OBNOVME SI SVOJ DOM 2010

Programová a finančná správa grantového programu
Obnovme si svoj dom za rok 2010

Zhrnutie a obsahové vyhodnotenie programu
Kultúrne dedičstvo je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú budúce generácie. Nadácia
SPP si ako cieľ vytýčila prispieť k zachovaniu tohto dedičstva a v spolupráci so svojím zakladateľom SPP a.s. a Ministerstvom kultúry SR podporujú obnovu kultúrnych pamiatok na Slovensku.
Vznik programu vyplýva z aktuálneho programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, kde sa
vláda SR zaväzuje vytvoriť celonárodný program obnovy národných kultúrnych pamiatok - Obnovme
si svoj dom. Strategickou úlohou vyhlásenia vlády je vytváranie reálnych podmienok na obnovu,
využívanie a prezentáciu nehnuteľného a hnuteľného pamiatkového fondu. Na prípravu a realizáciu
programu dohliada sekcia kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Oprávnenými žiadateľmi sú všetci majitelia kultúrnych pamiatok – samosprávy miest a obcí, súkromní
vlastníci, podnikateľské subjekty, verejné a štátne inštitúcie, alebo tretí sektor – nadácie, združenia.
Na vyhodnotenie žiadostí v jednotlivých podprogramoch je menovaná odborná komisia, ako poradný
orgán generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva.
Odborná komisia v súlade s podmienkami poskytovania dotácií a kritériami hodnotenia odporúča
projekty na rokovanie zmiešanej komisie Nadácie SPP a SPP.
Program Obnovme si svoj dom je v roku 2010 určený na podporu:
•
•
•

projektov obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „kultúrnych
pamiatok“),
projektov obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok v lokalitách zapísaných v Zozname
svetového dedičstva UNESCO,
aktivít kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu.

Termín predkladania žiadostí na rok 2010 bol do 14. novembra 2009.

Štruktúra programu Obnovme si svoj dom
podprogram 1.1:
•
•
•

na podporu reštaurátorských prác, tradičných stavebných technológií a umeleckoremeselných prác pri obnove NKP,
na obnovu NKP, ktoré sú v kritickom stavebno-technickom stave,
na obnovu románskej architektúry.

podprogram 1.2:
•
•
•

na podporu reštaurátorských prác, tradičných stavebných technológií a umeleckoremeselných prác pri obnove NKP v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva UNESCO,
na obnovu NKP v týchto lokalitách, ktoré sú v kritickom stavebno-technickom stave,
na obnove drevenej sakrálnej architektúry vrátane reštaurovania mobiliáru a interiérov.
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podprogram 1.3:
•
•
•
•

na realizáciu workshopov zameraných na podporu tradičných stavebných technológií
a umelecko-remeselných prác,
na monitoring stavebno-technického stavu pamiatkového fondu najmä v lokalitách
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO,
na dokumentáciu pamätihodností v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
a ochranných pásmach týchto lokalít,
na publikovanie odbornej literatúry v oblasti ochrany pamiatkového fondu.

Kritériá hodnotenia žiadostí
•

súlad projektu s prioritami podprogramu efektívnosť a primeranosť aktivít projektu z hľadiska
ochrany pamiatkového fondu obce,

•

efektívnosť rozpočtu projektu vzhľadom k cieľom projektu a prioritám podprogramu,

•

výška spolufinancovania projektu,

•

efektívnosť a súlad doteraz realizovaných prác podporených v grantovom systéme OSSD
s podmienkami stanovenými krajským pamiatkovým úradom,

•

efektívnosť projektu a súčasne realizovateľnosť komplexného projektu (návrh poskytnutia
dotácie kvantifikovaný s ohľadom na komplexnú realizovateľnosť projektu).

Podmienky a účel poskytnutia dotácie sa líšia podľa špecifík jednotlivých podprogramov. Každý
podprogram má stanovené priority, výšku maximálnej podpory zo strany ministerstva, podmienky,
ktoré musí projekt spĺňať a prílohy, ktoré je žiadateľ povinný predložiť.

