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I. Úvod 
 
 
 
Porovnávaciu analýzu a následný koncepčný návrh organizácie medzinárodného modulového 
vzdelávania sme vypracovali v rámci projektu HERITAGE TRAIN, ktorý je financovaný z programu 
Európskej únie Erasmus+ (Výzva 2019 1. kolo KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmeny osvedčených 
postupov; KA202 Strategické partnerstvo pre odborné vzdelávanie a prípravu1). Celý názov projektu 
znie: Medzinárodná spolupráca pre odborné vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva 
(skrátene Heritage Train). Projekt prebiehal od decembra 2019 do augusta 20222.   
 
Partneri projektu: 
 

1. Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur, SK (ďalej len AINova); 
2. Fakulta reštaurovania Univerzity Pardubice, Litomyšl, CZ (ďalej ako UPCE FR); 
3. Združenie pre podporu pamiatkovej starostlivosti, Mauerbach, AT (Verein zur Foerderung 

der Baudekmalpflege, ďalej len VFB). 
 
AINova (SK) je mimovládne neziskové občianske združenie so sídlom v Svätom Jure. VFB (AT) je 
mimovládne neziskové občianske združenie sídliace v kláštore v Mauerbachu, zmluvne spolupracujúce 
s Informačným a vzdelávacím centrom Rakúskeho spolkového pamiatkového úradu v Mauerbachu 
(BDA-IWZB Kartause Mauerbach). 
  
Pridruženými partnermi projektu sú: 
 

1. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava, SK (ďalej len PÚSR); 
2. Národný pamiatkový ústav, Praha, CZ (Národní památkový ústav, ďalej len NPÚ); 
3. Rakúsky spolkový pamiatkový úrad, Informačné a vzdelávacie centrum v Mauerbachu, AT 

(Bundesdekmalamt - Informations- und Weiterbildungszentrum Baudenkmalpflege, Kartause 
Mauerbach, ďalej len BDA-IWZB). 

 
Partnerstvo uvedených subjektov je založené na dlhodobej odbornej spolupráci väčšiny z nich v oblasti 
pamiatkovej starostlivosti, ako aj na spoločnej histórii stavebnej kultúry a pamiatkovej ochrany 
v regióne SR-ČR-AT.  
 

Dôvody vytvorenia partnerstva a realizácie projektu:  
 
Vo všetkých dotknutých krajinách (SK, ČR, AT) už dlhšie existuje potreba prehodnotiť jestvujúcu 
situáciu v odbornej príprave subjektov pôsobiacich v oblasti pamiatkovej starostlivosti. V každej                  
z uvedených krajín vytvárajú vzdelávaciu ponuku rôzni poskytovatelia, ktorí organizujú rozličné 
programy, kurzy, semináre aj praktické školenia rôznej kvality, pričom však táto vzdelávacia ponuka 
nie je na národných úrovniach dostatočne koordinovaná a už vôbec nie je koordinovaná                                

                                                
1 V anglickom jazyku: Strategic Partnership for Vocational Education and Training, v skratke VET. V slovenskom 
jazyku: Strategické partnerstvo pre odborné vzdelávanie a prípravu, v skratke OVP. Ide o ďalšie vzdelávanie 
a odbornú prípravu dospelých (celoživotné vzdelávanie) s cieľom poskytnúť im vedomosti, know-how, zručnosti 
a/alebo kompetencie, ktoré potrebujú v určitých povolaniach alebo kvalifikáciách. 
2  Vrátane troch predĺžení spôsobených pandémiou Covid. Projekt mal pôvodne trvať 24 mesiacov. 
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na medzinárodnej úrovni, a to aj napriek tomu, že medzi SR a ČR neexistuje takmer žiadna jazyková 
bariéra, alebo aj napriek skutočnosti, že niektoré naozaj kvalitné školenia v istých tematických 
oblastiach by bolo vhodné a efektívne poskytnúť na medzinárodné zdieľanie. 
 
Členovia partnerstva sú zo susedných krajín s inak výbornými medzinárodnými vzťahmi, preto je              
na mieste očakávať intenzívnejšiu mobilitu jednak lektorov a taktiež účastníkov organizovaných 
vzdelávacích programov. 
 
Potrebu ďalšieho vzdelávania a budovania kapacít v oblasti ochrany, správy a rozvoja pamiatkového 
dedičstva v krajinách Strednej a Východnej Európy konštatovalo už v roku 2012 aj Centrum svetového 
dedičstva UNESCO3.  Táto potreba pritom stále nie je dostatočne reflektovaná, ako vyplýva aj                        
z nasledujúcich kapitol.  
 
