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 M inisterstvom k ultúry SR p odporujú
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 p rogramu d ohliada s ekcia
kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Oprávnenými žiadateľmi sú všetci majitelia kultúrnych pamiatok – samosprávy m iest a
obcí, súkromní vlastníci, podnikateľské subjekty, verejné a štátne in štitúcie, a lebo tr etí
sektor – nadácie, združenia.
Program Obnovme si svoj dom bol v roku 2009 určený na podporu:
•
•
•

projektov obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok,
projektov obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok v lokalitách zapísaných v
Zozname svetového dedičstva,
aktivít kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu.

Termíny predkladania žiadostí na rok 2008 bol do 13. januára 2009.

Štruktúra programu Obnovme si svoj dom
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.
1.1 obnova kultúrnych pamiatok
Cieľom podprogramu 1.1 v roku 2 009 je p odpora p rojektov s ystematického p rístupu
k ochrane kultúrnych pamiatok, príprava a realizácia obnovy a reštaurovania kultúrnych
pamiatok; prezentácia a využitie kultúrnych pamiatok v súlade s ich pamiatkovými
hodnotami.
1.2 obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Cieľom podprogramu 1.2 v roku 2009 je p odpora p rojektov s ystematického p rístupu
k ochrane p amiatkových ú zemí a k ultúrnych p amiatok v lokalitách, k toré s ú z apísané
v Zozname svetového dedičstva; príprava a realizácia i ch ob novy, re štaurovania
a regenerácie; prezentácia a využitie kultúrnych pamiatok a pamiatkových území
v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.
1.3 aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového
fondu
Cieľom podprogramu 1.3 v roku 2009 je systémová podpora subjektov zainteresovaných
v procese oc hrany p amiatkového f ondu ( napr. v lastníci k ultúrnych p amiatok, n eziskové
organizácie, občianske združenia, fyzické osoby, samospráva a pod.), ktorých cieľom je
identifikácia, dokumentácia, p rezentácia a interpretácia ku ltúrnych a pamiatkových
hodnôt pamiatkového fondu.
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Žiadateľ sa zaväzuje financovať účel, na ktorý sa dotácia poskytne, aj z iných zdrojov
najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.
Dotácia sa poskytuje v programe Obnovme si svoj dom v roku 2009 prioritne:
o

v podprograme 1.1
- na obnovu drevenej sakrálnej architektúry vrátane reštaurovania mobiliáru a
interiérov
- na obnovu objektov ľudovej architektúry
- na obnovu hradov
- na obnovu románskych rotúnd

o

v podprograme 1.2
- na obnovu drevenej sakrálnej architektúry vrátane reštaurovania mobiliáru a
interiérov
- na národné kultúrne pamiatky v týchto lokalitách, ktoré sú v kritickom
stavebno-technickom stave
- na podporu tradičných technológií a umelecko-remeselných prác pri obnove
nehnuteľných kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO

o

v podprograme 1.3
- na riadiace (manažment) plány lokalít svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
- na dokumentáciu (zamerania, výskumy) a organizovanie workshopov
zameraných na
záchranu torzálnej architektúry (hradné ruiny)

Spôsob vyhodnotenia žiadostí
Za administráciu programu je zodpovedná Sekcia ekonomiky a sekcia kultúrneho
dedičstva MK SR.
Na vyh odnotenie ž iadostí v jednotlivých p odprogramoch j e m enovaná od borná k omisia,
ako poradný orgán generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva.
Odborná k omisia v súlade s podmienkami p oskytovania d otácií a kritériami h odnotenia
odporúča projekty na rokovanie zmiešanej komisie Nadácie SPP a SPP a.s..
Zmiešaná komisia informuje o výbere projektov členov Správnej rady Nadácie SPP.
Zoznam členov odbornej komisie tvorí Prílohu č.1