Žiadateľ sa zaväzuje financovať účel, na ktorý sa dotácia poskytne, aj z iných zdrojov najmenej vo
výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.
Spôsob vyhodnotenia žiadostí
Za administráciu programu je zodpovedná Sekcia ekonomiky a sekcia kultúrneho dedičstva MK SR.
Na vyhodnotenie žiadostí v jednotlivých podprogramoch je menovaná odborná komisia, ako poradný
orgán generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva.
Odborná komisia v súlade s podmienkami poskytovania dotácií a kritériami hodnotenia odporúča
projekty na rokovanie zmiešanej komisie Nadácie SPP a SPP.
Zmiešaná komisia informuje o výbere projektov členov Správnej rady Nadácie SPP.
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Zoznam členov odbornej komisie OSSD 2010 podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
1. Akad. mal. Jozef Dorica, Komora reštaurátorov, Bratislava
2. Ing. Miloš Dudáš, PhD., KPÚ Žilina
3. PhDr. Katarína Kosová, PÚ SR, Bratislava
4. Ing. Kristína Markušová, KPÚ Košice
5. Ing. Arch. Beáta Polomová, PhD., Fakulta architektúry STU, Bratislava
6. Akad. mal. Miroslav Šurin, Komora reštaurátorov, Bratislava
7. Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD., Fakulta architektúry STU, Bratislava
8. Akad. soch. Ján Gazdík, Vysoka škola výtvarných umení, Bratislava
9. Ing. Anna Valeková, KPÚ Nitra
10. Ing. Oto Makýš, PhD., Stavebná fakulta, Bratislava
11. Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Fakulta architektúry STU, Bratislava
Zoznam členov odbornej komisie OSSD 2010 podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v
lokalitách svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
1. PhDr. Ingrid Ciulisová, CSc., Ústav dejín umenia SAV, Bratislava
2. Doc. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., Fakulta architektúry STU, Bratislava
3. Martin Ilečko, Spišské Podhradie
4. Ing. arch. Jaroslav Kilián, Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur
5. Ing. arch. Peter Krušinský, PhD., architekt, Žilina
6. Akad. sochár Martin Kutný, reštaurátor, Bardejov
7. Doc. Akad. mal. Vladimír Plekanec, reštaurátor, Bratislava
8. Ing. arch. Katarína Vošková, Fakulta architektúry STU, Bratislava
9. Ing. Jozef Zavacký, stavebný inžinier, Trenčín
10. Ing. arch. Ľubica Pinčíková, PÚ SR, Bratislava
11. Ing. Peter Glos, KPÚ Prešov
Zoznam členov odbornej komisie OSSD 2010 podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej
činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
1. PhDr. Peter Jurkovič, KPÚ Bratislava
2. Prof. PhDr. Ján Bakoš, DrSC., Ústav dejín umenia SAV, Bratislava
3. RNDr. Ľuboslav Škoviera, PÚ SR, Bratislava
4. Ing. arch. Erika Horanská, Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur
5. Ing. Martin Bóna, Zlaté Moravce

Podporené projekty 2009
Nadácia SPP v roku 2010 poskytla na program 400 000 euro na podporu 4 kultúrnych pamiatok.
Finančný dar bol podporeným subjektom poskytovaný v 1 splátke.
Podmienkou podpory bola aj finančná spoluúčasť majiteľa kultúrnej pamiatky na projekte.
Podporené projekty sa realizovali do konca novembra 2011.
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Prehľad podporených projektov v programe Obnovme si svoj dom za rok 2010
Predkladateľ

MVDr. Jana Kottferová

RELAX THERMAL, spol. s.r.o.

PENSION SECURITY a.s.

Pamiatkový úrad SR

Názov kultúrnej pamiatky

Obnova fasády
meštianskeho domu v
Banskej Štiavnici
Kammerhofská 13

Podporená
suma

35 000 €

Miesto

Banská Štiavnica

Pamiatková obnova
kúpeľného domu v Sklených
Tepliciach

110 000 €

Sklené Teplice

Obnova meštianskeho domu
na Michalskej ul. 14 za
účelom zmeny využitia
objektu

100 000 €

Bratislava Staré Mesto

Rekonštrukcia historického
objektu Červený Kláštor prestavba objektu "B" (2.
etapa - dokončenie
podkrovia - 2. nadzemného
podlažia)

155 000 €

Červený Kláštor
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Anotácia
Cieľom projektu bola celková obnova fasády objektu, vrátane
uličnej severnej fasády so zachovaním praktických štukových
detailov v kombinácii s maľovanou výzdobou. Objektu bol
prinavrátený ucelený tvar dobovej úpravy ako aj boli
kompletne zachované a zakonzervované cenné barokové
maľované výzdoby.
Oprava Banského kúpeľného domu bola veľkým prínosom pre
pacientov a návštevníkov Liečebných termálnych prameňov.
Sklené Teplice a taktiež pre milovníkov pamiatok. Pôvodná
strecha na Banskom kúpeľnom dome bola v dezolátnom stave
a bez nutnej opravy by pamiatka naďalej chátrala a jej
nevyhovujúci stav mohol mať následky na funkčnosť celej
pamiatky. Vysoko pozitívny ohlas bol zaznamenaný od
pacientov, návštevníkov i turistov.
Cieľom projektu bola obnova meštianskeho domu na
Michalskej ul. 14 za účelom zmeny využitia objektu na
kultúrno-polyfunkčný projekt. Vykonali sa všetky hrubé
prípravné práce ako opravy strechy, odstránenie niektorých
priečok, vytvorenie sociálnych zariadení a technickej
miestnosti, vymenené rozvody. Vymenili sa podlahy a finalizuje
sa obnova omietok a maľby.
V rámci realizácie projektu Rekonštrukcia historické objektu
Červený Kláštor - prestavba objektu "B" boli splnené všetky
plánované aktivity. V priebehu projektu sa zrealizovalo
dodatočné kotvenie krovu, realizovali sa teplo-technické zmeny
2. nadzemného podlažia pre zabezpečenie tepelnej izolácie,
vymenili sa sprchové kúty. Stavba bola skolaudovaná a
odovzdaná do užívania. V rámci projektu bola realizovaná aj
rekonštrukcia objektu "D", kde sa zriadila pokladňa pre
múzeum a informačné stredisko múzea.