Z uvedených troch krajín je najnáročnejšia situácia na Slovensku, a to z dôvodu dlhodobej absencie 
systematického celoživotného vzdelávania pracovníkov pamiatkových úradov a tiež kvôli prílišnej 
fragmentácii tamojšej vzdelávacej ponuky. V AT pomerne dobre funguje systematické vzdelávanie 
pracovníkov tamojšieho spolkového pamiatkového úradu aj systematické vzdelávanie v tradičných 
stavebných remeslách, no stále je tam pociťovaná nedostatočná ponuka ďalšieho vzdelávania           
pre ostatné zainteresované profesie, ako aj pre vlastníkov/správcov pamiatkového fondu. V ČR zasa 
badať záujem o hlbšie rozvíjanie aktualizovaného systematického alebo cieleného celoživotného 
vzdelávania najmä pre pracovníkov inštitúcií zodpovedných za pamiatkovú starostlivosť na národnej, 
ale aj regionálnej úrovni. 
 
Projekt Heritage Train zhromažďuje a reflektuje poznatky o stave vzdelávania v profesiách 
angažovaných v práci s objektmi kultúrneho dedičstva, ako sú definované v správe Rady Európskej 
únie, ktorú v rámci otvorenej koordinácie pripravila pracovná skupina expertov členských štátov EÚ          
v rokoch 2017 - 20184.  Jedným z kľúčových posolstiev ich správy je, že: „Európa naliehavo potrebuje 
zlepšiť, podporiť a chrániť technické a profesionálne zručnosti ľudí, ktorí zabezpečujú dlhodobú 
udržateľnosť jej kultúrneho dedičstva“ (strana č. 6). 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 Modelový dokument bol vypracovaný spoločne Riadiacou skupinou zriadenou na workshope o periodickom podávaní správ 
v Tbilisi v novembri 2012, poradným orgánom Medzinárodného centra pre štúdium ochrany a obnovy kultúrnych hodnôt 
(ICCROM) a Centrom svetového dedičstva. Dokument vychádzal z prvého návrhu z dielne Centra svetového dedičstva, ktorý 
bol následne upravený, aby reflektoval spätnú väzbu z dotazníka o vzdelávaní a budovaní kapacít, ktorý bol zmluvným štátom 
regiónu strednej, východnej a juhovýchodnej Európy zaslaný na vyplnenie v januári 2012. Tento modelový dokument bol 
ponúknutý zmluvným štátom, aby im poslúžil ako základ pre vypracovanie a implementáciu subregionálnej stratégie 
budovania kapacít. (Zdroj citácie: https://whc.unesco.org/) 
4 Rada Európskej únie po prvýkrát vyzvala skupinu národných expertov, aby preskúmali jestvujúce zručnosti, školenia a prenos 
vedomostí v profesiách, ktoré sa venujú kultúrnemu dedičstvu v Európe. Skupina fungovala v rokoch 2017 a 2018 v rámci 
pracovného plánu pre kultúru na roky 2015 – 2018 s podporou Európskej komisie. Táto správa má slúžiť ako zdroj pre 
Európsku úniu (EÚ) na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti európskeho kultúrneho dedičstva a má prispieť k cieľu 
Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018, ktorým je podpora rozvoja špecializovaných zručností a zlepšenie manažovania 
a prenosu poznatkov v sektore kultúrneho dedičstva s ohľadom na dôsledky prechodu na digitálne technológie a taktiež má 
prispieť k Európskemu akčnému rámcu v oblasti kultúrneho dedičstva, ktorý spustila Európska komisia s tým zámerom, aby 
rok kultúrneho dedičstva 2018 zanechal hlbšiu politickú stopu. (Zdroj citácie: https://op.europa.eu/) 
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Celkové ciele projektu: 
 
Projekt má prispieť k rozvoju odborného vzdelávania v oblasti pamiatkovej starostlivosti na podklade 
medzinárodnej spolupráce SK-CZ-AT. 
 
Výsledky projektu prezentované v tomto dokumente:  
 

● komparatívna analýza jednak možností odborného vzdelávania (vzdelávacej ponuky)                      
a taktiež vzdelávacích potrieb (dopytu po vzdelávaní) vybraných cieľových subjektov 
pôsobiacich v oblasti ochrany dedičstva v daných troch krajinách (SK, CZ, AT); a nadväzne 

● náčrt medzinárodného modulového vzdelávacieho programu – teda spoločné zdieľané 
osnovy, umožňujúce jednotlivým cieľovým subjektom zapájať sa do interdisciplinárneho 
vzdelávania v jeho celku a zároveň si voliť v jeho rámci len konkrétne vzdelávacie cesty. 

 
Prvá fáza projektu bola venovaná zhromažďovaniu údajov o aktuálnej ponuke celoživotného 
vzdelávania v oblasti pamiatkovej starostlivosti v SR, ČR a AT. Vo všetkých troch krajinách boli 
prostredníctvom direct mailingu oslovení potenciálni verejní aj súkromní poskytovatelia a organizátori 
relevantného vzdelania. Prieskum bol pomerne rozsiahly a zhromaždil údaje o 223 subjektoch, ktoré 
v rokoch 2013 - 2020 zorganizovali dohromady 1622 aktivít súvisiacich s ochranou kultúrneho 
dedičstva (väčšina zozbieraných údajov sú z obdobia 2013 - 2019). Po následnej analýze bolo ako 
relevantných pre ciele porovnávacej analýzy vybraných 103 subjektov a 1026 aktivít a tieto boli 
zaradené do skúmaného súboru.   
 
