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Kontrakt č. MK – 3177/2023-421/2238 

na rok 2023 

uzatvorený medzi 

Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky  

a 

Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky 

 

 

Článok I. 

Účastníci kontraktu 

 

 

Poskytovateľ:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

     ústredný orgán štátnej správy  podľa § 18 ods. 1  zákona č. 575/2001 Z. z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v znení neskorších predpisov 

Sídlo:    Nám. SNP č. 33, 813 31  Bratislava 

Štatutárny zástupca:  Natália Milanová, ministerka kultúry SR 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    SK90 8180 0000 0070 0007 1652 

IČO:     00165182 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

     a 

 

Prijímateľ:    Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Sídlo:    Cesta na Červený most č. 6, 814 06  Bratislava 

Štatutárny zástupca:  Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., generálny riaditeľ 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    SK65 8180 0000 0070 0006 8998 
IČO:     31755194     

 

(ďalej len „prijímateľ“) 

 

 

Preambula 

 

Účastníci kontraktu sú si vedomí, že je kontrakt interný plánovací a organizačný dokument, ktorého 

cieľom je sprehľadniť vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a organizáciami v jeho pôsob-

nosti, v oblasti realizácie činností a ich financovania pri plnení verejných funkcií 

a verejnoprospešných činností. 

 

Článok II. 

Predmet kontraktu 

 

1. Kontrakt sa uzatvára v súlade so štatútom prijímateľa, na poskytovanie verejných služieb 

a realizáciu nasledovných činností: 

a) Výkon špecializovanej štátnej správy 

b) Zabezpečenie centrálnej evidencie a informačných systémov 

c) Svetové kultúrne dedičstvo a medzinárodná spolupráca 

d) Archívna a knižničná činnosť špecializovaného a verejného archívu 

e) Vedecko-výskumná činnosť 

f) Edičná a propagačná činnosť 

g) Vzdelávanie odborných zamestnancov 

h) Správa a prevádzka 
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i) PAMIS - pamiatkový informačný systém 

j) Digitalizácia 

k) Plán obnovy a odolnosti SR 

l) Pro Monumenta II. 

 

2. Činnosti prijímateľa budú napĺňať najmä nasledovné ciele a ich ukazovatele: 

a) Výkon špecializovanej štátnej správy 

Počet vykonaných štátnych pamiatkových dohľadov nad stavom, využívaním 

a zabezpečením ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických 

nálezísk              

 100 

Aktualizácia zásad ochrany pamiatkových území     100 

Príjmy z pokút zo špecifickej činnosti       40 000,- € 

Maximálne výdavky na nálezné a posudky súvisiace s nálezným:   18 000,- € 

b) Zabezpečenie centrálnej evidencie a informačných systémov 

Počet aktualizovaných listov NKP v Ústrednom zozname pamiatkového fondu       400 

Výkon elektronickej komunikácie a realizácia elektronického výkonu štátnej správy  

počet záznamov           100 000 

c) Svetové kultúrne dedičstvo a medzinárodná spolupráca  

Zastupovanie Slovenska na zasadnutiach Výboru svetového dedičstva UNESCO  1 

Počet uzatvorených zmlúv o medzinárodnej spolupráci      1 

Monitoring lokalít svetového dedičstva UNESCO na Slovensku  

- priebežné monitorovanie každej vyhlásenej lokality, výstupné stretnutie a porada 1 

