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Základné charakteristiky projektu
Realizácia projektu: 1. 4. 2014 – 30. 6. 2015
Náklady na realizáciu projektu: 1 800 000 EUR

Hlavná aktivita: poskytovanie príspevkov zamestnávateľom pomocou aktívneho 
opatrenia trhu práce v zmysle § 54 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zamestnávateľské subjekty: obce, občianske združenia, nadácie, neziskové organizá-
cie, alebo aj iné  právnické osoby v súlade so zákonom č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona 
č. 79/2013 Z. z.

Cieľová skupina projektu: uchádzači o zamestnanie, najmä znevýhodnení uchádzači 
o zamestnanie

Národný projekt „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva – 2“ 
(ďalej len projekt) je realizovaný v rámci celého územia Slovenska, okrem Bratislav-
ského samosprávneho kraja.

Hrad Blatnica



Na podporu realizácie spoločných projektov na obnovu kultúrneho dedičstva bola 
podpísaná „Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom kultúry Sloven-
skej republiky (ďalej MK SR) a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Sloven-
skej republiky (ďalej MPSVR SR)“ a Ústredím práce, so ciálnych vecí a rodiny (ďalej 
Ústredie PSVR).

Cieľ projektu: 
Cieľom projektu bolo vytvorenie krátkodobých pracovných miest pre nezamestna-
ných  v širšej oblasti obnovy kultúrneho dedičstva ako sú hrady, pevnosti, mestské 
hradby, kaštiele, kúrie, kláštory, historické parky a historické objekty s perspektívou 
dlhodobého zamestnania v tejto oblasti.

Oprávnené výdavky:

 mzdové náklady po dobu 6 mesiacov;

 úrazové poistenie zamestnancov;

 príspevok na stravovanie;

 náklady na pracovný odev, obuv, pracovné pomôcky.

Hrad Blatnica Práce na hrade Blatnica

Hrad Branč Práce na Hrade Branč



Podľa vykonaných prác pri obnove kultúrnej pamiatky boli dva typy pracovných 
pozícií:

Pomocný zamestnanec: 

  menej kvalifikované a pomocné stavebné práce – preosievanie stavebnej 
sutiny, triedenie sekundárneho stavebného materiálu, pomocné práce pri 
stavbe podporných stavebných zariadení – lešenie, zhrnutie a vývoz odpa-
du – prírodný a umelý, odstraňovanie náletovej zelene a trávnatých poras-
tov, udržiavanie prístupových ciest a náučných chodníkov, pomocné práce 
pri údržbe a úprave turistických informačných tabúľ, údržba historických 
parkov, a pod.

Odborný zamestnanec: 

  stavebné práce, archeologický výskum, špecifické remeselné práce (kame-
nárske, pokrývačské, konzervačné, tesárske, kováčske, stolárske), záhradná 
architektúra, asistencia pri statickom, archeologickom výskume, grafické 
práce.

Realizácia projektu v roku 2014 a 2015

Do projektu zameraného na zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedič-
stva sa v roku 2014 v rámci pôsobnosti 24 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 
(ďalej úrad PSVR) zapojilo 39 subjektov (obcí, občianskych združení, nadácií a jedna 
s.r.o.). Do projektu sa mohli zapojiť len subjekty, ktorým bola schválená dotácia MK 
SR v rámci výzvy  programu Obnovme si svoj dom, podprogram 1.4 „Obnova a konzer-
vácia torzálnej architektúry“.

Obišovský hrad Kaštieľ a kúria v Budimíre



Územne príslušné úrady PSVR, ktoré realizujú projekt: 

Senica, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Prievidza, Nitra, Liptovský Mi-
kuláš, Martin, Žilina, Banská Štiavnica, Lučenec, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký 
Krtíš, Zvolen, Bardejov, Humenné, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Vranov nad Top-
ľou, Košice, Michalovce, Trebišov, Kežmarok.

