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Prečo hovoríme
o transformácii/premene
pamiatky
Katarína Vošková

Dodnes zachované vzácne historické sídla na pod-
statnej časti územia Slovenska prechádzali urba-
nistickým a  architektonickým vývojom v  priebehu 
stáročí. Napriek dlhoročnej tradície štátnej pamiat-
kovej ochrany je stav pamiatkového fondu na Slo-
vensku neuspokojivý.2 Je zrejmé, že na výraznom 
úbytku a devastácii kultúrneho dedičstva sa podpí-
sali roky socialistickej výstavby, podceňovania kul-
túrnych hodnôt, absencie dostatočnej právnej och-
rany celých historických území. Prístup k ochrane 
pamiatok sa však od deväťdesiatych rokov 20. sto-
ročia celkovo skvalitňuje, hovorí sa o  tradičných 
postupoch pri opravách, o  konzervácií pamiatok, 
o  uprednostňovaní zachovania originálu pred jeho 
nahradením a  podobne. Komplikovanejšie je však 
dosiahnuť tieto ideály v praxi. Paradoxne, ignorova-
né a  svojmu osudu ponechané pamiatky počas éry 
komunizmu poskytovali zdroj pomerne autenticky 
aj intaktne zachovaných, výraznejšie neprebudova-
ných historických objektov, a  tak sa ponúkala šan-
ca na prinavrátenie pamiatkových hodnôt a  zacho-
vanie ich autenticity. Posledné dve desaťročia sme 

svedkami výrazných premien  – transformácie pa-
miatok – a to z dôvodu zanedbanej údržby alebo aj 
priamo pamiatkovou obnovou. K premenám – trans-
formácii pamiatok dochádzalo a  stále dochádza 
v  pozitívnom aj negatívnom zmysle. Doteraz však 
nebola objektívne posúdená kvalita premien pamia-
tok po ich obnove, neboli dostatočne vyhodnotené 
realizácie pamiatkových obnov z kvalitatívneho hľa-
diska a tak, aby sa dali na základe toho hľadať vý-
chodiská na refl exiu a nápravu stavu.

Na tento fenomén poukazuje aj česká pamiat-
karka Milena Radová-Hauserová už v roku 1990 vo 
svojej štúdii Koncepcia pamiatkového zásahu do 
stavebného diela, jej úloha a východiská: Pri opra-
vách… vznikli vážne straty na historickej stavebnej 
podstate i  celkovej pamiatkovej hodnote aj tam, 
kde sa urobili podrobné stavebno-historické pries-
kumy. Kde bola správne formulovaná koncepcia 
pamiatkovej obnovy … Prax takto dostatočne jas-
ne ukazuje, že ani z pamiatkového hľadiska najlep-
šie pripravená akcia nemusí mať úspech.3 Citované 
tvrdenia sú, žiaľ, aktuálne aj v dnešnej praxi, preto 

Svetové kultúrne dedičstvo je krehký, neobnoviteľný 
a nenahraditeľný zdroj. Cieľom ochrany lokalít 
svetového dedičstva je zachovanie ich autenticity 
a hodnôt, pre ktoré boli zaradené do Zoznamu1 
(Zoznam svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO – pozn. autorky.)
Bernard M. Feilden a Jukka Jokilehto

1 ¦ Pohľad na architektonickú štruktúru mesta 
v krajinnom zázemí Štiavnických vrchov – v pozadí 
s dominantou Kalvárie. Dokumentácia je asi 
z päťdesiatych rokov 20. storočia, keď pod kalvárskym 
vrchom ešte nie je nová zástavba rodinných domov. 
Foto: Súkromný archív autorky
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je nevyhnutné zamerať sa na zistenie príčin úbyt-
ku pamiatkových hodnôt a autenticity historického 
stavebného fondu. 

Tieto príčiny boli predmetom môjho vedeckého 
výskumu a hľadania východísk na príkladoch z praxe 
pri pamiatkovej obnove v  Banskej Štiavnici za pri-
bližne posledných desať rokov. Vo výskumnej fáze 
bola pozornosť upriamená na transformáciu/preme-
nu vybraných pamiatok v  troch základných fázach 
pamiatkovej obnovy: fáza koncepčná, prípravná 
a realizačná, a to od zámeru vlastníka pamiatku ob-
noviť až po výsledok realizácie. 

Lokalita Banská Štiavnica a  technické pamiatky 
v jej okolí bola v roku 1993 zapísaná na Zoznam sve-
tového kultúrneho a  prírodného dedičstva UNES-
CO. Aj preto sú opodstatnené obavy, že ďalšie straty 
autenticity a pamiatkových hodnôt na jej území by 
mohli v budúcnosti postavenie mesta na prestížnom 
Zozname ohroziť. Výsledky výskumov, aplikované 
na prostredie Banskej Štiavnice, sú však s  vysokou 
pravdepodobnosťou len ilustráciou celkovej situácie 
pri ochrane kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Čo ukázali výskumy 
Územný výskum straty autenticity pamiatkové-
ho a historického stavebného fondu na území Pa-
miatkovej rezervácie Banská Štiavnica

Na základe niekoľkoročného sledovania a  vý-
skumu stavebno-technického stavu pamiatkové-
ho a  historického stavebného fondu v  Pamiatko-
vej rezervácii Banská Štiavnica sú preukázateľné 
straty kultúrnohistorických hodnôt pamiatkové-
ho a  historického stavebného fondu. Keďže väč-
šinou ide o  historické alebo pamiatkové objekty, 
ktoré neboli doteraz vážnejšie prestavané, v prie-
behu času ich chátrania dochádza aj k zániku ich 
autenticity. Stav autenticity architektonických 
objektov na území Pamiatkovej rezervácie Ban-
ská Štiavnica systematickejšie sledujeme s  ohľa-
dom na straty (autenticity či nositeľov hodnôt) 
a nepriaznivé zmeny vo vzhľade aj hmote od roku 
2001. Plošné mapovanie stavu zachovania auten-
ticity architektonických objektov bolo realizované 
od roku 1976,4 ďalším medzníkom je rok 1993 (za-
radenie Banskej Štiavnice na Zoznam svetového 

2 ¦ Súčasný pohľad na mesto – v pozadí 
s krajinnou dominantou Kalvárie. 
Foto: Lubomír Lužina
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kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO) a za-
stavuje sa až v roku 2011. 