Zastupovanie Slovenska v medzinárodných pracovných skupinách na pracovných  

stretnutiach z oblasti ochrany pamiatkového fondu - počet skupín     3 

d) Archívna a knižničná činnosť špecializovaného verejného archívu 

Počet zinventarizovaných archívnych dokumentov     1 000 

Počet zdigitalizovaných archívnych dokumentov     2 000 

Počet bádateľov                 500 

Počet sprístupnených archívnych dokumentov      1 500 

Počet skatalogizovaných knižničných jednotiek          250 

Počet bibliografických záznamov           500 

e) Vedecko-výskumná činnosť  

Počet reštaurovaných objektov ako zmluvný záväzok PU SR   8 

Vedecko-výskumné projekty         2 

Archeologický výskum - preventívna archeológia vo vybraných lokalitách 1 

f) Edičná a propagačná činnosť 

Počet vydaných monografií         1 

Celkový náklad           300 

Počet kusov poskytnutý pre odborné, akademické a verejné knižnice  10 

Počet kusov distribuovaný do predaja       100 

Počet ohlasov v médiách na vydané tituly      1 

Počet vydaných iných typov neperiodických publikácií     2 

Celkový náklad           500 

Počet kusov poskytnutý pre odborné, akademické a verejné knižnice  10 

Počet kusov distribuovaný do predaja       100 

Počet ohlasov v médiách na vydané tituly      2 

 

Spoluúčasť na aktivitách Dní európskeho kultúrneho dedičstva v každom kraji 2 podujatia    16 

g) Vzdelávanie odborných zamestnancov PÚ SR 

Odborno-metodický deň PÚ SR a Národního památkového ústavu Praha  1 
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Odborno-metodický deň PÚ SR a krajských pamiatkových úradov   1 

Odborné vzdelávanie zamestnancov v štátnej službe      175 

Odborné vzdelávanie zamestnancov vo verejnej službe     125 

Vzdelávanie zamestnancov PÚ SR a krajských pamiatkových úradov v oblasti 

digitálnych zručností           100 

h) Správa a prevádzka 

Príjmy PÚ SR z nájmov          345 000,- € 

Celkové príjmy PÚ SR (pokuty, nájmy, predaje, iné príjmy)   455 000,- € 

Zabezpečenie prevádzky, výkon údržby opráv, rekonštrukcií objektov PÚ SR 25 

Zabezpečenie funkčnosti a inovácií Informačno-komunikačných technológií pre PÚ SR, 

8 krajských pamiatkových úradov a 15 pracovísk      24 

Zabezpečenie funkčnosti a zrealizovaní nových inovácií v oblasti ekonomických služieb pre  

PÚ SR, 8 krajských pamiatkových úradov a 12 pracovísk      21 

 

i) PAMIS - pamiatkový informačný systém 

Ukončenie implementácie projektu PAMIS (úroveň v %)     100 

 

j) Plán obnovy a odolnosti SR 

Vykonanie stavebnotechnického pasportu štátnych pamiatkových budov 600 objektov 

Vytvorenie metodík pre rozhodovací proces PÚ SR a vykonanie pasportizácie štátnych pa-

miatkových objektov: 

Metodika klasifikácie pamiatkového fondu, ktorá umožní vytvorenie a praktickú aplikáciu 

metodiky princípov rozhodovania PÚ SR a metodiku výpočtu navýšenia nákladov  1 

Metodika princípov rozhodovania PÚ SR vo veciach stavebno-technického zásahu do pamiat-

ky z dôvodu rozhodnutia PÚ SR              

 1 

Metodika výpočtu navýšenia nákladov zásahu do pamiatky z dôvodu rozhodnutia PÚ SR   1 

 

k) Pro Monumenta II. 

Kontrola vykonaných prác na NKP podporených z podprogramu 1.5 Obnovme si svoj do 

v rokoch 2020 a 2021            

 10 

 

Jednotlivé činnosti a merateľné ukazovatele sú uvedené aj v Prílohe č. 4. 

 

 

Článok III. 

Platobné podmienky 

 

1. Objem finančných prostriedkov sa stanovuje v súlade so záväznými ukazovateľmi štátneho roz-

počtu na rok 2023 pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

 

2. Poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na plnenie činností (ďalej len „príspevok“)  

je v rámci bežných výdavkov stanovený v celkovej sume  8 819 381 eur (slovom: Osem miliónov 

osemstodevätnásťtisíc tristoosemdesiatjeden eur).  

Príspevok sa rozpisuje do konkrétnych činností (Príloha č. 2 vrátane Prílohy č. 3). 

 

Záväzný ukazovateľ - priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov je stanovený na 380 

zamestnancov. 

