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Záznam z diskusie 
 

V zmysle schváleného programu rokovania XV. snemu Združenia historických miest a obcí 
Slovenskej republiky konaného v meste Zvolen dňa 23. mája 2012 odznelo v diskusii niekoľko zaujímavých 
príspevkov. Vážnosť niektorých z nich definovala potrebu zaznamenania a následného komunikovania 
s predstaviteľmi Ministerstva kultúry SR, Pamiatkovým úradom a prípadne s ďalšími dotknutými 
inštitúciami. Obzvlášť v tejto súvislosti sa za užitočnú ukázala prítomnosť vzácnych hostí, PhDr. Pavla 
Šimuniča, CSc., generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva MK SR a Mgr. S Katkina, námestníka 
PÚ SR, ktorí reagovali na diskutované témy. 
Pán Huska vyslovil nasledovné :  
„- presnejšie definovanie pojmu:  pamätihodnosť , viď zákon 49/2002 Zz , citujem zo zákona: 
 (4) Obec môže rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení evidencie pamätihodností obce. Do evidencie 
pamätihodností obce možno zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí aj kombinované diela 
prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a 
osobnostiam obce. Zoznam evidovaných pamätihodností obce predloží obec na odborné a dokumentačné 
účely krajskému pamiatkovému úradu; ak ide o nehnuteľné veci, predloží zoznam aj stavebnému úradu. 
Zatiaľ čo garantom ochrany (národných) kultúrnych pamiatok je štát, prostredníctvom svojich úradov,  
pojmu pamätihodnosť je v zákone venovaný len jeden riadok - že obec si môže viesť zoznam 
pamätihodností.  
A čo s ním ďalej ? Pamätihodnosť nie je ničím a nikým chránená, keď sa pamätihodnosť zbúra, tak sa proste 
zo zoznamu vyškrtne. Obce a mestá si samozrejme svoje budovy budú chrániť, že ich uvedú v tzv. 
zonálnych plánoch, ale nemôže to spraviť s budovami v súkromnom či inom vlastníctve. To spôsobuje, že sú 
obce, ktoré nechcú pamätihodnosti vyhlasovať, lebo ak nie je nejako (zákonom) chránená, načo ju 
vyhlasovať?! Lebo morálny nátlak na vlastníkov pamätihodnosti je samozrejme neúčinný. 
Čiže potrebovali by sme pri pamätihodnostiach vymyslieť nejaký nižší stupeň ochrany, nie až taký ako majú 
(národné) kultúrne pamiatky, ale niečo čo by brzdilo majiteľov pred asanáciou, ale aj umožnilo vlastníkom 
pamätihodností (resp. ešte inak – zvýhodňovalo majiteľov) pri uchádzaní sa o podporné granty – obnovme 
svoj dom či pod.“ 
Ďalším z príspevkov bol aj k:  
„aká je hodnota obrazu krajiny? Myslím jej línie, horizontu – často je to charakteristický obraz – keď sa z 
diaľky pozrieme na napríklad Hradčany, vieme že je to Praha a podobne často sú známe línie aj u nás – 
prevrátený stolček, vieme že je to hrad v Bratislave, stačí aj línia ceruzkou. Zjavne aj iné mestá a obce majú 
svoju líniu, vzácnu pre spoluobyvateľov. Otázka, nad ktorou sa dávno zamýšľam je – komu patrí horizont? 
Obyvateľom krajiny alebo stavbárom, čo tam chcú strčiť veternú elektráreň V Bratislave sa tak poškodila 
veduta mesta a hradného vrchu z pohľadu z juhu, kedy tam trčí veža Auparku. To akoby na Hradčanoch 
postavili panelák... 
V Rakúsku na to majú jeden zaujímavý zákon : 
http://www.dokoran.cz/other/sidelniObraz.doc 
Mám ho v českom preklade a prikladám ho aj v prílohe. 
Myslím, že toto je dobrá inšpirácia na slovenskú zákonodarnú aplikáciu.“ Toľko zo slov nášho kolegu 
z Bratislavskej časti – Staré mesto.     
O silnom, a často krát nie pozitívnom, vplyve developerov a investorov na historické prostredie hovorila aj 
pani primátorka z Kremnice. Aj s ostatnými poukazovala na pragmatický prístup pri realizácii obchodných 
objektov pre obchodné reťazce alebo nejednoznačnú legislatívu.  
V rámci diskusie sa viackrát spomenula potreba úpravy najmä stavebného a pamiatkového zákona, 
problematika tvorby územných plánov a následne vymožiteľnosť ich dodržiavania, ako aj vytvorenie 
legislatívneho rámca pre vznik tzv. stavebnej polície. Od delegátov zazneli skúsenosti s nekorektnými 
investormi, ale aj ľuďmi, ktorí chápali miestne podmienky a rešpektovali pravidlá správania sa v historicky 
vzácnom prostredí.       