MK SR schválilo dotáciu na obnovu týchto kultúrnych pamiatok: 

hrad Branč, hrad Čachtice, hrad Beckov, hrad Tematín, hrad Lednica, Považský 
hrad, hrad Sivý Kameň, kaštieľ Malé Vozokany, renesančný kaštieľ Liptovský Hrá-
dok, hrad Blatnica, hrad Zniev, hrad Lietava, hrad Glanzenberg, hrad Revište, Šá-
šovský hrad, hrad Divín, hrad Muráň, kaštieľ Szilassyovský-Gömöryovský v Širkov-
ciach, hrad Modrý Kameň, Pustý hrad, Zborovský hrad, vojenské bunkre Vyšný 
Komárnik, hrad Brekov, hrad Jasenov, park v Spišskom Hrhove, hrad Šebeš, hrad 
Kapušany, hrad Šariš, mestské opevnenie Sabinov, hrad Kamenica, Hanigovský 
hrad, hrad Plaveč, hrádok Medzianky, kaštieľ a kúria v Budimíre, hrad Slanec, Obi-
šovský hrad, hrad Vinné, hrad Parič, kaštieľ v Toporci.

Pri obnove kultúrnych pamiatok bolo vytvorených 453 krátkodobých pracovných 
miest a celkovo bolo do projektu zapojených 502 uchádzačov o zamestnanie a zne-
výhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Pustý hrad



PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

Úrad PSVR Nitra 

Kaštieľ v Malých Vozokanoch

Zamestnávateľovi Obec Malé Vozokany, bol v rámci projektu poskytnutý finančný 
 príspevok na vytvorenie 5 pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie na dobu 
6 mesiacov, z toho 1 pracovné miesto v profesii odborný zamestnanec a 4 pracovné 
miesta v profesii pomocný zamestnanec. 

Zamestnanci vykonali tesárske a murárske práce pri dobudovaní krovu v arkádovej 
chodbe, domurovali zadnú štítovú stenu, opravili a zakonzervovali časti chýbajúcich 
stien. Vyhotovili šablóny pre klenby okien a s ich pomocou murovali a vytvárali otvory 
pre budúce okná. Opravili uvoľnenú izolačnú fóliu, vytriedili a vyviezli stavebnú suti-
nu. Opravili a vymenili poškodené oplotenie, pokosili areál kaštieľa a odstránili všetku 
náletovú zeleň.

Kaštieľ Malé Vozokany Kaštieľ Malé Vozokany
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Úrad PSVR Martin

Hrad Zniev

V rámci projektu bol zamestnávateľovi Náš Turiec, Kláštor pod Znievom, poskytnutý 
finančný príspevok na vytvorenie 6 pracovných miest na pozície pomocných 
zamestnancov.

Popis vykonávaných prác: zamestnanci vykonávali čistenie zachovaného objektu hra-
du výrubom náletových drevín a celkové čistenie zachovalých torz korún, murív 
a priestoru okolo. V okolí predhradia pracovníci zrealizovali pokosenie a očistenie prí-
stupových chodníkov.

Hlavným prínosom pre uchádzačov o zamestnanie aj pri krátkodobom zamestnaní sa, 
bolo zlepšenie ekonomickej situácie ich rodín a opätovné nadobudnutie pracovných 
návykov. Časť uchádzačov o zamestnanie tvorili občania obce Kláštor pod Znievom so 
zmyslom pre lokálpatriotizmus a s hrdosťou na pamiatky našich predkov, a tak ostat-
ných uchádzačov o zamestnanie motivovali k pochopeniu zmysluplnosti vykonáva-
ných činností a k zlepšeniu vzťahu ku kultúrnym pamiatkam regiónu. 

Úrad PSVR Lučenec

Hrad Divín

Zamestnávateľovi Obec Divín, bol v rámci projektu poskytnutý finančný príspevok na 
vytvorenie 18 pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie na dobu 6 mesiacov, 
z toho 17 pracovných miest v profesii pomocný zamestnanec a 1 pracovné miesto 
v profesii odborný zamestnanec. 

Uchádzači o zamestnanie prijatí na pracovné miesto pomocného zamestnanca čistili 
a triedili sutinu, vykonávali pomocné práce pri stavbe podporných stavebných 
zariadení, odstraňovali prírodné a umelé prekážky v interiéri a exteriéri areálu, 
upravovali cesty a prístupové komunikácie k hradu, čistili areál a vyvážali z neho 
odpad, odstraňovali náletovú zeleň a trávnaté porasty, udržiavali existujúce facility 
v priestoroch exteriéru a interiéru pamiatky a prístupových ciest.