Na účely zistenia plošných strát autenticity na 
území historickej Banskej Štiavnice boli vybrané tie-
to kategórie výskumu:

 – Prirodzená strata autenticity a  kultúrnohistoric-
kých hodnôt vplyvom zanedbanej údržby – v tejto 
kategórii sú rozlíšené objekty: v stave ruiny, hava-
rijné a ohrozené.

 – Strata autenticity následkom úplného zániku ob-
jektu – v tejto kategórii sú rozlíšené objekty: pri-
rodzene zaniknuté, cielene zbúrané a novostavby.

 – Strata autenticity následkom nevhodne volenej 
alebo nekvalitne realizovanej pamiatkovej obnovy. 
v  tejto kategórii je dôležité skúmať zmenu v  prí-
stupe k obnove pamiatok v priebehu času, preto sa 
vo výskume rozlišuje: strata autenticity v rozmedzí 
rokov 1976 – 1993 a strata autenticity v rozmedzí 
rokov 1993 – 2011.

Pre refl exiu stavu ochrany a obnovy architektonic-
kého dedičstva na Slovensku sa javí ako podstatné 
podrobnejšie skúmať stratu autenticity v dôsled-
ku nevhodnej pamiatkovej obnovy. Mapovanie 
strát autenticity v dôsledku pamiatkovej obnovy sa 
sústredilo na Pamiatkovú rezerváciu Banská Štiavni-
ca, a to v rozmedzí rokov 1976 – 1993 – 2011. V ro-
koch 1976 – 1993 bolo kvantifi kovaných 24 historic-
kých objektov so stratou autenticity po nevhodnej 
pamiatkovej obnove; v  rokoch 1993  – 2011 bolo 
kvantifi kovaných 52 historických objektov so stra-
tou autenticity po nevhodnej pamiatkovej obnove. 
Teda od 1976 do 2011 došlo v meste k úbytku až 
76 pamiatkovo autentických architektonických 
pamiatok. (Obrázky 3, 4, 5, 6)
Príklady zachovanej autenticity priebežným vy-
užívaním, udržiavaním a  konzerváciou pamiatky  
(Obrázky 7, 8, 9, 10)
 
Vplyv procesu pamiatkovej obnovy na 
mieru zachovania autenticity pamiatok. 
Návrh schémy pre „test autenticity“
Pre objektivizovanie či transformáciou/premenou 
pamiatky po pamiatkovej obnove došlo k pozitív-
nym alebo negatívnym zmenám a v akej miere bola 
zachovaná ich autenticita hľadáme spôsoby výsku-
mu. Takéto hodnotenie je náročné na skúsenosti 
z  oblasti ochrany pamiatok a  na znalosti poznania 
pamiatkových hodnôt. Pri tvorbe schémy/metodiky 
„testu autenticity“ vychádzame z  identifi kácie indi-
viduálnych kultúrnohistorických hodnôt pamiatky/
historického objektu a  z požiadavky na zachovanie 
autenticity (podľa medzinárodných právnych doku-
mentov, ktoré sa vzťahujú najmä na lokality zapísané 

do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného de-
dičstva UNESCO).

Keďže predmetom výskumu je Pamiatková re-
zervácia Banská Štiavnica (PR Banská Štiavni-
ca)  – jadro lokality, zapísanej na Zozname sveto-
vého kultúrneho a  prírodného dedičstva UNESCO 
(1993)  – vzťahujú sa na ňu usmernenia medziná-
rodného právneho dokumentu Dohovor o  ochrane 
svetového kultúrneho dedičstva a jeho Vykonávacia 
smernica (2008). Podľa tohto dokumentu sú zá-
kladnými kritériami ochrany kultúrneho dedičstva 
zachovanie autenticity (pôvodnosti diela) a integ-
rity (celistvosti územia).5

Súčasná aj minulá prax pri obnove pamiatok v PR 
Banská Štiavnica preukazujú, že zachovanie auten-
ticity pamiatky stále nie je pri jej obnove prioritou. 
Treba spomenúť aj fakt, že mnoho pamiatok je v sú-
časnosti v pomerne zlom stavebno-technickom stave 
alebo aspoň vizuálne pôsobia zanedbane a schátra-
ne, že všetko úsilie účastníkov pamiatkovej obnovy sa 
sústreďuje na stabilizovanie stavby a „vylepšenie“ či 
„vynovenie“ jej vzhľadu. Aj z toho dôvodu v mnohých 
prípadoch dochádza k prehnaným zásahom pri oprave 
stavebných konštrukcií a k ich zbytočným výmenám 
za nové alebo nahrádzaniu pôvodných konštrukcií 
a  detailov modernými materiálmi a  technológiami. 
v dôsledku tohto prístupu dochádza k stratám na au-
tenticite pamiatkového fondu bez toho, aby sa tento 
stav dostatočne kriticky vyhodnocoval.