 

Finančné krytie činností uvedených v bodoch i), j) a k) nie je súčasťou poskytnutého objemu fi-

nančných prostriedkov v rámci tohto kontraktu a ukazovatele v nich uvedené budú splnené až v 

prípade navýšenia rozpočtu na rok 2023. 

 

3. Činnosti a ukazovatele plnenia cieľov uvedené v čl. II je možné upravovať len po predchádzajú-

com písomnom súhlase poskytovateľa. 
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4. Poskytovateľ môže zvýšiť, alebo znížiť výšku poskytnutých výdavkov štátneho rozpočtu podľa 

čl. III ods. 2, v závislosti od plnenia kontrahovaných činností a ukazovateľov plnenia cieľov uve-

dených v čl. II. 

 

5. Prijímateľ   môže   vykonať   realokáciu   finančných   prostriedkov   (zvýšenie/zníženie)    medzi 

jednotlivými činnosťami za podmienky dodržania celkovej výšky príspevku zo štátneho  rozpočtu 

podľa čl. III ods. 2. na realizáciu činností podľa Čl. II, okrem presunov v rámci kategórie 600 tý-

kajúcich sa kategórie 610, presunov medzi programami rozpočtu, presunov medzi bežnými 

a kapitálovými výdavkami, presunov kapitálových výdavkov medzi investičnými akciami, na kto-

ré je potrebný predchádzajúci súhlas poskytovateľa. 

 

6. Ak prijímateľ v priebehu roka zistí nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu činností pod-

ľa čl. II., je povinný prioritne navrhnúť také úpravy týchto činností, ktoré umožnia realokáciu fi-

nančných prostriedkov v súlade s čl. III, ods.5 bez navýšenia celoročného rozpočtu a výdavkového 

limitu. Zároveň je povinný s návrhom na zmenu použitia finančného príspevku upozorniť na všet-

ky riziká, ktoré môžu nastať, na zmenu merateľných ukazovateľ a ďalšie skutočnosti. Každú zme-

nu týkajúcu sa financovania činností, t.j. aj návrh na zmenu použitia finančného príspevku je pri-

jímateľ povinný vopred prerokovať s vecnou sekciou. V prípade, ak nie je možné zabezpečiť rea-

lokáciu finančných prostriedkov, môže prijímateľ požiadať o zvýšenie celoročného príspevku 

a výdavkového limitu, ktorého prílohou bude vyjadrenie vecnej sekcie o jeho nevyhnutnosti. 

 

 

 

 Článok IV.  

 Práva a povinnosti účastníkov kontraktu  

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

 

a) oznámiť prijímateľovi  výšku  limitu bežných  výdavkov štátneho rozpočtu  v  termíne do  

31. januára 2023, 

b) zabezpečiť financovanie činností podľa  Čl. II. v celoročnom rozsahu podľa Čl. III. ods. 2 

v  súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a umožniť tak prijímateľovi do-

sahovať stanovené ukazovatele a naplnenie cieľov, 

c) poskytovať metodickú pomoc v rozsahu svojej pôsobnosti. 

 

2. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) dodržiavať celoročný rozpočet a výdavkový limit dohodnutý kontraktom podľa Čl. III ods. 2 

tohto kontraktu, zabezpečiť riadne vedenie účtovnej evidencie v súlade so zákonom  

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a príslušných usmernení, resp. 

opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky, poskytnuté rozpočtové prostriedky vyna-

kladať maximálne hospodárne účelne a efektívne a na žiadosť poskytovateľa bezodkladne 

predložiť požadované údaje z účtovnej evidencie prijímateľa;  

b) informovať poskytovateľa o problémoch, ktoré sa vyskytujú pri zabezpečovaní rozsahu čin-

ností v zmysle kontraktu, 

c) dosiahnuť rozpočtované príjmy vo výške 455 000 eur (slovom: Štyristopäťdesiatpäťtisíc eur), 

v prípade ak tieto príjmy prijímateľ nedosiahne, je povinný prehodnotiť výšku rozpočtovaných 

výdavkov v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

d) zverejňovať vo svojich informačných a propagačných materiáloch, že organizácia je štátnou 

