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Špecializovaný orgán štátnej správy  
na ochranu pamiatkového fondu SR   

 

Vedecko-výskumné pracovisko 
 

Špecializované pracoviská 
Reštaurátorské ateliéry 

Digitalizačné pracovisko 
Archeologický depozitár 

Chemicko-technologické laboratórium 
Fotoateliér 

Archív a knižnica 

1919 – 1951 – 2021  



Archív Pamiatkového úradu SR 
verejný špecializovaný archív pre oblasť ochrany 
pamiatkového fondu Slovenska 1919 – 1992 – 2021 



Archívny informačný systém 
Odbor vedecko-technických a ekonomických informácií  1968 – 1997  

• Štúdia o spracovaní údajov o dokumentačných 
záznamoch tzv. automatickou selekciou vo forme 

diernych štítkov (J. Tichý, 1968) 
• Zásady jednotného systému dokumentácie 

kultúrnych pamiatok  
       (V. Jankovič, R. Ondreičková, 1979) 

• Automatizovaný informačný systém pamiatkovej 
starostlivosti (M. Horský, 1983) 

• Dokumentografický informačný systém (DIS) - 
databáza dát o dokumentáciách a jej programové 

vybavenie: počítače typu SMEP, pružné disky 
mikropočítača R 1715, mikropočítače typu Osborne  

• Mikrografické médiá, mikrofišovanie na pracovisku 
Výskumno-vývojového ústavu priemyslového 

staviteľstva v Košiciach,  
      1983 – 1989 

• Fox Base   didisl.dbf  (80. – 90. roky 20. storočia) 
• EXCEL 1997 



Archívny informačný systém 
JANUS ARCHIV 2008 – 2013  



Archívny informačný systém      2013 - 2021 

 AISOP – Archív     Automatizovaný informačný systém ochrany pamiatok 



Digitalizácia archívnych dokumentov 
2006 - 2021 

 Digitalizačné pracovisko    
Epson GT 15000, Epson V 700 Photo,  

Epson GT 20000, MICROFORM 



Digitalizácia archívnych dokumentov 
2006 - 2021 

 Projekty, výber dokumentov  

Katalóg fotografií                             

Zbierka negatívov                            



Digitalizácia archívnych dokumentov 
2006 - 2021 
 Projekty, výber dokumentov  

Zbierka projektov a plánov       



Digitalizácia archívnych dokumentov   
2006 - 2021 
 Projekty, výber dokumentov  

Zbierka schematických zameraní    10 997 inv. jednotiek       11 413 digitálnych objektov 



Digitalizácia archívnych dokumentov   
2006 - 2021 11 

 Projekty, výber dokumentov  

Zbierka základných výskumov    3 894 inventárnych jednotiek        

389 inventárnych jednotiek        Václav Mencl   4 536 digitálnych objektov 



Digitalizácia archívnych dokumentov   
2006 - 2021 
 Projekty, výber dokumentov  

Zbierka veľkých diapozitívov 

12 992 diapozitívov vyhotovených  

na skle a celuloide v rokoch  

1930 – 2001  



www.pamiatky.sk 

 Online bádanie – vyhľadávanie archívnych dokumentov na webe      2004       

 (Ing. Daniel Kastl, PhD.) 

Cena ITAPA 2005 

Čestné uznanie 

Služby verejnosti 



www.pamiatky.sk 
 Prezentácia digitálnych objektov na webe  2008 



www.pamiatky.sk 
 Online bádanie 



Digitalizácia archívnych dokumentov 2006 - 2021 

Výsledky digitalizácie  cca 5 TB digitálnych dát 

V  Zbierka schematických zameraní  57,1 GB               12 718 súborov      466 priečinkov 

Pl Zbierka plagátov    3,05 GB           201 súborov 

N Zbierka negatívov    58,5 GB  3 548 súborov 

A  Zbierka projektov a plánov   66,5 GB  5 544 súborov        591 priečinkov 

D Zbierka veľkých diapozitívov   2,14 TB  25 837 súborov          85 priečinkov 

K  Katalóg fotografií   25,5 GB  33 984 súborov     2 130 priečinkov 

P Zbierka pohľadníc  1,52 GB    2 370 súborov        230 priečinkov 

VK-PSO Dodatky                   29,0 GB  19 695 súborov     4 723 priečinkov 

VK-PSO Obce    44,0 GB  21 867 súborov     1 117 priečinkov 

Osobnosti      3,7 GB       774 súborov          79 priečinkov 

DF Zbierka digitálnych fotografií  333 GB              186 705 súborov      25 465 priečinkov  



Zálohovanie a ukladanie digitálnych kópií  

CD – DVD nosiče + Externé disky + Server PÚ SR 

2020   e-Cloud  - Kurt, Transfer, Data 

https://storage5.pamiatky.gov.sk/drive/ 

Aplikácia Synology Drive 



Odbor digitálnej a grafickej dokumentácie  
 Mgr. Ivica Kravjanská                                            1982 – 2011 - 2021 

Ukladanie dát 
Server PÚ SR 

Centrálne dátové 
úložisko  

Univerzitná knižnica  
v Bratislave 

Technika: digitálna pracovná stanica, fotogrametria, 3D skener, optický skener 
 
Digitalizačné techniky: digitálna fotografia, gigapixelová fotografia, panorámy, 
terestrické laserové skenovanie, optické skenovanie, fotogrametria, geodetická 
polárna metóda a GNSS. 
 