Test autenticity
Pre naštartovanie kritického hodnotenia prebieha-
júcich pamiatkových obnov a s tým súvisiace aj hľa-
danie slabých stránok medzi účastníkmi pamiatkovej 
obnovy predkladáme náčrt schémy pre „testovanie 
autenticity“ pamiatkového alebo historického sta-
vebného objektu. Pri zostavovaní schémy „testu au-
tenticity“ berieme do úvahy, že autenticitu je nutné 
prisudzovať celku, ale aby sme ju mohli hlbšie ana-
lyzovať, musíme ju posudzovať vzhľadom na jed-
notlivé hodnoty, ktoré boli posudzovanému objektu 
priznané. Napríklad inak by sme hodnotili technic-
kú pamiatky, inak kultúrnu krajinu, meštiansky dom, 
ľudový dom a podobne Niektorým pamiatkam či his-
torickým objektom je prisúdená hodnota urbanistic-
ká (výrazné pôsobenie objektu v obraze mesta, v jeho 
siluete), iným hodnota architektonická (napr. výraz-
ne slohová architektúra), alebo hodnota dokumen-
tu (keď je na pamiatke zachovaných viac kultúrnych 
vrstiev rôznych slohových období, dokumentujúcich 
jeho vývoj v priebehu času) a podobne. Niektoré his-
torické objekty môžu mať súbor niekoľkých hodnôt. 
Pri každom posudzovanom objekte je preto potrebné 

3, 4 ¦ V priebehu približne šesťdesiatych – 
osemdesiatych rokov 20. storočia došlo k postupnému 
zániku autenticity prostredia Radničného námestia. 
v osemdesiatych rokoch 20. storočia sa presadzovali 
názory na „očistenie“ vnútromestských priestorov od 
menších, „architektonicky nehodnotných“ stavieb.

5, 6 ¦ Strata autenticity baníckeho domu a jeho prostredia 
úplnou prestavbou. Modernizáciou došlo k zmene 
hmoty, vzhľadu, materiálov, technológií, ako aj k zániku 
celkového „spiritu“. Žiaľ, je to ukážka súčasného trendu 
prebiehajúcich transformácií v baníckom osídlení.
Foto: Katarína Vošková
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vyjadriť základnú a  najvýraznejšiu, alebo prevláda-
júcu hodnotu, ale niekedy sa nevyhneme ani súboru 
hodnôt (hlavne pri pamiatkových objektoch).

Obnova pamiatok (spravidla od zámeru až po reali-
záciu) sa spravidla deje podľa zákonom stanovených 
podmienok  – metodiky pamiatkovej obnovy, podľa 
projektu obnovy (niekoľkých stupňov projektovej do-
kumentácie) a v druhej fáze sa na nej podieľajú re-
alizačné zložky – stavebné fi rmy, remeselníci, v špe-
cifi ckých prípadoch reštaurátori. Preto príčiny strát 
autenticity pamiatok spôsobených pamiatkovou ob-
novou sme hľadali v celom spektre etáp, ktorými pa-
miatka pri obnove prechádza. Pri každej prípadovej 
štúdii, ktorú sme podrobili „testu autenticity“, sme 
analyzovali prínos účastníkov procesu obnovy pa-
miatok. Predmetom výskumu boli pamiatkovo chrá-
nené domy (zapísaných v  Ústrednom zozname pa-
miatkového fondu), ktoré v poslednom období prešli 
pamiatkovou obnovou – inými slovami, došlo u nich 
ku kvalitatívnej premene.

Zostavenie schémy na zistenie 
miery zachovania autenticity:
Pri prieskume sme posudzovali historické objekty 
vzhľadom na už stanovené kritériá autenticity: for-
ma a dizajn, prostredie, materiály a konštrukcie, 
techniky a technológie, funkcia a využitie a spi-
rit/duch miesta, ktoré sú defi nované v medzinárod-
ných dokumentoch (ako ich defi nuje Vykonávacia 
smernica Dohovoru, 2008 a  Dokument o  autenti-
cite, Nara, 1994). Tieto kritériá sú jednotlivo posu-
dzované celkovo vo vzťahu ku konkrétnej hodnote 
pamiatky a  jednotlivo k nositeľom hodnôt. Hodno-
ty jednotlivých pamiatok sú známe buď z  doteraz 
realizovaných architektonicko-historických, alebo 

z reštaurátorských výskumov, alebo zo spracovaného 
tzv. pasportu pamiatkového fondu.6

Pre objektívne posudzovanie autenticity pamiatky 
po obnove je nevyhnutné brať do úvahy aj východis-
kový stavebno-technický stav pamiatky pred pamiat-
kovou obnovou.

Vo všetkých zvolených prípadových štúdiách bol 
„test autenticity“ uplatnený pred pamiatkovou ob-
novou a po pamiatkovej obnove a následne bola au-
tenticita percentuálne vyhodnotená so zohľadnením 
aj nemerateľných kritérií autenticity (spirit/duch 
miesta/genius loci) a s ohľadom na východiskový sta-
vebno-technický stav objektu. 

Pre výskum kvality pamiatkovej obnovy prostred-
níctvom vyhodnotenia miery zachovania autenticity 
pred pamiatkovou obnovou a po pamiatkovej obno-
ve boli vybraté z  celkového množstva 30 objektov 
5  „vzoriek“  – pamiatkových objektov, ktoré sú cha-
rakteristické pre zistenie premeny pamiatky (straty 
či zachovania autenticity po obnove) a pre dokumen-
tovanie hlavných príčin tohto stavu – zisťovanie kva-
lity metodiky, projektu, realizácie.

Zo všetkých skúmaných príkladov boli pre túto štú-
diu vybraté dva príklady. Jeden preukazuje zachovanie 
autenticity, druhý naopak – príklad straty autenticity.