Okrem analýzy vzdelávacej ponuky, ako ďalší podklad pre zostavovanie osnov vzdelávacieho programu 
slúžil prieskum vzdelávacích potrieb zadefinovaných cieľových skupín. Subjekty z jednotlivých 
cieľových skupín boli oslovené väčšinou formou direct mailingu (zaslaním elektronického dotazníka 
s 21 otázkami), pričom do prieskumu sa bolo možné zapojiť aj prostredníctvom existujúcich platforiem 
využívaných odborníkmi pôsobiacimi v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Prieskum priniesol 
odpovede celkovo od 738 respondentov zo všetkých troch krajín.  
 
Údaje boli analyzované podľa jednotlivých krajín a tiež vo vzájomnom porovnaní uvedených troch 
krajín (prezentovanom v kapitole II a III). Výsledky porovnávacej analýzy sme následne využili v druhej 
fáze projektu – pri riešení osnov modulového vzdelávacieho programu založeného na trojstrannej 
medzinárodnej spolupráci (prezentovaných v IV. kapitole a v Prílohe č. 1). 

 
Cieľové subjekty / skupiny: 
 

1. Pracovníci pamiatkových inštitúcií/úradov 
2. Pracovníci miestnych a regionálnych samospráv 
3. Architekti, stavební inžinieri 
4. Remeselníci 
5. Vlastníci historických budov 

Zadefinované cieľové skupiny tvoria profesionáli, u ktorých je predpoklad existencie záujmu                          
o celoživotné vzdelávanie v oblasti ochrany stavebného dedičstva. Modulový vzdelávací systém, 
pripravený v rámci tohto projektu, je však otvorený aj ďalším príbuzným profesiám alebo záujemcom, 
ktorí potrebujú poznatky tohto typu. 
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Charakteristika cieľových skupín: 

Cieľové skupiny boli zvolené v súlade s cieľmi projektu (ako sú definované v projektovej žiadosti) 
a s prihliadnutím na poznatky získané v prvej (analytickej) fáze projektu. 

(1) Pracovníci pamiatkových inštitúcií/úradov: 

Predovšetkým v SR a ČR sú takpovediac kľúčovými adeptmi projektu celoživotného vzdelávania 
pracovníci štátnych pamiatkových úradov. Ide o skupinu ľudí, ktorí zabezpečujú odborný dohľad nad 
pamiatkovou starostlivosťou a usmerňujú aktivity s vplyvom na pamiatkový fond, pripravujú podklady 
pre rozhodovanie, poskytujú poradenstvo v oblasti obnovy, reštaurovania a údržby pamiatok, ako aj 
odborný dohľad pri realizácii týchto činností na historických budovách. Pamiatkari sa okrem toho 
významnou mierou starajú aj o prezentáciu pamiatok a približovanie kultúrneho dedičstva a jeho 
hodnôt širokej verejnosti. Títo ľudia by tak mali vždy disponovať najnovšími poznatkami a mali by byť 
špičkovo zorientovaní vo svojom odbore. Tu treba zároveň poznamenať, že pamiatková starostlivosť je 
dnes už veľmi komplexná oblasť, ktorá si vyžaduje kompetencie a rozhľad v humanitných, 
ekonomických, technických aj právnych otázkach. Okrem toho, práve pamiatkarom by taktiež nemali 
chýbať komunikačné zručnosti, ktoré sú potrebné pri jednaniach, či už s investormi, vlastníkmi 
pamiatkových objektov alebo inými zainteresovanými stranami, pri ktorých nezriedka nastávajú 
konfliktné situácie. Všetky spomenuté faktory podmieňujú potrebu a význam ich sústavného ďalšieho 
vzdelávania.  

(2) Pracovníci miestnych a regionálnych samospráv: 

Hoci sa kompetencie samospráv v jednotlivých krajinách do určitej miery líšia, pracovníci miestnych      
a regionálnych samospráv majú v pamiatkovej sfére dôležité miesto, pretože plnia mnohé úlohy                
v rámci plánovania, riadenia, rozhodovania a výkonu starostlivosti o stavebné kultúrne dedičstvo. 
Často potrebujú na rôznych úrovniach komunikovať a spolupracovať s pracovníkmi pamiatkových 
úradov a inými odborníkmi a zainteresovanými subjektmi. Podobne ako u pracovníkov pamiatkových 
úradov, ich obvyklé vzdelanie často nepokrýva ono široké spektrum vedomostí a zručností potrebných 
na efektívny výkon ich funkcie. Aj pre túto cieľovú skupinu sa teda na doplnenie týchto vedomostí             
a zručností javia ako vhodné rôzne formy celoživotného vzdelávania. Dôležité je tiež vytvárať medzi 
samosprávami, lokálne aj cezhranične, podmienky na efektívne zdieľanie skúseností a dobrej praxe.   