Hrad Zniev Hrad Zniev



Odborné práce zahrňovali stavebné práce – murovanie a asistenciu pri archeologickom 
výskume.

Prínosom pre uchádzačov o zamestnanie bolo získanie pracovných návykov a zručností 
pri obnove hradu, ktoré im umožnia v budúcnosti nadviazať na tieto skúsenosti 
a zapojiť sa do pracovného procesu, napr. ako pomocní stavební robotníci.

Úrad PSVR Liptovský Mikuláš

Kaštieľ Liptovský Hrádok

Zamestnávateľ AVANS, s.r.o., Bratislava vytvoril na základe dohody o poskytnutí finanč-
ného príspevku 8 pracovných miest – 4 pracovné miesta pre odborných zamestnancov 
– murárov, pokrývačov a 4 pracovné miesta na pomocné stavebné práce za účelom 
obnovy kaštieľa Liptovský Hrádok.

Odborní zamestnanci vykonávali: odborné murárske práce, sanáciu a obnovu hrad-
ných ruín a podhradia, pokrývačské práce, práce na základe pokynov zamestnávateľa.

Pomocní zamestnanci vykonávali: pomocné stavebné práce, pomocné práce pri stav-
be podporných zariadení, čistenie areálu a vývoz odpadu, čistenie a triedenie sutiny, 
úpravu zelene a údržbu historických parkov, odstraňovanie prírodných a umelých pre-
kážok v interiéri a exteriéri areálu a prístupových ciest, vykonávanie prác na základe 
pokynov zamestnávateľa.

Hrad Divín Hrad Divín

Hrad a Kaštieľ Liptovský Hrádok Hrad a Kaštieľ Liptovský Hrádok



Uchádzači o zamestnanie získali prácu na určité obdobie, niektorí aj po ukončení pod-
pory pracovných miest z projektu boli následne prijatí na dohodu o vykonaní práce. 
Pomocní zamestnanci vypomáhali odborným zamestnancom, pričom získali zručnosti 
v stavebníctve. 

Úrad PSVR Bardejov

Vojenské bunkre Vyšný Komárnik

V rámci projektu bol zamestnávateľovi Obec Vyšný Komárnik poskytnutý finančný 
príspevok na vytvorenie 4 pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie na pozíciu 
pomocný zamestnanec na dobu 6 mesiacov za účelom obnovy vojenských bunkrov vo 
Vyšnom Komárniku.

Cieľom bolo zabezpečenie podmienok zapojenia nezamestnaných do obnovy 
kultúrneho dedičstva. Vykonané práce: čistenie muriva podstavca pod húfnicou 
kaliber 122 mm, vyspravenie škár a následná sekundárna ochrana muriva podstavca, 
odstraňovanie zeminy okolo bunkrov, uloženie sypaniny, príprava drevnej hmoty – 
lúpanie a máčanie drevných prvkov, oprava zákopov, odvodnenie bunkrov, výmena 
drevených schodíkov, zásypy bunkrov pôvodnou zeminou, odstránenie náletových 
drevín a osadenie lavičiek. 

Pre uchádzačov o zamestnanie bolo prínosom získanie nových zručností pri odvodňo-
vacích, tesárskych, búracích, zemných, murárskych a natieračských prácach.

Vojenské bunkre Vyšný Komárnik



Úrad PSVR Žilina

Hrad Lietava

Medzi zamestnávateľom Združenie na záchranu Lietavského hradu a úradom PSVR 
Žilina, bola uzatvorená dohoda o poskytnutí finančného príspevku na vytvorenie 
15 pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie na pozície 8 pomocných 
zamestnancov a 7 odborných zamestnancov

Pomocní zamestnanci vykonávali pomocné stavebné práce, čistili a triedili sutinu, vy-
konávali pomocné práce pri stavbe podporných stavebných zariadení, odstraňovali 
prírodné a umelé prekážky v interiéri a exteriéri areálu, úpravu ciest a prístupových 
komunikácií, čistenie areálu a vývoz odpadu, odstraňovanie náletovej vegetácie 
a trávnatých porastov a údržbu a úpravu turistických informačných tabúľ.

Odborní zamestnanci vykonávali: murárske práce, murovanie stredovekými technika-
mi, archeologický výskum, záhradnú architektúru, remeselné práce – tesárske, reme-
selné práce – kamenárske, konzervovanie historického muriva. 