Príklad 1: Remeselný dom na Remeselníckej uli-
ci 5, kde sme identifi kovali architektonickú hodnotu 
a hodnotu funkcie. Východiskový stavebno-technický 
stav bol vyhodnotený ako zlý až dezolátny. (Obrázky 
11, 12, 13, 14, 15)

Príklad 2: Obytný dom na Novozámockej ulici 18, 
kde sme identifi kovali urbanistickú a architektonickú 
hodnotu. Východiskový stavebno-technický stav pred 
pamiatkovou obnovou bol vyhodnotený ako narušený. 
(Obrázky 16, 17, 18, 19, 20)

7 ¦ Starý zámok – konzervácia fasády

8 ¦ Štiavnické bane, autenticky zachovaná veža opevnenia

9, 10 ¦ Pri pamiatkovej obnove meštianskeho domu na 
Radničnom námestí 11 bola prezentovaná klasicistická 
fasádna úprava, ktorá zabezpečila domu výtvarnú 
celistvosť. Autentický ráz jej zabezpečilo použitie 
tradičných technológií a architektonický výraz 
poslednej stavebnej úpravy domu z 19. storočia. 
Foto: Katarína Vošková
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Čo ukázal test autenticity a hľadanie príčin
Výsledky výskumu poukazujú na niektoré závažne 
problémy pri ochrane a  obnove kultúrneho dedič-
stva. Ak hľadáme príčiny, prečo v  mnohých prípa-
doch po pamiatkovej obnove dochádza k čiastočným 
alebo aj úplným stratám autenticity, musíme skú-
mať proces obnovy a jeho účastníkov/aktérov, ktorí 
do procesu vstupujú. Potvrdilo sa, že k strate auten-
ticity dochádza okrem iného aj pamiatkovou ob-
novou, čo bolo overené prieskumom podľa schémy 
„testu autenticity“. Z  toho dôvodu je nevyhnutné 
výskum rozšíriť o zisťovanie vplyvu a kvality odbor-
nej pripravenosti jednotlivých účastníkov v procese 
pamiatkovej obnovy.

Rôznosť zlyhaní, respektíve rôznych slabých člán-
kov vo vybraných prípadoch nám objasňuje, že za 
problematický môžeme považovať nielen jeden člá-
nok v  procese obnovy, ale väčšie či menšie problé-
my s odbornou pripravenosťou sú pri každej skupine 
účastníkov procesu. v procese pamiatkovej obnovy je 
rovnako dôležitá vzájomná prepojenosť účastníkov 
procesu a ich vzájomná komunikácia na kvalifi kova-
nej úrovni.

V praxi je to len ojedinelý a vzácny prípad, keď sa 
pri pamiatkovej obnove stretávajú kvalifi kovaný me-
todik pamiatkar, architekt, koordinátor a  realizátor 
(remeselníci a stavebné fi rmy). Vo väčšine prípadov 
niektorí z účastníkov nie sú na takúto náročnú úlo-
hu  – ako je konzervovanie a  obnova pamiatky, do-
statočne kvalifi kovane pripravení. Výsledky výskumu 
účastníkov v  procese pamiatkovej obnovy preuka-
zujú, že prax je podporovaná aj súčasnými nedosta-
točnými zákonnými kritériami, ako aj nedostatkom 
(dokonca neexistenciou) systémových vzdelávacích 
a školiacich programov pre nich (chýba postgraduál-
ne štúdium pre pamiatkarov metodikov, architektov 
projektantov, len sporadické a nesystémové sú kurzy 
a semináre pre remeselníkov a pod.).

Aké sú požiadavky na aktérov pri 
obnove pamiatok v zahraničí
Pre hľadanie východísk a  návrhov na možné rieše-
nia nevyhovujúceho stavu pri obnove pamiatok na 
Slovensku bol prieskumu podrobený aj na odbornú 
pripravenosť a  procesné postupy v  niektorých eu-
rópskych krajinách. Výsledkom je poznatok, že v kra-
jinách, kde nebola prerušená kontinuita využívania 
a všeobecného uznávania kultúrnych hodnôt (Veľká 

Británia, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko) sú, na roz-
diel od Slovenska a ďalších postsocialistických kra-
jín, rozvinuté systémy napríklad celoživotného vzde-
lávania pre odborníkov z oblasti ochrany pamiatok. 

Napríklad Rakúsko a Nemecko hoci nemajú expli-
citne v  zákonoch vyjadrené požiadavky na kvalifi -
káciu odborných účastníkov v  procese pamiatkovej 
obnovy, poskytujú pre nich množstvo vzdelávacích 
programov a v praxi sa na obnove pamiatok uplatňu-
jú na základe preukázania referencií. Dôslednejší je 
systém vo Veľkej Británii, kde akademické a teoretic-
ké vedomosti nestačia, ale na získanie odbornej spô-
sobilosti v príslušnom odbore musia jednotliví aktéri 
pamiatkovej obnovy (metodik pamiatkar, projektant, 
remeselník, reštaurátor, výskumník) absolvovať urči-
té postgraduálne štúdium a až potom sa môžu uchá-
dzať o  licenciu. Týka sa to konzervátorov (v zmysle 
pamiatkarov metodikov), architektov aj remeselní-
kov, pričom pre každú cieľovú skupinu sú zostavené 
špecializované študijné programy.

Nezanedbateľné sú aj procesné faktory v  rámci 
inštitúcií na ochranu pamiatok. Napríklad v  Českej 
republike bolo v  rámci NPÚ Praha publikovaných 
množstvo odborných metodík a zásad, ktoré sú vše-
obecným návodom, alebo akýmisi „mantinelmi“ pre 
rozhodovanie o  prístupe k obnove, dokumentácií, 
projektovaniu, reštaurovaniu a podobne. 

Vo Veľkej Británii sa konzervátori a ďalší účastní-
ci môžu a musia riadiť všeobecnými princípmi Con-
servation Principles (English Heritage 2008), v ame-
rických krajinách sú podobné princípy stanovené 
v  etických kódexoch profesionálnych konzervátorov 
(v zmysle pamiatkarov).