(3) Architekti, stavební inžinieri: 

Široká skupina odborníkov, ktorí v rámci ochrany a využívania stavebného dedičstva zohrávajú 
významnú úlohu najmä pri obnovách a revitalizáciach historických objektov, a to od ich plánovania až 
po samotné realizácie a kontrolu prác. V krajinách zapojených do projektu majú architekti a stavební 
inžinieri obvykle dostatok možností zapájať sa aj po skončení štúdia ďalej do rôznych aktivít 
celoživotného vzdelávania. Tie pre nich spravidla organizujú ich profesijné združenia či komory.                  
Z poznatkov získaných počas tohto projektu však vyplýva, že toto ich ďalšie vzdelávanie sa málokedy 
dotýka tém pamiatkovej starostlivosti. Aj v ich prípade by teda cielené ďalšie vzdelávanie istotne 
prispelo k sústavnému zvyšovaniu ich kvalifikácie a k zlepšovaniu ich schopnosti adekvátne reflektovať 
na požiadavky pamiatkovej ochrany.  
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(4) Remeselníci: 

Ďalšou veľmi dôležitou skupinou ľudí, ktorí starostlivosť o historické budovy a súčasti pamiatkovo 
chránených lokalít priamo fyzicky realizujú sú remeselníci. Profesionálna oprava historických budov si 
vzhľadom na vlastné špecifiká a výrazné rozdiely medzi tradičnými a modernými remeselnými 
postupmi vyžaduje široké znalosti a zručnosti. Mnohé stavebné oblasti, pamiatkovú starostlivosť 
nevynímajúc, sa zároveň potýkajú s nedostatkom špecializovaných majstrov remeselníkov                              
a o niektorých tradičných remeslách a remeselných postupoch sa dá povedať, že vyslovene zanikajú. 
Systematické organizovanie špecializovaných, najmä prakticky zameraných remeselných kurzov by 
mohlo napomôcť strácaným zručnostiam, ich opätovnému získavaniu, šíreniu a zdokonaľovaniu. 
Organizovanie a vhodná propagácia ďalšieho vzdelávania v tejto oblasti by tiež mohli podnietiť                   
u všetkých cieľových skupín väčší záujem o tradičné remeselné techniky. Remeselníkom, ktorí pôsobia 
v oblasti pamiatkovej starostlivosti by, navyše prospelo, keby boli lepšie oboznámení aj  s právnymi a 
administratívnymi aspektmi pamiatkovej ochrany, či s modernými technológiami používanými                    
v pamiatkovej starostlivosti. Rozhodujúce je tiež, aby dostatočne rozumeli samotnému cieľu 
pamiatkovej ochrany, ktorým je zachovanie originality a ochrana hodnôt stavebného dedičstva.   

(5) Vlastníci historických budov: 

Cieľová skupina „vlastníkov“ je veľmi široká – tvoria ju (a) inštitucionálni vlastníci (napr. štátne 
organizácie, cirkev či rôzne spoločnosti), z ktorých väčšina má delegovaných svojich zástupcov alebo 
vyhradené inštitúcie/oddelenia, ktoré spravujú nimi vlastnené historické objekty a (b) súkromní 
vlastníci. Väčšina zainteresovaného personálu inštitucionálnych vlastníkov sú architekti alebo stavební 
inžinieri, niekedy historici umenia, a profesijne sa tak prekrývajú s cieľovými skupinami uvedenými 
vyššie. Menej údajov však máme o skupine súkromných vlastníkov historických budov. Tí mávajú 
vzdelanostné alebo profesijné pozadie, ktoré mnohokrát nesúvisí s hmotným kultúrnym dedičstvom 
alebo so starostlivosťou o pamiatky. Úroveň ich vzdelania sa značne líši, a preto je na mieste mať 
špecifický vzdelávací program (modul), ktorý by reflektoval potreby frekventantov práve s minimálnym 
alebo žiadnym predchádzajúcim vzdelaním v danej oblasti. Vlastníci historických budov, súkromní aj 
inštitucionálni, čelia v praxi rôznym úlohám spojeným s pamiatkovou ochranou, najmä v nadväznosti 
na modernizáciu (renováciu) týchto budov – od administratívnych a legislatívnych požiadaviek, cez 
prípravu plánov na modernizáciu až po výber vhodných technológií a tiež spolurozhodovanie                       
o konečnom vzhľade budov a ich následnej údržbe. V týchto procesoch konzultujú a komunikujú so 
všetkými ostatnými zadefinovanými cieľovými skupinami – architektmi, inžiniermi, projektantmi, 
remeselníkmi aj pracovníkmi pamiatkových úradov či samospráv. Osožný by preto pre nich bol taký 
koncept ďalšieho vzdelávania, ktorý by sa dotýkal všetkých aspektov pamiatkovej ochrany. Platí 
pritom, že osvietený/poučený vlastník (alebo správca) historickej budovy je dobrým partnerom pre 
všetkých ostatných zainteresovaných aktérov. 