Prínosom pre uchádzačov o zamestnanie bolo zapojenie sa do pracovného procesu 
pri obnove kultúrnej pamiatky, zaškolenie odborníkmi v oblasti pamiatkovej ochrany, 
získanie nových pracovných skúseností a práca v kolektíve.

Hrad Lietava

Hrad Lietava

Hrad Lietava

Hrad Lietava



Úrad PSVR Zvolen

Pustý hrad, Zvolen

V rámci projektu bol zamestnávateľovi Mesto Zvolen poskytnutý finančný príspevok 
na zapojenie 10 uchádzačov o zamestnanie na pozíciu pomocných pracovníkov na 
zachovanie a obnovu Pustého hradu.

Práce na hrade denne koordinovali pracovníci Archeologického ústavu SAV. Okrem 
prác priamo na archeologickom výskume, sa zamestnanci podieľali na sanácii južnej 
a severnej steny veže. Pracovali na  čistení stien pred murovaním, triedili a približova-
li kameň a upravovali terén. Z dôvodu nepriaznivého počasia v lete r. 2014 (dážď 
a víchrica) boli v oblasti nádvoria Dolného hradu vyvrátené 150 ročné duby. Zamest-
nanci tak v spolupráci s lesníkmi a študentmi  urobili úpravu tohto nádvoria a turistic-
kých chodníkov, ktoré nanovo vyčistili, zatrávnili a odstránili vyvrátené korene. V prie-
behu výkonu prác od júla do septembra 2014 boli presunuté dve veľké skládky 
kameňa aby sa sprístupnil terén pre výskum pri veži Dolného hradu. Zamestnanci 
triedili výskumom vykopaný kameň pre následnú konzerváciu veže, vykonali opatre-
nia pre odvedenie dažďovej vody  a sondy boli do vrstvy 30-40 cm zasypané preosia-
tou vrstvou zeminy. Celý terén hradu bol upravený za účelom bezproblémovej pre-
hliadky hradného areálu.

Prínosom pre uchádzačov o zamestnanie bolo oživenie pracovných návykov, pracov-
nej disciplíny a práca v kolektíve, ktorý je na Pustom hrade vynikajúci (vedenie výsku-
mu a projektu, študenti, stavební robotníci, lesníci).

Uchádzači o zamestnanie získali zručnosť pomocného pracovníka na archeologickom 
výskume. Naučili sa realizovať dokumentačné práce na archeologickom výskume, zís-
kali potrebné zručnosti pri obnove historických murív. Naučili sa, ako zabezpečiť bez-
pečné a príťažlivé prostredie (terén) hradu pre návštevníkov.

Uchádzači o zamestnanie vyjadrili s prácou na Pustom hrade spokojnosť a radi by 
v nej pokračovali aj v dlhodobom časovom horizonte. Rovnako Mesto Zvolen a vede-
nie výskumu a projektu na Pustom hrade, vyjadruje spokojnosť s prácou a nasadením 
uchádzačov o zamestnanie na obnove Pustého hradu.



Záver
 
Národný projekt „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva – 2“ sa 
zameral na vytváranie krátkodobých pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie 
a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Z celkového počtu 502 zaradených 
uchádzačov o zamestnanie bolo 24,5 % so základným alebo nižším stredným vzdela-
ním, 66,3 % s vyšším stredným vzdelaním, 0,4 % s pomaturitným neuniverzitným 
vzdelaním a 8,8 % s univerzitným vzdelaním. Zapojení nezamestnaní získali pracovné 
návyky a skúsenosti z oblasti historického murárstva, kováčstva, tesárstva a archeoló-
gie. Všetky tieto práce boli zamerané na obnovu torzálnej architektúry hradov, kaštie-
ľov, obnovu historických parkov a vojenských bunkrov. Projekt sa realizoval v takomto 
rozsahu už tretí rok a priniesol pozitívne výsledky pre daný región. Úspešná spoluprá-
ca medzi oboma rezortmi MPSVR SR a MK SR je predpokladom pokračovania zapája-
nia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva aj v nasledujúcom programo-
vom období.

Hrad Šebeš

Hrad Brekov

Hrad Lietava

Hrad Blatnica
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