rozpočtovou organizáciou zriadenou poskytovateľom, 

e) zverejniť na webovom sídle organizácie prehľad členstva prijímateľa v domácich 

a zahraničných združeniach a organizáciách. 
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3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo: 

a) znížiť výšku bežných výdavkov štátneho rozpočtu uvedených v Čl. III za účelom viazania 

rozpočtových prostriedkov v súlade s § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o  rozpočtových pravid-

lách verejnej správy a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov, 

b) v prípade tohto zníženia alebo zvýšenia vyššieho ako 10 % celkovej výšky príspevku, uzavrieť 

s prijímateľom dodatok ku kontraktu pozmeňujúci rozsah predmetu kontraktu, 

c)  viazať objem kontraktom dohodnutého celoročného objemu výdavkov štátneho rozpočtu 

v rozsahu a termínoch, ktoré budú počas trvania kontraktu určené prípadným uznesením vlády 

SR. 

 

 

Článok V. 

Spôsob a termín zverejnenia a vyhodnotenia kontraktu 

 

1. Tento kontrakt zverejnia obidve strany na svojich webových sídlach najneskôr do 31. januára 2023. 

 

2. Priebežné hodnotenie plnenia činností  a ukazovateľov plnenia cieľov vyplývajúcich z kontraktu sa 

uskutoční formou predkladania výkazov v systéme Štátnej pokladnice a Správy o činnosti 

a hospodárenia za 1. polrok 2023 v termínoch a podľa štruktúry stanovených poskytovateľom. 

 

3. Záverečné hodnotenie plnenia činností  a ukazovateľov plnenia cieľov vyplývajúcich z kontraktu sa 

uskutoční po uplynutí času trvania kontraktu, v termínoch a podľa štruktúry stanovených poskytova-

teľom formou predkladania: 

 výkazov v systéme Štátnej pokladnice, 

 Správy o činnosti a hospodárenia za rok 2023. 

 

4. Verejný odpočet plnenia činností a ukazovateľov plnenia cieľov kontraktu sa uskutoční po vypraco-

vaní a predložení Správy o činnosti a hospodárenia za rok 2023. 

 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Kontrakt sa uzatvára na čas určitý, a to na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou kontraktu sú Prílohy č. 1, 2, 3 a 4. 

3. Kontrakt môže byť so súhlasom poskytovateľa a prijímateľa zmenený, a to výhradne formou písom-

ných a číslovaných dodatkov. 

4. Kontrakt je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, jeden rovnopis pre poskytovateľa a jeden rovnopis 

pre prijímateľa. 

 

 

Bratislava, dňa 

 

 

Natália Milanová Pavol Ižvolt 

ministerka kultúry generálny riaditeľ 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie – Sumárna tabuľka 

Príloha č. 2 – rekapitulácia činností a ich finančného krytia 

Príloha č. 3 – výdavky na jednotlivé činnosti v členení podľa ekonomickej klasifikácie vrátane charak-

teristík plánovaných činností 

Príloha č. 4 – merateľné ukazovatele 



Príloha č. 1

(štátna rozpočtová organizácia)

(v eurách)

Výdavky celkom Z prostriedkov ŠR

Z 

mimorozpočtových 

zdrojov

a 1 2 3 4

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 4 765 629              4 765 629              -                          -                          

620 – Poistné a príspevok do poisťovní 1 665 588              1 665 588              -                          -                          

630 – Tovary a služby 2 308 164              2 308 164              -                          -                          

z toho:

   program 08S 1 833 164             1 833 164             -                         -                         

   program 0EK 475 000                475 000                -                         -                         

640 – Bežné transfery 80 000                   80 000                   -                          -                          

Spolu 600 - Bežné výdavky 8 819 381              8 819 381              -                          -                          

Spolu 700 - Kapitálové výdavky -                          -                          -                          -                          

Spolu 8 819 381                8 819 381                -                            455 000                   

380

Číslo telefónu: 02/ 20 464 105

Názov organizácie: Pamiatkový úrad SR

SUMÁRNA TABUĽKA

(súhrn všetkých kontrahovaných činností v súlade s Prílohou č. 2)