Ďalšie cieľové skupiny: 

Ďalšou definovanou cieľovou skupinou by eventuálne mohli byť reštaurátori, teda ľudia, vykonávajúci 
vysoko odborné činnosti súvisiace s výskumom alebo obnovou / starostlivosťou o vybrané časti 
historických budov vyznačujúce sa jedinečnou historickou alebo umeleckou hodnotou. Reštaurátori 
zohrávajú v tejto oblasti nezastupiteľnú úlohu. Od ich zadefinovania ako ďalšej cieľovej skupiny tohto 
projektu sme však upustili, keďže majú vlastnú dobre prepracovanú vzdelávaciu ponuku (k dispozícii 
majú komplexné a vysoko špecializované vysokoškolské štúdium a sú organizovaní v profesijných 
združeniach/komorách). Ich vzdelávacie potreby sme však napriek tomu (dotazníkovou formou) 
analyzovali a, samozrejme, ich účasť na medzinárodnom modulovom školiacom programe by bola iba 
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vítaná. Predsa len, obnova/reštaurovanie historických budov je zložitý proces, pri ktorom reštaurátori 
musia spolupracovať a komunikovať s množstvom ďalších profesií a zainteresovaných subjektov – 
vrátane všetkých vyššie uvedených cieľových skupín. Pre všetkých zainteresovaných by preto ich účasť 
na nejakom interdisciplinárnom školiacom programe prispela k lepšiemu vzájomnému porozumeniu            
a tým aj k lepším výsledkom spoločného úsilia o zachovanie kultúrneho dedičstva.   
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II. Analýza vzdelávacej ponuky 
 
 
 
V prvej fáze projektu Heritage Train bola uskutočnená analýza ponuky vzdelávania a vzdelávacích 
potrieb v oblasti ochrany stavebného dedičstva v SR, ČR a AT. Ponuka je prezentovaná v tejto kapitole 
a potreby v nasledujúcej (III. kapitole). 
 
Ponuka bola analyzovaná na základe zberu dát - potenciálni poskytovatelia školení v oblasti ochrany 
kultúrneho dedičstva boli oslovovaní väčšinou formou direct mailingu (v niektorých prípadoch aj 
telefonicky alebo internetovým prieskumom). V prvom polroku 2021 bolo oslovených množstvo 
subjektov – organizácií a inštitúcií zo súkromného i verejného sektora: štátne a regionálne pamiatkové 
úrady, miestne a regionálne samosprávy, vysoké školy, príslušné komory alebo profesijné združenia, 
mimovládne organizácie a ďalšie subjekty zaoberajúce sa pamiatkovou ochranou a starostlivosťou 
v SR, ČR a AT.  
 
Tento rozsiahly prieskum vygeneroval odpovede celkovo od 223 organizácií/inštitúcií zo všetkých 
troch krajín – z tohto počtu 136 subjektov bolo zo SR, 64 z ČR a 23 z AT. Všetky tieto subjekty nám 
poskytli informácie o dovedna 1622 nimi zorganizovaných aktivitách za obdobie rokov 2013 - 2020 – 
z tohto počtu 779 v SR, 582 v ČR a 261 v AT. 
Následne bolo potrebné zozbierané dáta dôkladne pretriediť, keďže sa ukázalo, že mnohé z nich,            
po prvé, nemožno považovať za školenie v danej oblasti, ale skôr za osvetu a, po druhé, že mnohé síce 
súviseli s kultúrnym dedičstvom vo všeobecnej rovine, no neboli priamo zamerané na nami definovanú 
oblasť, teda na pamiatkovú starostlivosť (boli to napríklad festivaly, prednášky o histórii, verejné 
prezentácie, prehliadky múzeí a hradov, exkurzie pre širokú verejnosť a pod.), a ako také sú pre ciele 
nášho výskumu irelevantné. Pozri tabuľku č. 1. 
 
Projektový tím čelil určitým ťažkostiam pri určovaní, do ktorej kategórie – školenie alebo osveta –
niektoré aktivity zaradiť, keďže (1) poskytovatelia nie vždy poskytli dostatok relevantných informácií     
a (2) niektoré proklamované školiace aktivity neniesli znaky typickej školiacej aktivity, kým v iných, 
pôvodne inak zameraných, bolo zase možné vysledovať školiaci aspekt ako ich dodatočný výstup 
(napríklad v prípade niektorých konferencií). 
 
Tabuľka 1: Celoživotné vzdelávanie v oblasti pamiatkovej starostlivosti v troch vybraných krajinách v období 
rokov 2013 - 2020: 

Aktivity / Počet / Krajina SK CZ A Všetky krajiny 

Relevantné aktivity - školiace 276 489 261 1026 

Osvetové aktivity 278 73 0 351 

Irelevantné aktivity✻ 225 20 0 245 

Spolu 779 582 261 1622 
✻ Poznámka: Aktivity, ktoré súviseli s kultúrnym dedičstvom len vo všeobecnosti a nezameriavali sa na nami definovanú oblasť 
– ochranu stavebného dedičstva.  

