
2. zasadnutie vedenia ICOMOS-u Slovensko  

záznam 
19. január 2016, FA STU 

 

Okruhy: 

1. výber členského 

- dopadlo to lepšie, ako sa po problémoch očakávalo 

- ľudia, ktorí vôbec nezaplatili, alebo zaplatili len 15 eur a boli prihlásení do medzinárodnej databázy: 

Botek Andrej 

Ferianc Dušan 

Guldan Patrik 

Klasová Zuzana 

Lalková Jarmila 

Tahy Alexej 

Vitková Ľubica 

- ľudia, ktorí zaplatili (55 eur) po termíne, sú vedení v medzinárodnej databáze, ale nemajú kartičku: 

Chovancová Lýdia 

Kráľová Eva 

Lieskovská Renáta 

Pauliny Pavol 

- ľudia, ktorí zaplatili 15 eur po termíne a nie sú vedení v medzinárodnej databáze: 

Ragalová Michaela 

Škandíková Katarína  

Šimkovic Michal 

Tahy Zuzana 

- mesto Bardejov zaplatilo 40 eur (ako kolektívny člen ICOMOS-u Slovensko) a nie je vedené 

v medzinárodnej databáze (čo stojí 200 eur) – v budúcom roku zmena na individuálnych členov 

(primátorov)? (aj Banská Štiavnica) 

- v medzinárodnej databáze je zapísaných spolu 59 členov zo Slovenska, z toho 56 je aktívnych  

- aktualizácia údajov členov v medzinárodnej databáze – vyzvať členov 

- distribúcia doposiaľ neprevzatých kartičiek – mimo BA poslať poštou (6 kusov) 

 

2. prístupnosť múzeí a galérií na Slovensku členom ICOMOS-u 

- úloha: požiadať ministra kultúry o sprístupnenie, rovnako aj županov   

 

3. webová stránka ICOMOS-u 

- Michal Hrčka zaplatil web hosting, preto mu bola odpustená časť členského 

- úloha: treba dať na stránku ICOMOS-u linky na stránky 

 

4. oznamovanie informácií z medzinárodného ICOMOS-u 

- členom ICOMOS-u Slovensko sa budú oznamovať mailom len závažné informácie (vyhodnocovať ich 

bude vedenie) a zároveň budú uverejnené aj na webovej stránke ICOMOS-u 

 



5. stanoviská ICOMOS-u 

- každý člen ICOMOS-u má právo žiadať o vyjadrenie/stanovisko ku konkrétnemu problému a vedenie 

ICOMOS-u zareaguje 

- podnety na vydanie stanoviska z externého prostredia vyhodnocuje vedenie ICOMOS-u 

- keď dostanú všetci členovia požiadavku na súhlas so stanoviskom, bude to stanovisko ICOMOS-u 

- keď bude málo času, dohodne sa len národný komitét a bude to stanovisko národného komitétu 

ICOMOS 

 

6. aktivity ICOMOS-u v roku 2016 

- granty OSSD za FA STU (Katarína Vošková, Jana Gregorová) v spolupráci s ICOMOS-om 

- spolupráca s českým ICOMOS-om 

- hodnotenie realizovaných obnov po roku 1989 (grant V4) 

- súťaž „cena ICOMOS“ za citlivú novostavbu v historickom prostredí, za obnovu NKP tradičnými 

technológiami, za vzdelávaciu aktivitu v oblasti ochrany, obnovy a propagácie architektonického 

dedičstva 

- informácie: z jednotlivých KPÚ získať tipy (oboznámiť v prvom rade p. Kosovú –úloha pre:  Ľubica 

Pinčíková), každý sa môže prihlásiť sám 

- výstava zo súťažných realizácií  

- urobiť propozície a poslať ich členom ICOMOS-u  (úloha pre: Pavol Ižvolt) 

- periodicita: každé 2 roky 

- odovzdávanie: akou cestou? Samostane, alebo sa k niekomu pridať (CE.ZA.AR, DEKD,...)? 

 

7. financovanie ICOMOS-u v roku 2016 

- Pavol Ižvolt poslal prezentáciu od Tomáša Michalíka, kde sú zhrnuté všetky možnosti financovania 

- oslovovanie sponzorov s programom: Dedičstvo pre budúcnosť  

- vytipovanie firiem (zoznam aj s menami riaditeľov a adresami), ktoré by sme oslovili listom (úloha pre: 

Pavol Ižvolt, Silvia Petrášová), ktoré by boli vedené ako sponzori pri akciách organizovaných 

ICOMOS-om (dohoda o spolupráci), ako aj na webovej stránke ICOMOS-u 

 

8. príspevky na zatepľovanie objektov 

- podarilo sa vyňať NKP, ale nepodarilo sa vyňať nehnuteľnosti v pamiatkovo chránených územiach, 

rovnako sa nepodaril kompenzovať majiteľov NKP (napr. príspevkom na kotol,...) 

 

9. publikačná činnosť 

- v minulosti boli vydané publikácie s medzinárodnými chartami a dohovormi, odvtedy (2004) už je dosť 

nových, ktoré by bolo vhodné preložiť do slovenčiny a vydať – treba pripraviť projekt OSSD 1.3 

 

10. úhrada nákladov vyslaných expertov ICOMOS-u na podujatia 

- náklady budú hradené v závislosti od finančných možností a budú schvalované 

 

11. prezentácia členov ICOMOS-u 

- ak členovia ICOMOS-u napíšu odborný článok, mali by sa pod článok podpisovať aj ako členovia 

ICOMOS-u a o zásadných článkoch informovať vedenie (mohli by byť uverejňované aj na stránke 

ICOMOS-u) 



- pracovné skupiny majú dodať materiály o skupine, aby boli uverejnené na webovej stránke ICOMOS-u 

 

 

 

 

vypracovala: Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD. 