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej 

klasifikácie

Finančné krytie Rozpočtované 

príjmy z 

financovanej 

činnosti

Záväzný ukazovateľ - priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov

Dátum: 23.1.2023

Schválil:   Ing. arch Pavol Ižvolt, PhD

Dátum: 23.1.2023

Vypracoval:  Ing. Magdaléna Nagyová

Číslo telefónu: 02/20 464 218



Názov organizácie: Pamiatkový úrad SR

% podiel ŠR 

Prostriedky Mimorozpočtové z celku

(v eurách) zo ŠR zdroje SPOLU (stĺpec 2)

a b 1 2 3 4 5 6

a) Výkon špecializovanej štátnej správy 4 307 386      4 307 386    48,84% 40 000         

b) Zabezpečenie centrálnej evidencie a inf.systémov 23 000           23 000         0,26%

c) Svetové kultúrne dedičstvo a medzinárodná spolupráca 24 000           24 000         0,27%

d) Archívna  a knižničná činnosť  špec. a verejného archívu 14 000           14 000         0,16%

e) Vedecko-výskumná činnosť a kontrola 132 130         132 130       1,50%

f) Edičná a propagačná činnosť 30 000           30 000         0,34%

g) Vzdelávanie odborných zamestnancov, digitálne zručnosti 22 048           22 048         0,25%

h) Správa a prevádzka 4 266 817      4 266 817    48,38% 415 000       

8 819 381     8 819 381    100,00% 455 000       

Číslo telefónu: 02/ 20 464 105

Dátum: 23.1.2023

VÝDAVKY 

SPOLU

SPOLU

Rozpočtované 

príjmy z 

činnosti

Dátum: 23.1.2023

Vypracoval:  Ing. Magdaléna Nagyová Schválil:   Ing. arch Pavol Ižvolt, PhD

Číslo telefónu: 02/20 464 218

FINANČNÉ KRYTIE (v eurách) :

Š
p

e
c
if
ik

o
v
a

ť

REKAPITULÁCIA ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V KONTRAKTE NA ROK 2023(štátna rozpočtová organizácia)

Názov činnosti

Príloha č. 2



Názov organizácie: Pamiatkový úrad SR

(štátna rozpočtová organizácia)

(v eurách)

a 1 2 3 4

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 327 533        2 327 533          40 000           

620 – Poistné a príspevok do poisťovní 813 473           813 473             

630 – Tovary a služby 1 127 308        1 127 308          

v tom

08S 977 308           977 308             

0EK 150 000           150 000             

640 – Bežné transfery 39 072             39 072               

Spolu 600 - Bežné výdavky 4 307 386        4 307 386         

Spolu 700 - Kapitálové výdavky -                    -                     

SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 600 a 700 4 307 386        4 307 386         40 000           

Číslo telefónu: 02/ 20 464 105

Schválil:   Ing. arch Pavol Ižvolt, PhD

Číslo telefónu: 02/20 464 218

Z prostriedkov ŠR
Z mimorozpočtových 

zdrojov

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie

Dátum: 23.1.2023 Dátum: 23.1.2023

Vypracoval:  Ing. Magdaléna Nagyová

Príloha č. 3/a

a) Výkon špecializovanej štátnej správy

Finančné krytie Rozpočtované 

príjmy z 

financovanej 

činnosti

Výdavky celkom



Názov organizácie: Pamiatkový úrad SR

(štátna rozpočtová organizácia)

(v eurách)

a 1 2 3 4

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

630 – Tovary a služby 23 000     23 000          

v tom

08S 23 000     23 000          

0EK

640 – Bežné transfery

Spolu 600 - Bežné výdavky 23 000     23 000         

Spolu 700 - Kapitálové výdavky

SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 600 a 700 23 000     23 000         