 
Zber údajov v SR a ČR bol veľmi rozsiahly a vygeneroval veľké množstvo spätnej väzby (ako vidno 
z tabuľky č. 1). Na rozdiel od AT nebol v SR a ČR trh so vzdelaním natoľko preskúmaný, čo si vyžiadalo 
rozsiahlejší prieskum, ktorý však zároveň vygeneroval aj údaje nie vždy relevantné pre zameranie 
projektu (vzdelávanie v definovanej oblasti). V AT bolo možné pristupovať k trhu cielenejšie, keďže 
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potenciálni poskytovatelia už boli zmapovaní; možno konštatovať, že tamojší vzdelávací trh v oblasti 
nášho záujmu nie je taký rozdrobený ako v SR a ČR. 
 
Vo všeobecnosti je množstvo organizovaných aktivít a iniciatív súvisiacich s kultúrnym dedičstvom           
v každej z troch krajín skutočne vysoké – čo je vskutku pozitívne zistenie. 
 
Ukázalo sa však, že charakter týchto aktivít a iniciatív má v každej z troch krajín trochu odlišné črty; viac 
o tom uvádzame v nasledujúcich kapitolách. 
 
Zozbierané boli nasledujúce kategórie údajov: 

1. Názov poskytovateľa školenia (subjekt, ktorý zabezpečoval odborné vzdelávanie) a jeho 
inštitucionálna forma 

2. Zoznam zorganizovaných školení v období rokov 2013 - 2020 
3. Typ školenia (jednorazové, periodické alebo systematické) 
4. Formát školenia - prednáška, workshop, seminár, konferencia, e-learning (online kurz) a pod. 
5. Obsah školenia  
6. Trvanie školenia (v dňoch) 
7. Účastnícky poplatok 
8. Financovanie 
9. Počet účastníkov 
10. Dátum 
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1. Skúmaná skupina - poskytovatelia odborných školení a ich inštitucionálne 
formy 

 
Po analýze všetkých zozbieraných údajov od rôznych subjektov zo všetkých troch krajín bol pre účely 
projektu do skúmanej skupiny zaradený nasledujúci počet poskytovateľov: 46 subjektov zo SR, 34 z ČR 
a 23 z AT. Pozri tabuľku č. 2. Vzhľadom na skutočnosť, že potrebné údaje sa podarilo získať od veľkej 
väčšiny poskytovateľov možno skúmaný súbor považovať za reprezentatívny.  
 
Graf 2: Skúmaný súbor - poskytovatelia vzdelávania v jednotlivých krajinách a ich inštitucionálne formy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabuľka 2: Skúmaný súbor - poskytovatelia vzdelávania v jednotlivých krajinách a ich inštitucionálne formy: 

 
Inštitucionálna forma / Počet poskytovateľov v skúmanej skupine / Krajina SK CZ A 

Miestna samospráva 4 0 0 

Štátna správa 5 10 3 

Regionálna samospráva 14 6 2 

Súkromné neziskové subjekty 13 7 11 

Súkromné ziskové subjekty 3 4 4 

Univerzity (financované štátom) 7 7 3 

Spolu 46 34 23 
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Poznámka: Rôzne subjekty financované alebo spolufinancované samosprávnymi krajmi sú zaradené   
do kategórie regionálnej samosprávy (napr. regionálne múzeá). Subjekty financované zo štátneho 
rozpočtu sú zaradené medzi štátnu správu (napr. orgány pamiatkovej ochrany - pamiatkové 
úrady/ústavy, národné múzeá, štátne komisie UNESCO). Kategória súkromné neziskové subjekty 
zahŕňa mimovládne organizácie, komory, profesijné združenia, národné pobočky medzinárodných 
organizácií (napr. ICOMOS, DOCOMOMO) a ďalšie neziskové platformy. 
 
Vo všetkých troch krajinách pôsobia poskytovatelia školení a kurzov v oblasti pamiatkovej starostlivosti 
s rôznym inštitucionálnym ukotvením – zastúpené sú subjekty z verejného aj zo súkromného sektora. 
 
Na Slovensku ako v jedinej krajine, na rozdiel od ČR a AT, sú vo vyššie uvedenej tabuľke zastúpené aj 
miestne samosprávne inštitúcie - ide o niekoľko historických miest zapísaných v Zozname svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO, ktoré organizujú semináre a konferencie. V ČR do rovnakej skupiny patrí 
magistrát hlavného mesta Prahy, ktorý sa venuje podobnej činnosti, tiež organizuje školenia, no                
na rozdiel od slovenských miest formálne spadá do kategórie regionálnych samospráv. 
 
V AT najväčšiu časť skúmaného súboru tvoria súkromné neziskové subjekty, ktoré však nezabezpečujú 
najväčšiu časť vzdelávacích aktivít. Väčšinu aktivít zabezpečuje Rakúsky spolkový pamiatkový úrad 
(BDA-IWZB), ktorý však, treba podotknúť, svoje aktivity realizuje v spolupráci so Združením na podporu 
pamiatkovej starostlivosti (VFB), ktoré je neziskovou organizáciou – ako aj vyplýva z grafu č. 3.  
 