Prax na Slovensku
Pred začatím výskumu miery podielu účastníkov pro-
cesu obnovy pamiatok na zachovaní autenticity bol 
vyslovený predpoklad, že medzi najslabším článkom 
je skupina architektov a  remeselníkov, čo sa však 
potvrdilo len čiastočne. v  skutočnosti sú to všet-
ci účastníci v  procese ochrany a  obnovy pamiatok, 
pretože sa od nich nepožaduje odborná spôsobilosť 
(nadstavbovým štúdiom), nie sú systémovo vytvore-
né vzdelávacie programy a odborná spôsobilosť nie 
je požadovaná ani v  relevantných zákonoch (okrem 
výskumníkov – pamiatkových, reštaurátorských a ar-
cheologických výskumov a realizácie reštaurovania). 
Zaujímavý je aj fakt, že ani v rámci inštitucionálneho 

11 ¦ Východisková situácia stavebno-technického stavu 
domu na Remeselníckej ulici 5 pred obnovou, rok 1991
Foto: Lubomír Lužina

12, 13 ¦ Stav domu pred obnovou a po obnove 
Foto: Katarína Vošková
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zabezpečovania ochrany pamiatok odborníkmi ne-
existuje požiadavka na profesijný štandard pre pa-
miatkara metodika a navyše chýba hodnotenie čin-
nosti profesionálnych pamiatkarov, preto nie je 
možné zistiť, do akej miery sú profesionálni pracov-
níci dostatočne na svoju prácu pripravení. O odbor-
nej (ne)pripravenosti všetkých účastníkov procesu 
pamiatkovej obnovy bezpochyby svedčia výsledky 
pamiatkových obnov v praxi.

Problém odbornej pripravenosti 
Napriek tomu, že ochrana pamiatok sa od začiatku 
90. rokov 20. storočia podstatne skvalitnila, najmä 
po stránke dokumentácie, zabezpečovania výskumov 
s  cieľom identifi kácie hodnôt pamiatok, zostávajú 
ďalšie, nemenej podstatné faktory, ovplyvňujúce vý-
sledok obnovy, ignorované a  nepomenované alebo 
považované za dostatočne pripravené.7

V  posledných rokoch medzi odbornou verejnos-
ťou najviac rezonuje potreba školených remeselníkov 
v oblasti tradičných remesiel, používania tradičných 
materiálov a  technológií, ale nepodnikli sa žiadne 
kroky pre zlepšenie stavu. Výsledky načrtnutých vý-
skumov a prax však preukazujú, že rovnako je potreb-
né odborne pripraviť aj ďalších účastníkov v procese: 
na prvom mieste architektov projektantov, na dru-
hom mieste pamiatkarov metodikov a až na treťom 
mieste remeselníkov. Prvé dve skupiny sú tie, ktoré 
v  praxi robia kvalifi kované rozhodnutia a  zodpove-
dajú za realizáciu. Súčasné požiadavky štátnej och-
rany pamiatkového fondu na odbornú pripravenosť 
týchto „aktérov“ v  procese pamiatkovej obnovy na 
Slovensku nie sú v súlade s požiadavkami vyjadrený-
mi vo Vykonávacej smernici Dohovoru (v článku VI.B 
Capacity-building and research). v nej sa zdôrazňujú 
požiadavky na vysokú úroveň skúseností a multidis-
ciplinárneho prístupu „aktérov“ k ochrane s  cieľom 
lepšej implementácie Dohovoru. v  oblasti tréningu 
„aktérov“ ochrany a  obnovy a  interpretácie kultúr-
neho dedičstva širšej verejnosti treba oceniť politi-
ku ministerstva kultúry, ktorá prostredníctvom gran-
tovej podpory (grantová schéma MK SR Obnovme si 
svoj dom, podprogram 1.3 – Kultúrna politika) uplat-
ňuje vzdelávacie programy, kurzy, semináre a  rôzne 
formy interpretácie ochrany kultúrneho dedičstva. 
Nejde však o  systémové riešenia pre zlepšenie od-
bornej pripravenosti účastníkov v  procese ochrany, 
ale o  iniciatívy záujmových združení. Už aj z  toho 

dôvodu, že ochrana a obnova pamiatok je multidis-
ciplinárna záležitosť, javí sa nevyhnutné zostaviť 
štruktúru doplňujúceho vzdelávania (napríklad post-
graduálne kurzy a  kurzy celoživotného vzdelávania) 
a vyšpecifi kovanie profesijných nárokov pre účastní-
kov procesu obnovy pamiatok, pretože práce spoje-
né s ochranou a obnovou dedičstva by mali byť zve-
rené iba osobám kompetentným v týchto odborných 
činnostiach.8

Problém absencie jednotných 
kritérií ochrany pamiatok 
V procesnom inštitucionálnom prostredí ochrany 
pamiatkového fondu sa ako problematické dlhodobo 
javí absencia všeobecných pravidiel/zásad pre ochra-
nu kultúrneho dedičstva (jednotná metodika), ktoré 
by určili štandard pamiatkovej ochrany, zjednocova-
li praktické pôsobenie odborníkov v rámci Slovenska 
a vytvorili tiež transparentné informovanie verejnos-
ti, o tom, ktoré hodnoty a prečo je nevyhnutné chrá-
niť a akými kritériami sa odborníci ochrany pamiatok 
riadia. Podobne neexistuje etický kódex pamiatka-
ra, ktorý by zaväzoval všetkých profesionálnych pa-
miatkarov k rešpektovaniu etických princípov, naj-
mä v zmysle medzinárodne prijatých chárt ICOMOS, 
Dohovoru o ochrane kultúrneho dedičstva a jeho Vy-
konávacích smerníc. v súčasnosti prevládajú názory, 
že jednotná metodika ochrany by mohla byť zavá-
dzajúca, pretože každá pamiatka je originálne dielo 
a podobne.

