiaľ vlastnými 

kapacitami organizácie v poslednom štvrťroku 2021. 

Ťažisko prác v roku 2021 sa sústredilo predovšetkým na zabezpečenie výkonu štátnej správy na 

úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle pamiatkového zákona, vydávaním rozhodnutí, 
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záväzných stanovísk a odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám oprávnených 

osôb. V sledovanom období vydal PÚ SR vrátane KPÚ celkovo 4856 rozhodnutí v 1. a 2. stupni 

výkonu štátnej správy, 12 642 záväzných stanovísk,  6672 vyjadrení a stanovísk.  

V rámci plnenia PHÚ bola naďalej ťažiskovou úlohou revízia ÚZPF. V priebehu roka 2021 bolo 

vedených 115 správnych konaní (ukončené a prebiehajúce) vo veci vyhlásenia, zmeny a zrušenia 

vyhlásenia veci za národnú kultúrnu pamiatku. V rámci týchto správnych konaní bolo 

pripravených 402 odborných materiálov a procesných podkladových dokladov. V roku 2021 

autorské kolektívy stále pokračovali na príprave ďalších dielov súpisu - okresy Trenčín, 

Hlohovec. Miera rozpracovanie jednotlivých dielov je rôzna. Súpis NKP okr.  Hlohovec je vo 

vysokej miere rozpracovanosti, podstatná časť textov hesiel a kapitol je spracovaných. 

Všeobecným problémom, na ktorý sme sa aj v roku 2020 sústredili, aj po skúsenosti s prípravou 

predchádzajúcich dielov je ukončenie Revízie ÚZPF v zmysle spracovania podnetov a podkladov 

na vyhlásenie, zrušenie, prípadne zmenu vyhlásenia vecí za NKP a najmä začatie a ukončenie 

správnych konaní (Trenčín, Hlohovec). Pokračovali sme v spracovaní textov hesiel jednotlivých 

pamiatok, ako aj textov stavebného vývoja,  urbanizmu a histórie obcí (Hlohovec).  

Napriek všetkým ťažkostiam, ktoré Pamiatkiatkový úrad SR a KPÚ sprevádzali v roku 2021, 

môžeme konštatovať, že činnosť štátnej intitúcie vykazovala mimoriadne vysokú aktivitu a že 

finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu boli vynaložené účelne a efektívne. 
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Štatistický prehľad výkonu štátnej správy PÚ SR a KPÚ a revízie ÚZPF v rokoch 2002 – 2021 

v porovnaní s činnosťou Pamiatkového ústavu v rokoch 2000 – 2002:    

 

Rok 

 
Počet rozhodnutí 

a záväzných stanovísk  

Počet 

stanovísk a 

vyjadrení 

Spolu Revízia ÚZPF 

NhNKP HNKP Spolu 

2000 - 6078 6078 1376 867 2243 

2001 - 6476 6476 1136 1050 2186 

2002 4426 4270 8696 591 656 1247 

2003 6757 5384 12141 905 1119 2024 

2004 8015 11685 19700 790 992 1782 

2005 6817 12199 19016 687 875 1562 

2006 3021 rozhodnutí 

4520 záv. stanovísk 

9245 16786 830  1292 2122 

2007 3234 rozhodnutí 

4828 záv. stanovísk 

10681 18743 605 1113 1718 

2008 3628 rozhodnutí 

5325 záv. stanovísk 

12118 21071 376 559 935 

2009 3780 rozhodnutí 

6311 záv. stanovísk 

8581 18672 365 566 931 

2010 4038 rozhodnutí 

6576 záv. stanovísk 

6615 17229 286 451 737 

2011 4599 rozhodnutí 

7195 záv. stanovísk 

4849 16643 270 299 569 

2012 3983 rozhodnutí 

7673 záv. stanovísk 

2080 13736 259 407 666 

2013 4694 rozhodnutí 

8311záv. stanovísk 

871 13876 139 + 148 

opráv 

330 + 2 

opravy 

469 + 150 

opráv 

2014 4155 rozhodnutí 

7047 záv. stanovísk 

4779 15981 243 338 581 

2015 4376 rozhodnutí 

9631 záv .stanovísk 

13159 27166 268 431 699 

2016 4919 rozhodnutí 

11470 záv  stanovísk 

10703 27092 232 321 553 

2017 4 884 rozhodnutí 

10 889 záv. stanovísk 

10671 26 444 215 256 471 

2018 4 927 rozhodnutí 

11 212 záv. stanovísk 

12 205 28 344 138 156 294 

2019 4 969 rozhodnutí 

10 881 záv. stanovísk 

12 248 28 098 128 123 251 

2020 4 657 rozhodnutí 

11 987 záv. stanovísk 

9 022 25 666 242 171 413 

2021 4 856 rozhodnutí 

12 642 záv. stanovísk 

6 672 24 170 218 205 423 

 