 

2. Počet školiacich aktivít a inštitucionálne formy ich organizátorov  
 
Zaujímavosťou je, že SR ako najmenšia krajina s najnižším počtom obyvateľov z daných troch krajín má 
najvyšší počet poskytovateľov v skúmanej skupine (graf 2). Na druhej strane táto skutočnosť nemusí 
korelovať s množstvom realizovaných aktivít - ako ukazuje nasledujúci graf; najviac aktivít totiž 
vykazuje ČR (graf 3). Z toho môžeme usúdiť, že „trh so vzdelaním“ na Slovensku je zo všetkých troch 
porovnávaných najviac fragmentovaný – tvorený množstvom menších poskytovateľov. 
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Graf 3: Počet školení v daných krajinách podľa inštitucionálnej formy ich poskytovateľov 

 
 
Inštitucionálna forma poskytovateľov /  
Počet školení 2013 - 2020 / Krajina SK CZ AT  SK % CZ % AT % 

Súkromné neziskové subjekty  169 153 36  61,2 31,3 13,8 

Súkromné ziskové organizácie      7 174 14  2,5 35,6 5,4 

Štátna správa 29 82 198  10,5 16,8 75,9 

Regionálna samospráva 28 42 11  10,1 8,6 4,2 

Miestna samospráva 23 0 0  8,3 0,0 0,0 

Univerzity (štátom financované) 20 38 2  7,2 7,8 0,8 

Spolu 276 489 261  100,0 100,0 100,0 

 

Krajina Počet školení poskytnutých skúmanou skupinou organizácií, 2013 - 2020         % 

SK 276 26,9 

CZ 489 47,7 

AT 261 25,4 

Spolu 1026 100,0 

 
Z grafu 3 je zrejmý ten najpozoruhodnejší rozdiel medzi 3 krajinami. V SR najväčší podiel aktivít                 
v skúmanej skupine zabezpečujú súkromné neziskové subjekty (61 %). V ČR sú aktivity rozdelené 
rovnomernejšie medzi tri kategórie poskytovateľov - súkromné neziskové (31 %), súkromné ziskové 
(37 %) a štátne inštitúcie (17 %, vrátane väčšiny aktivít zabezpečovaných Národným pamiatkovým 
úradom - NPÚ). ). V AT jednoznačne dominujú aktivity zabezpečované štátnymi inštitúciami (takmer 
76 %). 
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Situácia v AT je interpretačne špecifická aj z iného hľadiska: z celkového počtu 261 aktivít je väčšina     
z nich (72 %, 190 aktivít) zaradená do kolónky „poskytovaná štátnymi inštitúciami“, no pri hlbšej 
analýze sú tieto aktivity poskytované na platforme trojstrannej verejno-súkromnej spolupráce medzi 
(1) štátnym Informačným a vzdelávacím centrom rakúskeho spolkového pamiatkového úradu 
v Mauerbachu (BDA-IWZB) (2) organizáciou Burghauptmannschaft Österreich (BHÖ), štátnym úradom 
zabezpečujúcim prevádzku chránených objektov vo vlastníctve štátu a (3) Združením na podporu 
pamiatkovej starostlivosti (VFB), ktoré je neziskovou mimovládnou organizáciou. Ďalším osobitným  
hráčom na trhu v AT je Univerzita pre celoživotné vzdelávanie - Donau University v Kremse. Tá sa 
špecializuje na zvyšovanie kvalifikácie odborníkov z praxe. Jej katedra výstavby a životného prostredia 
ponúka postgraduálne štúdium s úzkym prepojením na stavebné dedičstvo (koncepčná architektonická 
starostlivosť o stavebné pamiatky, ochrana kultúrnych pamiatok, obnova a revitalizácia). Okrem 
uvedených organizácií neexistujú v Rakúsku žiadne ďalšie inštitúcie, ktoré by poskytovali systematické 
celoživotné, resp. ďalšie odborné vzdelávanie v oblasti stavebného dedičstva.5   

Jedinečnosťou SK trhu je vysoký podiel aktivít prepojených so záchranou ruín stavebného dedičstva 
(zrúcanín hradov, kúrií, kláštorov). Z väčšej časti (61 %) sú tieto aktivity organizované súkromnými 
neziskovými organizáciami (169 aktivít), z ktorých až 41 % (113 aktivít) boli aktivity mimovládiek 
(väčšinou workshopy) organizované a prebiehajúce priamo v teréne, v chránených lokalitách, 
ponúkajúce praktický tréning znalosti a zručností potrebných na obnovu chránených ruín. Zvyšná časť 
ponuky školení na SK (59 %) je veľmi fragmentovaná – charakterizuje ju veľké množstvo 
poskytovateľov (najväčšie zo skúmaných troch krajín), ktorých aktivity však nie sú až také početné. Viac 
než polovica poskytovateľov (28, rôznych inštitucionálnych foriem), napríklad, v priebehu 
vykazovaného 8-ročného obdobia zorganizovala len 1 alebo 2 aktivity, 9 poskytovateľov vykázalo od 3 
do 6 aktivít, 6 poskytovateľov 7-16 a iba 1 poskytovateľ spomedzi nich za uvedené obdobie 2013 – 
2020 zorganizoval viac než 20 aktivít ( pamiatkový úrad - PÚSR). 