V praxi sú v rámci malého teritória Slovenska zá-
sadne rozdielne prístupy a názory na koncepciu a vý-
stupy odborníkov sú nepredvídateľné. v tomto ohľa-
de možno argumentovať už aj tým, že ak by sa prístup 
k ochrane pamiatok ponechával na jednotlivcov, bez 
stanovenia odborných kritérií, nemalo by význam 
stanovovať všeobecné usmernenia pre ochranu ani 
v rámci medzinárodnej organizácie ICOMOS – charty 
pre rôzne úrovne a oblasti ochrany kultúrneho dedič-
stva (pre vzdelávanie a  tréning, pre ochranu miest, 
pre drevené dedičstvo, pre archeologické dedičstvo 
a pod.). Poznámka: Prínosom pre odbornú verejnosť 
Slovenska bolo už vydanie slovenskej verzie niekto-
rých doteraz prijatých chárt a dokumentov ICOMOS, 
ktorých rešpektovanie zostáva však na úrovni po-
znania, chápania jednotlivých aktérov a  schopnosti 
aplikovania týchto kritérií v  praxi. Sprostredkova-
nie princípov a etiky ochrany a obnovy a vytvorenie 

štandardov pre súčasnú prax by malo byť prvoradé. 
Argumentácie niektorých odporcov jednotných prin-
cípov/metodiky alebo etického kódexu pre pamiatka-
rov a  iných účastníkov v  procese obnovy pamiatok, 
že každý historický objekt je originálom a  má jedi-
nečné hodnoty, ktoré je treba individuálne posúdiť, 
v  medzinárodnej odbornej verejnosti už neobstojí. 
Posúdenie hodnôt a  určenia ďalších podrobnejších 
podmienok pre obnovu každej pamiatky môže a malo 
by vychádzať zo všeobecných kritérií, aby v rámci ma-
lého územia Slovenska nedochádzalo k rôznym náro-
kom a podmienkam a aby aj pamiatkari boli pri svo-
jich rozhodnutiach limitovaní odbornými princípmi, 
ktoré sú aj kontrolovateľné.

Inšpiráciou a  príkladom v  tejto oblasti by mohli 
byť veľmi kvalitne a aj verejnosti prístupnou formou 
zostavené princípy ochrany napríklad z Veľkej Britá-
nie, ktoré ako štandardy a  kritéria zostavila štátna 
organizácia na ochranu pamiatok English Heritage.9

Ide o materiál prioritne určený odborníkom ochra-
ny pamiatok, ale je veľmi prospešný a zrozumiteľný 
aj pre ostatných účastníkov v procese ochrany a ob-
novy, najmä vlastníkov, architektov a  podobne. Po-
dobné materiály sú samozrejmosťou pre ochranu pa-
miatok na americkom kontinente (v USA a Kanade).

Metodické usmernenia sú na rôzne témy jednotli-
vo spracúvané a publikované pre odbornú verejnosť 
v Českej republike, ktoré vydáva najmä Národní pa-
mátkový ústav, ústřední pracoviště Praha. Od de-
väťdesiatych rokov 20. storočia NPÚ vydalo množ-
stvo odborných zásad/kritérií na rôzne dôležité témy 
v oblasti ochrany a starostlivosti o pamiatky, ako sú 
napríklad:

Předprojektová příprava a projektová dokumentace 
v procesu péče o stavební památky, 2004, Péče o vý-
plně historických okenních a dveřních otvorů, 2004,

Novostavby v  památkově chráněných sídlech, 
2004, Metodika ochrany dřeva, 2000,

Standardní nedestruktivní stavebně-historický 
průzkum, 2001, Péče o  střechy historických budov, 
1997 a iné.10

Publikovanie a  sprístupnenie zásad a  metodic-
kých príručiek aspoň odbornej verejnosti môže mať 
aj vzdelávací efekt na ostatných účastníkov v procese 
ochrany, ktorí nemajú dostatočné vedomosti a skú-
senosti z  tejto oblasti. Princípy ochrany pamiatok 
sa tak stávajú zrozumiteľnejšie a  transparentnejšie 
a ľahšie uplatniteľné v praxi.

14, 15 ¦ Stav domu pred obnovou a po obnove s detailom 
niky v štíte pred reštaurovaním a po reštaurovaní
Foto: Katarína Vošková
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Problém sledovania a vyhodnocovania 
zmien pamiatok
Dôležitým poznatkom vyplývajúcim z tejto dizertač-
nej práce je súčasný stav kvalitatívneho vyhodnoco-
vania zmien pamiatok po obnove, alebo akomkoľ-
vek zásahu v dôsledku pôsobenia prírody alebo ľudí. 
v rámci výskumu bolo preukázané, že na jednej stra-
ne dochádza k stratám kultúrnohistorických hodnôt 
a  zániku historických objektov vplyvom zanedbanej 
údržby, kedy môžeme hovoriť už len o  „autenticite 
zániku“, na druhej strane dochádza k stratám auten-
ticity aj pamiatkovou obnovou.

Súhrnom tohto mapovania bolo preukázané, že 
v rámci PR Banská Štiavnica až 138 objektov nespĺ-
ňa „test autenticity“. Je to 21,7 % z celkového poč-
tu 637 historických budov v PR Banská Štiavnica.