Číslo telefónu: 02/ 20 464 105

Vypracoval:  Ing. Magdaléna Nagyová Schválil:   Ing. arch Pavol Ižvolt, PhD

Číslo telefónu: 02/20 464 218

Príloha č. 3/b

b) Zabezpečenie centrálnej evidencie a informačných systémov

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie Rozpočtované 

príjmy z 

financovanej 

činnosti

Výdavky 

celkom

Z prostriedkov 

ŠR

Z mimorozpočtových 

zdrojov

Dátum: 23.1.2023 Dátum: 23.1.2023



Názov organizácie: Pamiatkový úrad SR

(štátna rozpočtová organizácia)

(v eurách)

a 1 2 3 4

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

630 – Tovary a služby 24 000     24 000          

v tom

08S 24 000     24 000          

0EK

640 – Bežné transfery

Spolu 600 - Bežné výdavky 24 000     24 000         

Spolu 700 - Kapitálové výdavky

SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 600 a 700 24 000     24 000         

Číslo telefónu: 02/ 20 464 105

Vypracoval:  Ing. Magdaléna Nagyová Schválil:   Ing. arch Pavol Ižvolt, PhD

Číslo telefónu: 02/20 464 218

Príloha č. 3/c

c) Svetové kultúrne dedičstvo a medzinárodná spolupráca 

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie Rozpočtované 

príjmy z 

financovanej 

činnosti

Výdavky 

celkom

Z prostriedkov 

ŠR

Z mimorozpočtových 

zdrojov

Dátum: 23.1.2023 Dátum: 23.1.2023



Názov organizácie: Pamiatkový úrad SR

(štátna rozpočtová organizácia)

(v eurách)

a 1 2 3 4

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

630 – Tovary a služby 14 000     14 000          

v tom

08S 14 000     14 000          

0EK

640 – Bežné transfery

Spolu 600 - Bežné výdavky 14 000     14 000         

Spolu 700 - Kapitálové výdavky

SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 600 a 700 14 000     14 000         

Číslo telefónu: 02/ 20 464 105

Z mimorozpočtových 

zdrojov

Dátum: 23.1.2023 Dátum: 23.1.2023

Vypracoval:  Ing. Magdaléna Nagyová Schválil:   Ing. arch Pavol Ižvolt, PhD

Číslo telefónu: 02/20 464 218

Príloha č. 3/d

d) Archívna  a knižničná činnosť  špecializovaného a verejného archívu

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie Rozpočtované 

príjmy z 

financovanej 

činnosti

Výdavky 

celkom

Z prostriedkov 

ŠR



Názov organizácie: Pamiatkový úrad SR

(štátna rozpočtová organizácia)

(v eurách)

a 1 2 3 4

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

630 – Tovary a služby 132 130    132 130        

v tom

08S 132 130    132 130        

0EK

640 – Bežné transfery

Spolu 600 - Bežné výdavky 132 130    132 130       

Spolu 700 - Kapitálové výdavky

SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 600 a 700 132 130    132 130       

Číslo telefónu: 02/ 20 464 105

Z mimorozpočtových 

zdrojov

Dátum: 23.1.2023 Dátum: 23.1.2023

Vypracoval:  Ing. Magdaléna Nagyová Schválil:   Ing. arch Pavol Ižvolt, PhD

Číslo telefónu: 02/20 464 218

Príloha č. 3/e

e) Vedecko-výskumná činnosť a kontrola 

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie Rozpočtované 

príjmy z 

financovanej 

činnosti

Výdavky 

celkom

Z prostriedkov 

ŠR



Názov organizácie: Pamiatkový úrad SR

(štátna rozpočtová organizácia)

(v eurách)

a 1 2 3 4

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

630 – Tovary a služby 30 000     30 000          

v tom

08S 30 000     30 000          

0EK

640 – Bežné transfery

Spolu 600 - Bežné výdavky 30 000     30 000         

Spolu 700 - Kapitálové výdavky

SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 600 a 700 30 000     30 000         

