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NEHAZARDUJME 

S ARCHEOLOGICKÝM KULTÚRNYM DEDIČSTVOM NA SLOVENSKU !!! 

 

Archeológovia Slovenskej republiky, združení v Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV  

(222 členov z Archeologického ústavu SAV v Nitre, krajských pamiatkových úradov, Pamiatkového 

úradu SR, múzeí, vysokých škôl, verejných a súkromných archeologických inštitúcií), žiadajú 

VYPUSTIŤ § 6 odsek (1) písmeno f) z návrhu nového Zákona o výstavbe. 

 

Vážené poslankyne a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky!  

 

Vláda Slovenskej republiky odsúhlasila návrh nového Zákona o výstavbe, ktorý vyvoláva zásadné 

zmeny v aktuálnom systéme ochrany kultúrneho dedičstva. O predmetnom zákone má už na 

aktuálnej schôdzi rokovať Národná rada SR. Dovoľujeme si upozorniť na riziká, ktoré sa prijatím tohto 

zákona v predloženej podobe negatívne dotknú nielen občanov SR, ale najmä ochrany archeologického 

dedičstva.  

 

Za najväčšie riziko v oblasti ochrany archeologického dedičstva považujeme neistotu a zmätok, ktoré 

pri zavádzaní nových kompetencií do praxe automaticky nastanú. Týka sa to predovšetkým § 6 odsek 

(1) písmeno f) v návrhu nového Zákona o výstavbe, ktorý prinesie zmenu krajských pamiatkových 

úradov a Pamiatkového úradu SR na špeciálny stavebný úrad pre národné kultúrne pamiatky, 

pamiatkové rezervácie a územia svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Navyše, podľa návrhu 

nového stavebného zákona (§ 36) môže projektant, ktorého úlohou je sumarizovať všetky pripomienky 

v rámci konania o stavebnom zámere, neakceptovať pripomienky uvedené v záväznom stanovisku 

dotknutého orgánu. Pôjde predovšetkým o požiadavku vykonania archeologického výskumu na mieste 

stavby, na ktorom dosiaľ nebolo evidované archeologické nálezisko, avšak krajský pamiatkový úrad 

miesto stavby považuje za územie s archeologickým potenciálom. Vznikne riziko, že projektant, 

financovaný stavebníkom, uprednostní záujmy stavebníka pred oprávnenými požiadavkami krajského 

pamiatkového úradu. 

 

Nepriamo to navodzuje situáciu, že na archeologické dedičstvo, z ktorého absolútna väčšina nie je 

vyhlásená za národné kultúrne pamiatky, sa bude aplikovať nižšia alebo žiadna forma ochrany. Pritom 

väčšina stavieb sa realizuje práve na tomto type nášho kultúrneho dedičstva. Tieto dôsledky pri 

súčasnom trende, keď sa každoročne objaví niekoľko stoviek nových archeologických nálezísk, 

spôsobia nenávratné škody na archeologickom dedičstve Slovenskej republiky. 

 

Súčasný systém ochrany archeologického dedičstva, zavedený do praxe v roku 2002, sa ukázal ako 

životaschopný, a hoci stále nefunguje úplne ideálne, najmä kvôli personálnej poddimenzovanosti 

odborných zložiek (krajských pamiatkových úradov, regionálnych múzeí a ďalších inštitúcií), najväčšie 

trecie plochy sa počas ostatných 20 rokov podarilo odstrániť.  

 

Dovoľte nám požiadať Vás o podporu nášho návrhu vypustiť sporné ustanovenie § 6 odsek (1) 

písmeno f) a prehodnotiť kompetencie projektanta v návrhu nového Zákona o výstavbe.  

V Bratislave 7. februára 2022                                                            

                                                                            PhDr. Margaréta Musilová, predsedníčka 

             a Výbor Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV 
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OSUD ARCHEOLOGICKÉHO KULTÚRNEHO 
DEDIČSTVA NÁM NIE JE ĽAHOSTAJNÝ!!!
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