Súčasná prax v tejto oblasti poukazuje na to, že vy-
hodnocovanie realizácií pamiatkových obnov a moni-
toring stavu pamiatkového fondu (pravidelný monito-
ring sa robí každé dva roky iba pre lokality svetového 
dedičstva), sú síce pravidelne spracovávané (v súčas-
nosti len v rámci Pamiatkového úradu SR), ale nepo-
sudzuje sa kvalita projektu obnovy, kvalita koncepcie 
obnovy, remeselné činnosti, kvalita použitých mate-
riálov a iné aspekty vo vzťahu k zachovaniu autenti-
city. Je prirodzené, že organizácia, ktorá pamiatkovú 
obnovu priamo koordinuje, nemôže nezávisle posú-
diť aj svoju vlastnú činnosť – stanovenie koncepcie, 
usmernenie projektu a realizačných prác atď. Výsled-
ky výskumov sa však stávajú závažným argumentom, 
že ubúdaním autentických pamiatok a  ich príčinami 
je nevyhnutné sa v budúcnosti vážne zaoberať.

V tejto oblasti by mohlo dôjsť k „spätnej väzbe“ 
súčasnej praxe a  zvýšeniu vedeckej úrovne poznania 
súčasnej situácie pri obnove pamiatkového fondu, 
zriadeniu odborného vedeckého konzília v rámci ne-
závislej organizácie, ktoré by pozostávalo z odborní-
kov z praxe a akademickej oblasti, ktorí by na základe 
vopred stanovenej schémy vypracovávali hodnotenia 
tak výsledkov pamiatkových obnov, ako aj hodnotenia 
stavu pripravenosti odborníkov. Na základe vedeckých 
výskumov chýbajúcich poznatkov pri praktickej obno-
ve pamiatok by bolo možné pripraviť ďalšie kroky – 
osnovy pre postgraduálne, celoživotné vzdelávanie 
a kurzy pre jednotlivých účastníkov v procese ochrany 
a obnovy kultúrneho dedičstva. Príkladom a inšpirá-
ciou by mohol byť v súčasnosti funkčný systém akre-
ditovaného vzdelávania pre pracovníkov pamiatkovej 
ochrany a ostatných účastníkov pri ochrane v  rámci 
Národného pamiatkového ústavu v Prahe.

Vzdelávacie zázemie jednotlivým účastníkom 
v procese ochrany pamiatok by bolo základom pre po-
stupné presadenie zákonných požiadaviek na odbor-
nú spôsobilosť tých aktérov v procese ochrany a ob-
novy kultúrneho dedičstva, pre ktorých dosiaľ neboli 
špecifi kované ani stanovené profesijné kritériá.

16 ¦ Historické foto na dom na Novozámockej 18 
(celkom dolu) pohľad na dvorovú fasádu veže

17 ¦ Stav domu v roku 1998, keď bol obývaný a takmer 
na sto percent autentický, vľavo – nárožie domu 
Foto: Katarína Vošková

19, 20 ¦ Pohľad na nárožie domu v priebehu obnovy a po 
obnove. z priebehu obnovy je zrejmé, že pôvodne drevená 
zrubová konštrukcia „veže“ bola odstránená a nahradená 
novou tehlovou konštrukciou. Závažnejšia je však zmena 
tvaru strechy na plytkú valbovú nad vežovou časťou. Pri 
stanovení metodiky neboli pochopené prevládajúce hodnoty 
pamiatky – pôsobenie hmoty v domu v obraze mesta.
Foto: Katarína Vošková
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Záver
Stanovené metodiky niektorých výskumov o  sta-
ve autenticity pamiatok po ich zmenách by mohli 
nájsť uplatnenie v  ďalších výskumných úlohách  – 
napríklad pre vyhodnocovanie autenticity a  zacho-
vania pamiatkových hodnôt po obnove stavebného 
pamiatkového fondu pre všetky pamiatky, ktoré boli 
v  určitom časovom úseku na Slovensku obnovené. 
Až vyhodnotenie kvality pamiatkových obnov môže 
ukázať problémy, ktorými bude nevyhnutné sa ďalej 
zaoberať pre skvalitnenie výsledkov pri obnove kul-
túrneho dedičstva.

Pre hodnovernosť vyhodnocovania výsledkov pa-
miatkových obnov a  monitorovania lokalít zapísa-
ných na zozname svetového dedičstva by bolo vhod-
né, aby sa v  praxi rozpracovala načrtnutá schéma 
„testu autenticity“. Výsledky „testu autenticity“ 
a  ich porovnanie s  východiskovou situáciou by sa 
mohli stať dôležitými argumentmi pre zmenu poli-
tiky vo vzdelávaní verejnosti, školení remeselníkov, 
vytvorenia systému pre požiadavky odbornej spôso-
bilosti pri projektovaní obnovy pamiatok či odbornej 
spôsobilosti pre metodikov pamiatkarov a  ďalších 
účastníkov v procese ochrany a obnovy pamiatok.

Pomenovanie hlavných príčin a  faktorov, ktoré 
mieru zachovania autenticity najviac ovplyvnili, by 
mohlo v budúcnosti napomôcť k zlepšeniu stavu úp-
ravou pravidiel (napríklad zákonov a vyhlášok či in-
terných smerníc príslušných inštitúcií) a k zlepšeniu 
kvalifi kácie a odbornej pripravenosti tých, ktorí sa na 
procese obnovy pamiatok podieľajú.

Načrtnuté výskumy (súčasť dizertačnej práce Pro-
ces transformácie pamiatky počas pamiatkovej ob-
novy – zámery verzus realizácia, Bratislava 2012) by 
sa mohla stať základom pre ďalšie výskumné úlohy 
v oblasti sledovania kvality postupov pri pamiatko-
vej obnove:

 – Stanovenie metodiky pre vyhodnocovanie kvality 
pamiatkových obnov a miery zachovania autenti-
city a jej aplikovanie minimálne v lokalitách sveto-
vého dedičstva na Slovensku.