Podporené projekty 2009
V roku 2 008 Nadácia S PP na t ento p rogram p rispela s umou 794 500 EUR. P odporila
rekonštrukciu 9 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 októbra 2010.
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 Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s.
Kaštieľ v obci Kunerád
Rekonštrukcia strechy kaštieľa v obci Kunerád
Projekt bol podporený sumou: 140 000 EUR
Finančná spoluúčasť 46%
Celková rekonštrukcia zámku sa začala rekonštrukciou strechy, ktorá pozostávala z
výmeny poškodených častí krovu a výmeny krytiny celého zámku. Následne bola
uskutočnená celá rekonštrukcia atiky. Tesne pred dokončením rekonštrukcie strechy
došlo k škodovej udalosti, kedy zhorela takmer celá zrekonštruovaná strecha. Udalosť je
riešená s poisťovňou.
 Ing. Ivo Javorský - fy Maple
Meštiansky dom 10439
Celková obnova fasády meštianskeho domu 10439
Projekt bol podporený sumou: 150 000 EUR
Finančná spoluúčasť: 8,86%
V rámci projektu "Celková obnova fasády meštianskeho domu" boli na objekte prevedené
viaceré aktivity. Rekonštrukcia zahŕňala rôzne prípravné práce, očistenie fasády,
odstránenie nevhodných cementových zásahov, doplnenie častí omietok, výzdoby a
prasklín, spevnenie kamenných článkov, náter fasády a konečnú povrchovú úpravu. Ciele
na zá chranu k ultúrnej p amiatky b oli na plnené, v ýsledkom t ýchto prác j e o živenie a
zlepšenie vizuálno-kultúrneho prežitku meštianskeho domu v radovej zástavbe v
centrálnej zóne mesta Trenčín.
 Pamiatkový úrad SR
Kláštor Kartuziánov v Červenom Kláštore
Rekonštrukcia historického objektu Červený Kláštor - prestavba objektu B
Projekt bol podporený sumou: 171 200 EUR
Finančná spoluúčasť: 43,51%
V rámci realizácie projektu Rekonštrukcia historické objektu Červený Kláštor - prestavba
objektu boli zrealizované všetky plánované aktivity. Dokončené boli vnútorné omietky
prízemia objektu a vonkajšie podmienky celého objektu. Kompletne bolo dokončené
ústredné kúrenie a e lektroinštalácia a z realizovaná v ykurovacia skúška k otolne. Bol
vymaľovaný interiér prízemia, osadené stolárske výrobky a mreže na oknách. Objekt bol
skolaudovaný s vydaným užívacím povolením.

 Prešovská pravoslávna eparchia v Prešove - eparchiálna rada
Právoslavný kostol sv. Mikuláša v Bratislave