Výstupné digitálne objekty: digitálna fotodokumentácia, 3D modely a videá,  
2D merateľná dokumentácia a technické správy. 
Meračská a grafická dokumentácia, rekonštrukcie, výrobné výkresy a šablóny 
(pamiatkové výskumy, pamiatkové obnovy, reštaurovanie, archeológia) 

Ing. Jana Brehovská, PhD., Ing. Peter Brunčák, Ing. Radoslava Kellnerová, 
Renáta Halešová, Ing. Marek Petrle, Ing. Anna Sučíková 

Digitálny  

pamiatkový fond 



Odbor digitálnej a grafickej dokumentácie  

Gigapixelová fotografia 

Panoramatická fotografia 



Grafická dokumentácia 

Odbor digitálnej a grafickej dokumentácie  



Odbor digitálnej a grafickej dokumentácie  

Laserové skenovanie 

Priestorové 3D modely  



Problémy, ktoré priniesla digitalizácia 

Obrovské objemy digitálnych dát a metadát 

 Ako a kde ich ukladať a zálohovať? 

 Ako ich prakticky využívať, poskytovať verejnosti a prezentovať online? 

 Technológie, ktoré pracujú s prenosnými dátovými nosičmi sú veľmi 

zraniteľné, nespoľahlivé, vyžadujú si neustále konvertovanie na 

modernejšie nosiče a čitateľné formáty, čo ani nie je možné bez 

súčasnej zmeny čítacieho zariadenia.  

Cloudové úložiská sú zase virtuálna a zmyslami neuchopiteľná 

alternatíva, absolútne závislá od aktuálnych informačných technológií, 

bez ktorých je aj využívanie dát nemysliteľné. 



Technológia PIQL 

 piql Film - hmatateľné médium, ktoré možno 

fyzicky uchopiť do ruky a vidieť očami 

 piqlFilm umožňuje zaznamenanie a 

uchovanie digitálnych aj analógových dát, 

ako aj informácií o prístupových kódoch 

 prevratná a s inými súčasnými možnosťami 

neporovnateľná metóda   

 Spolupráca - vybrať vhodný obsah na 

piqlFilm, nahrať ho na externý disk 

a poskytnúť ho firme Piql na ďalšie 

spracovanie 



Technológia PIQL 
Výber zdigitalizovaných archívnych dokumentov a metadát 

 Fond Pamiatkové orgány na Slovensku 1919 – 1951 spisová agendu štátnych pamiatkových orgánov na území 

Slovenska.  Do roku 2020 boli zdigitalizované dokumenty týkajúce sa 124 obcí na celom území Slovenska. 

 Zbierka projektov a plánov – pôdorysy, rezy, pohľady, 1952 – 2010. Celá zbierka obsahuje 10 644 inventárnych 

jednotiek. Výber obsahuje ukážky plánovej dokumentácie pamiatkových objektov a pamiatkových území zo 

všetkých krajov. 

 Zbierka výskumných správ – dokumenty vo forme textových správ odborného charakteru + fotografie, plánmi. 

Celá zbierka obsahuje 6 172 inventárnych jednotiek z rokov 1913 – 2019. Výber obsahuje dokumentáciu 

židovských pamiatok vyhotovenú Ing. Eugenom Bárkányom, správy z výskumu Spišského hradu, blokové 

pamiatkové výskumy Starého mesta Bratislavy.  

 Zbierka základných výskumov – textové a fotografické dokumenty vyhotovené v 50. rokoch 20. storočia pri 

terénnom výskume pamiatkového fondu Slovenska - podklad pre Súpis pamiatok na Slovensku I – III. Výber 

obsahuje dokumenty doplnené do zbierky neskôr, a to fotografie formátu A4 nalepené na papieri 

a vyhotovené fotografmi Alexandrom Illekom a Petrom Paulom v rokoch 1936 – 1937 pri príležitosti výstavy 

Staré umenie na Slovensku 1937.  

 Zbierka veľkých diapozitívov – obsahuje 12 950 fotografických záberov na pamiatkové objekty na území 

Slovenska. Výber tvorí prvých 800 inventárnych jednotiek. Väčšinou ide o zábery z rokov 1930 – 1939.  



Technológia PIQL 
 Výber 3D objektov – Odbor digitálnej a grafickej dokumentácie 

 Výstupy digitalizácie: 

 Kostol sv. Margity v Kopčanoch (okres Skalica),  

 Kostol sv. Michala v Nitre-Dražovciach (okres Nitra)  

 Pamätník Slavín v Bratislave - cintorín padlých vojakov Červenej armády 

 

 Ukážky výstupov digitalizácie v rôznych formátoch: 

 – mračno bodov, ortofotomapy, 3D panorámy, videá, polygonálne modely, výkresy  

 kazateľnica v ev. a. v. kostole v Roštári (okres Rožňava),  

 ikonostas v Kostole sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej (okres Sobrance),  

 Kostol sv. Martina v Čeríne (okres Banská Bystrica),  

 Veža na Spišskom hrade (obec Žehra, okres Spišská Nová Ves),  

 Kostol sv. Kozmu a Damiána s cintorínom v Kšinnej (okres Bánovce nad Bebravou) 



Čerín, Kostol sv. Martina – panoráma interiéru 



Bratislava, Slavín, pamätník oslobodenia  

– gigapixelové zábery, technická dokumentácia, geodetické údaje 



Dražovce – mračno bodov 



Dražovce - polygonálny model 



Spišský hrad 



 Odovzdávanie 

piqlFilmov   

 

 Ladislav Hodinka 



„co po nás zbude“ 

Culture,  

 the soul  
of democracy

http://www.research-europe.com/index.php/2013/01/antonia-p-recchia-secretary-general-jpi-cultural-heritage-and-global-change/cultural_heritage/


Ďakujem za pozornosť  

a teším sa na vaše otázky 

Mgr. Martina Orosová, PhD. 

Pamiatkový úrad SR 

Cesta na Červený most 6 

814 06  Bratislava 

martina.orosova@pamiatky.gov.
sk 

+421 905 104 924 
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