Číslo telefónu: 02/ 20 464 105

Vypracoval:  Ing. Magdaléna Nagyová Schválil:   Ing. arch Pavol Ižvolt, PhD

Číslo telefónu: 02/20 464 218

Príloha č. 3/f

f) Edičná a propagačná činnosť 

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie Rozpočtované 

príjmy z 

financovanej 

činnosti

Výdavky 

celkom

Z prostriedkov 

ŠR

Z mimorozpočtových 

zdrojov

Dátum: 23.1.2023 Dátum: 23.1.2023



Názov organizácie: Pamiatkový úrad SR

(štátna rozpočtová organizácia)

(v eurách)

a 1 2 3 4

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

630 – Tovary a služby 22 048     22 048          

v tom

08S 22 048     22 048          

0EK

640 – Bežné transfery

Spolu 600 - Bežné výdavky 22 048     22 048         

Spolu 700 - Kapitálové výdavky

SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 600 a 700 22 048     22 048         

Číslo telefónu: 02/ 20 464 105

Vypracoval:  Ing. Magdaléna Nagyová Schválil:   Ing. arch Pavol Ižvolt, PhD

Číslo telefónu: 02/20 464 218

Príloha č. 3/g

g) Vzdelávanie odborných zamestnancov, digitálne zručnosti 

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie Rozpočtované 

príjmy z 

financovanej 

činnosti

Výdavky 

celkom

Z prostriedkov 

ŠR

Z mimorozpočtových 

zdrojov

Dátum: 23.1.2023 Dátum: 23.1.2023



Názov organizácie: Pamiatkový úrad SR

(štátna rozpočtová organizácia)

(v eurách)

a 1 2 3 4

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 438 096   2 438 096     415 000          

620 – Poistné a príspevok do poisťovní 852 115      852 115        

630 – Tovary a služby 935 678      935 678        

v tom

08S 610 678      610 678        

0EK 325 000      325 000        

640 – Bežné transfery 40 928        40 928          

Spolu 600 - Bežné výdavky 4 266 817   4 266 817    

Spolu 700 - Kapitálové výdavky -               -                

SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 600 a 700 4 266 817   4 266 817    415 000         

Dátum: 23.1.2023

Vypracoval:  Ing. Magdaléna Nagyová

Číslo telefónu: 02/20 464 218 Číslo telefónu: 02/ 20 464 105

Z mimorozpočtových 

zdrojov

Dátum: 23.1.2023

Schválil:   Ing. arch Pavol Ižvolt, PhD

Príloha č. 3/h

h) Správa a prevádzka

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie Rozpočtované 

príjmy z 

financovanej 

činnosti

Výdavky 

celkom

Z prostriedkov 

ŠR



Príloha č. 4

(štátna rozpočtová organizácia)

Výstupové merateľné ukazovatele Hodnota Výsledkové merateľné ukazovatele Hodnota

1 2 3 4 5

Počet vykonaných štátnych pamiatkových dohľadov nad 

stavom, využívaním a zabezpečením ochrany pamiatkového 

fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk.