Pokračovanie I. etapy obnovy Pravoslávneho kostola sv. Mikuláša v Bratislave
Projekt bol podporený sumou: 16 300 EUR
Finančná spoluúčasť: 43%
Doposiaľ vykonané práce boli vykonané podľa plánovaného časového harmonogramu.
Tieto práce sú postačujúce na udržanie súčasného stavu a na zamedzenie chátranie
tejto kultúrnej pamiatky. Z celkového hľadiska je nutné pokračovať v rekonštrukciách
a dostihnúť taký stav nehnuteľnosti, ktorý nebude brániť v jej bezpečnej prevádzke.
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 Obec Rakovo
Mauzóleum Rakovských
Mauzóleum Rakovských - rekonštrukcia stavby - riešenie havarijného stavu
Projekt bol podporený sumou: 27 000 EUR
Finančná spoluúčasť: 27%
V rámci projektu došlo k obnove pamiatky, ktorá už bola v havaríjnom stave. Celá stavba
bola spevnená, upravená a poškodené časti vymenené.
 Obec Malé Vozokany
Kaštieľ v Malých Vozokanoch
I. etapa realizácie obnovy kaštieľa v Malých Vozokanoch
Projekt bol podporený sumou: 128 000 EUR
Finančná spoluúčasť: 5,7%
Zámerom projektu bolo zabrániť ďalšej degradácií stavebnej substancie tejto
pamiatky a vytvoriť podmienky pre postupné uskutočnenie jej komplexnej obnovy.
Počas realizácie došlo k zrúteniu časti obvodovej steny a klenieb ark ádovej c hodby.
Práce spočívali v sanácii statických porúch, spevnenia z ákladov, vyt vorenia
železobetónových stužujúcich vencov, postavenia nového dreveného krovu.
 Obec Uhrovec
Park pri kaštieli v Uhrovci
Obnova parku pri kaštieli v Uhrovci
Projekt bol podporený sumou: 25 000 EUR
Finančná spoluúčasť: 4,9%
Realizáciou časti projektu boli odstránené kroviny v parku blízkosti Uhrovského
kaštieľa. Ošetrené boli aj stromy a upravené kríky a dreviny. Rekultiváciou
zatrávnených plôch a výsadbou nových drevín bola dotvorená jednotná kompozícia s
prinavrátením historickej zelene do parku, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.
 Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Výmena o kien n a fa sáde o bjektu F akulty te lesnej výc hovy a š portu U niverzity
Komenského v Bratislave
Projekt bol podporený sumou: 120 000 EUR
Finančná spoluúčasť: 5,95%
V rámci projektu došlo k výmene okien na budove Fakulty telesnej výchovy a športu
Univerzity Komenského. Vďaka využiteľným materiálom je projekt efektívny z
pohľadu energetických úspor a zanedbateľný nie je ani vizuálny efekt.
 PARTNER PROGRESS, s.r.o.
Kaštieľ Burg
Obnova kultúrnej pamiatky kaštieľ Burg
Projekt bol podporený sumou: 17 000 EUR
Finančná spoluúčasť: 10%
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Významnou pohnútkou pre obnovu kaštieľa bolo zachránenie historického kultúrneho
dedičstva z obdobia renesancie. Kaštieľ bude slúžiť ako trvalá prezentácia časti
Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici, na vzdelávacie podujatia pre mládež a
dospelých, rôzne druhy výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí. Pri obnove bolo
najdôležitejšie zabrániť rozširujúcej sa vlhkosti muriva a omietkových v rstiev p omocou
ich sanácie. Po vykonaní prác bolo cieľ dosiahnutý, vlhkosť a povrchové vody boli
odvedené mimo objektu a vzlínaniu vlhkosti bolo zabránené chemickou sanáciou.

Obnovme si svoj dom 2009 – členovia odborných komisií
Podprogram 1.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

akad. mal. Jozef Dorica, reštaurátor, Žilina
Ing. Miloš Dudáš, KPÚ Žilina, riaditeľ
akad. soch. Ján Gazdík, reštaurátor, Bratislava
Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., FA STU, Bratislava
PhDr. Katarína Kosová, PÚ SR Bratislava, riaditeľka
Ing. Oto Makýš, PhD., SvF STU, Bratislava
Ing. Kristína Markušová, KPÚ Košice, riaditeľka
Ing. arch. Beata Polomová, FA STU, Bratislava
akad. mal. Miroslav Šurin, reštaurátor, Bratislava
Ing. Anna Valeková, KPÚ Nitra, riaditeľka
Prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD., FA STU, Bratislava

Podprogram 1.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PhDr. Ingrid Ciulisová, CSc., Ústav dejín umenia SAV, Bratislava
Doc. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., FA STU, Bratislava
Martin Ilečko, Spišské Podhradie
Ing. arch. Jaroslav Kilián, Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur
Ing. arch. Peter Krušinský, PhD., architekt, Žilina
akad. sochár Martin Kutný, reštaurátor, Bardejov
Doc. Akad. mal. Vladimír Plekanec, reštaurátor, Bratislava
Ing. arch. Katarína Vošková, FA STU, Banská Štiavnica
Ing. Jozef Závacký, stavebný inžinier, Trenčín

Podprogram 1.3.
1.
2.
3.
4.
5.

Prof. PhDr. Ján Bakoš, DrSc., Ústav dejín umenia SAV, Bratislava
Ing. Martin Bóna, stavebný inžinier, Zlaté Moravce
Ing. arch. Erika Horanská, Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur
PhDr. Peter Jurkovič, KPÚ Bratislava, riaditeľ
RNDr. Ľuboslav Škoviera, PÚ SR, Bratislava
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