 – Analyzovanie systémovosti vzdelávania v  oblasti 
ochrany kultúrneho dedičstva, so špecifi káciou od-
borov/predmetov v rámci existujúcich univerzít na 
Slovensku s cieľom zistenia, aké sú možnosti mul-
tidisciplinárneho prepojenia a  vzájomného dopl-
nenia v krátkodobom horizonte.

 – Ďalšie vedecké výskumy pre stanovenie kvalifi -
kačných potrieb pre vzdelávanie špecialistov na 
ochranu pamiatok: pamiatkarov metodikov, pa-
miatkarov výskumníkov, architektov, remeselníkov 
a podobne s pomenovaním existujúcich vzdeláva-
cích inštitúcií (kompetencie pre určitú špecializá-
ciu) a s pomenovaním tých, ktoré by bolo potrebné 
v budúcnosti doplniť.

 – Analyzovať doterajšie možnosti vzdelávania a  ce-
loživotného školenia pre remeselníkov a v spolu-
práci so strednými odbornými školami pripraviť 
návrhy na nové odbory, ktoré v súčasnej praxi pri 
obnove pamiatok chýbajú.

Realizovanými výskumami sú pomenované nedostat-
ky v oblasti koncepcie, prípravy a  realizácie obnovy 
pamiatok a  procesné nedostatky (zlá komunikácia 
medzi účastníkmi obnovy, nízka úroveň interpretácie 
významu a hodnôt kultúrneho dedičstva verejnosti, 
vlastníkom a  pod.). Ďalším skúmaním sa dostáva-
me až k zisteniu príčin nekvalitných pamiatkových 
obnov (zmien pamiatok) a tie nachádzame v prvom 
rade v  nízkych kritériách pre odbornú pripravenosť 
účastníkov procesu obnovy. Porovnaním poznatkov 
o odbornej pripravenosti účastníkov pamiatkovej ob-
novy na Slovensku s praxou v niektorých európskych 
krajinách sa tieto nedostatky potvrdzujú.

Štúdia bola spracovaná na základe výsledkov 
výskumov autorky v súvislosti s dizertačnou prácou 
na FA STU Proces transformácie pamiatky počas 
pamiatkovej obnovy – zámery verzus realizácia.

1 FEILDEN, Bernard M. – JOKILEHTO, Jukka: Príručka 
manažmentu lokalít svetového kultúrneho dedičstva. Rím, 
ICCROM 1998; prvé slovenské vydanie Svätý Jur, AI NOVA 2010.
2 V súčasnosti je na Slovensku viac ako 12 600 nehnuteľných 
kultúrnych pamiatok, viac ako 14 500 hnuteľných kultúrnych 
pamiatok, 18 mestských pamiatkových rezervácií, 10 rezervácií 
ľudovej architektúry a 89 pamiatkových zón. Viaceré pamiatky 
a územia spĺňajú kritériá svetového kultúrneho dedičstva a sú 
predmetom predbežného výberu na nomináciu podľa dohovoru 
UNESCO. Zdroj: http://www.culture.gov.sk k 19. 3. 2012.
3 RADOVÁ-HAUSEROVÁ, Milena: Koncepcia pamiatkového 
zásahu do stavebného diela, jej úloha a východiská. 
In: Pamiatky a súčasnosť 2/90, ročník XXI.
4 Rok, keď sa začal napĺňať v PR vládny program 
„komplexnej pamiatkovej obnovy“ a došlo k závažným 
zásahom do autenticity pamiatok; rok 1993 – rok zápisu 
Banskej Štiavnice do zoznamu svetového dedičstva – 
ďalší medzník v prístupe k obnove pamiatok.
5 V súlade s Vykonávacou smernicou Dohovoru (World 
Heritage Centre 2008), Dokumentom o autenticite (Nara, 
Japonsko 1994; dokument je prílohou Vykonávacej smernice 
Dohovoru, 2008), kde sú kritériá autenticity špecifi kované.
6 Pre jednotlivé pamiatky bola Pamiatkovým úradom SR 
spracovaná Revízia Ústredného zoznamu pamiatkového 

fondu a v rámci nej jednotlivé Aktualizačné listy 
národnej kultúrnej pamiatky, ktoré sa dlhoročne 
spracúvajú pre aktuálny Súpis pamiatok Slovenska.
7 Napríklad v Koncepcii MK SR do roku 2013 sú 
pomenované problémy s nekvalifi kovanými architektmi 
projektantmi, problémy s nedostatkom kvalitne zaškolených 
remeselníkov, ale ignoruje sa stav odbornej pripravenosti 
pamiatkarov metodikov, reštaurátorov, výskumníkov.
8 Pre špecifi kovanie potrebných poznatkov a skúsenosti pre 
spektrum odborníkov sa možno inšpirovať Smernicou pre 
vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti ochrany a obnovy 
pamiatok, súborov a lokalít, prijaté valným zhromaždením 
Medzinárodnej rady pre pamiatky a lokality ICOMOS v Colombe, 
Srí Lanka, 1993. Uvedené v Príručke manažmentu lokalít 
svetového kultúrneho dedičstva od autorov Bernard M. Feilden 
a Jukka Jokilehto, ICCROM 1998, AI NOVA 2010, s. 151 – 155.
9 Conservation Principles Policies and Guidance 
for Suistanable Management of the Historic 
Environment. English Heritage 2008.
10 Všetky zásady a metodické materiály sú vydávané ako 
prílohy časopisu Zprávy památkové péče a sú prístupné 
verejnosti. Zdroj: http://www.npu.cz/ke-stazeni/pro-
odborniky/pamatky-a-pamatkovapece/svazky-edice-
odborne-a-metodicke-publikace/gallery/. K 19. 3. 2012.

18 ¦ Pohľad z mesta na vežovú časť so sedlovou 
strechou a dreveným štítom. Na vežovej časti domu 
dominovala strmšia sedlová strecha so štítom.
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