100

Aktualizácia zásad ochrany pamiatkových území 100

Príjmy z pokút zo špecifickej činnosti 40 000,- €

Maximálne výdavky na nálezné a posudky súvisiace 

s nálezným
18 000,- €

Počet aktualizovaných listov NKP v Ústrednom zozname 

pamiatkového fondu
400

Výkon elektronickej komunikácie  a realizácia elekronického 

výkonu štatnej správy - počet záznamov 
100 000

Zastupovanie SR na zasadnutiach Výboru svetového 

dedičstva UNESCO
1

Počet uzatvorených zmlúv o medzinárodnej spolupráci. 1

Monitoring lokalít svetového dedičstva UNESCO na 

Slovensku - priebežné monitorovanie každej vyhlásenej 

lokality a výstupné stretnutie a porada

1

Zastupovanie Slovenska v medzinárodných pracovných 

skupnách na medzinárodných pracovných stretnutiach z 

oblasti ochrany pamiatkového fondu* - počet skupín

3

Počet zinventarizovaných archívnych dokumentov 1 000

Počet zdigitalizovaných archívnych dokumentov 2 000

Počet bádateľov  500

Počet sprístupnených archívnych dokumentov 1 500

Počet skatalogizovaných knižničných jednotiek 250

Počet bibliografických záznamov     500

Počet reštaurovaných objektov ako zmluvný záväzok PU SR 8

Vedecko výskumné projekty  v oblasti reštaurovania v 

spolupráci s inou inštitúciou
2

Archeologický výskum - preventívna archeológia vo vybraných 

lokalitách*
1

Celkový náklad 300

Počet kusov poskytnutý pre odborné, akademické a verejné knižnice 10

Počet kusov distribuovaný do predaja 100

Počet ohlasov v médiách na vydané tituly 1

Celkový náklad 500

Počet kusov poskytnutý pre odborné, akademické a verejné knižnice 10

Počet kusov distribuovaný do predaja 100

Počet ohlasov v médiách na vydané tituly 2

Časopis Pamiatky a múzeá (vydania)* 2

Spoluúčasť na aktivitách Dní európskeho kultúrneho 

dedičstva - v každom kraji 2 podujatia
16

Odbodno-metodický deň PÚ SR a NPÚ Praha 1

Odborno-metodický deň PÚ SR a KPÚ 1

Odborné vzdelávanie zamestnancov v štátnej službe (počet) 175

Odborné vzdelávanie zamestnancov vo verejnej  službe  

(počet) 
125

Vzdelávanie zamestnancov PÚ SR a KPÚ v oblasti 

digitálnych zručností (počet) 
100

Príjmy Pamiatkového úradu SR z nájmov 345 000,- €

Celkové príjmy PÚ SR (pokuty, nájmy, predaje, iné príjmy) 455 000,- €

Zabezpečenie prevádzky, výkon údržby opráv, rekonštrukcií 

objektov PU SR
25

Zabezpečenie funkčnosti a inovácií Informačno-

komunikačných technológií pre PU SR,  8 KPU a 15 pracovísk 
24

Zabezpečenie funkčnosti a zrealizovaní nových inovácií v 

oblasti ekonomických šlužieb pre  PU SR, 8 KPU a  12 

pracovísk 

21

i) PAMIS - pamiatkový informačný 

systém

Implementácia projektu PAMIS - ukončenie implementácie - 

úroveň v % 
100

Vykonanie stavebnotechnického pasportu štátnych 

pamiatkových budov (počet objektov)
600

Metodika klasifikácie pamiatkového fondu, ktorá umožní 

vytvorenie a praktickú aplikáciu metodiky princípov 

rozhodovania PÚ SR a metodiku výpočtu navýšenia nákladov

1

Metodika princípov rozhodovania PÚ SR vo veciach stavebno-

technického zásahu do pamiatky z dôvodu rozhodnutia PÚ 

SR

1

Metodika výpočtu navýšenia nákladov zásahu do pamiatky z 

dôvodu rozhodnutia PÚ SR  
1

k) Pro Monumenta II.
Kontrola vykonaných prác na NKP podporených z 

podprogramu 1.5 Obnovme si svoj dom v rokoch 2020 a 2021
10

Dátum: 23.1.2023 Dátum:  23.1.2023

Vypracovali:  Ing.arch. Lýdia Kubeková, Ing. Magdaléna Nagyová Schválil: Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.

Číslo telefónu: 02/20 464 351,218 Číslo telefónu: +421 220 464 105

j) Plán obnovy a odolnosti SR

h) Správa a prevádzka

1

f) Edičná a propagačná činnosť
Počet vydaných iných typov neperiodických publikácií 2

g) Vzdelávanie odborných 

zamestnancov PÚ SR

c) Svetové kultúrne dedičstvo a 

medzinárodná spolupráca

d) Archívna a knižničná činnosť 

špecializovaného verejného archívu

e) Vedecko-výskumná činnosť 

Počet vydaných monografií *

b)  Zabezpečenie centrálnej evidencie 

a informačných systémov

a) Výkon špecializovanej štatnej správy 

Názov organizácie: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Merateľné ukazovatele a ich hodnoty

REKAPITULÁCIA ČINNOSTÍ A MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV UVEDENÝCH V KONTRAKTE NA ROK 2023

Názov činnosti