ČR vykázala najvyšší počet aktivít spomedzi skúmaných 3 krajín. Je to spôsobené tým, že sú tu 4 
súkromné neziskové organizácie, ktoré pravidelne organizujú množstvo školení (30%) a jedna 
súkromná zisková organizácia s podstatným podielom realizovaných aktivít (28 %). V ČR tiež dlhodobo 
funguje ponuka štátnych celonárodných a regionálnych inštitúcií, univerzít a neziskových súkromných 
organizácií. Nakoľko v ČR pôsobí niekoľko „kľúčových hráčov“, trh nie je až taký rozdrobený ako             
na Slovensku - škálovanie je nasledovné: 9 subjektov (rôznych inštitucionálnych foriem) zabezpečilo    
za vykázané obdobie 3-10 školiacich aktivít; 8 subjektov (rôznych inštitucionálnych foriem) 10-50 
aktivít; 2 subjekty (jeden súkromný neziskový subjekt a druhý štátna pamiatková autorita - NPÚ) 50-
100 aktivít; a napokon, jeden súkromný neziskový subjekt zorganizoval viac než 100 aktivít. Situácia 
v ČR sa od ostatných dvoch krajín podstatne líši v tom, že z celkového počtu 489 aktivít takmer tretinu 
poskytla jedna súkromná zisková spoločnosť (28 %). 

Celkový počet odborných školení v skúmaných troch krajinách bol pomerne vysoký (najvyšší je v ČR), 
no napriek tomu stále existuje dopyt po cielenom alebo dlhodobom systematickom vzdelávaní najmä 
v SR a ČR – ako je zrejmé z výsledkov dotazníkového prieskumu medzi cieľovými skupinami 
(prezentovanými v kapitole III). 

 

 
                                                
5 Aktivity univerzity napriek všetkému nie sú v prieskume dostatočne zastúpené, keďže magisterské kurzy sa 
začali len pred niekoľkými rokmi; dá sa však očakávať, že jej absolventi prispejú k rozšíreniu ponuky vzdelávania 
a stanú sa čoskoro dôležitou súčasťou trhu.  
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3. Druhy školení - systematické, periodické, jednorazové 
 
Graf 4: Počet školení podľa druhu (systematické, periodické, jednorazové), poskytnutých subjektmi 
zo skúmanej skupiny v období 2013 – 2020 

 
 

Druh školenia / Počet školení, 2013 - 2020 / Krajina SK CZ A  SK % CZ % A % 

Systematické vzdelávacie akcie 32 58 128  11,6 11,9 49,0 

Periodické školenia 175 81 47  63,4 16,6 18,0 

Jednorazové školenia 68 350 86  24,6 71,6 33,0 

Údaj o druhu nebol poskytnutý 1 0 0  0,4 0,0 0,0 

Spolu 276 489 261  100,0 100,0 100,0 

 
Ako vyplýva z grafu č. 4, v SR prevládajú periodické školiace aktivity (63 %) - ide o aktivity zamerané 
na jednu alebo viacero tém, ktoré sa vo vykazovanom období 2013 – 2020 periodicky opakovali,              
no súčasne konštatujeme, že nie celkom pokrývali nami vymedzenú odbornú oblasť. V ČR prevládali 
jednorazové aktivity (72 %).  
 
V AT prevládalo zase systematické vzdelávanie (49 %) - vzdelávanie organizované v rámci 
štruktúrovaného rámcového programu, ktorý pozostával zo základných kurzov, po ktorých nasledovali 
tematicky rovnaké nadstavbové kurzy (modulový systém). 
 
SR a ČR vykázali podobnosť v miere využívania systematického vzdelávania - v oboch krajinách je to 
len cca 12 % zo všetkých kurzov. Rakúsko síce dosahuje 49 % systematického vzdelávania – no 
skresľujúcou je skutočnosť, že ide o vzdelávanie poskytované v rámci trojstrannej verejno-súkromnej 
spolupráce dvoch štátnych a jednej súkromnej organizácie BDA/VFB/BHÖ. Treba podotknúť, že väčšina 
pravidelných vzdelávacích podujatí v AT je organizovaná práve týmito tromi poskytovateľmi. 
 
V SR systematické školenie zabezpečuje pamiatkový úrad (PÚSR) a viaceré mimovládne organizácie, 
avšak školenia nepokrývajú všetky tematické oblasti potrebné pre obnovu pamiatkového dedičstva.          
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V ČR systematické vzdelávanie zabezpečuje Národný pamiatkový úrad (NPÚ), viaceré mimovládne 
organizácie, univerzity a v podstatnej miere aj jeden súkromný ziskový subjekt.  
 
 

4. Formát školiacich aktivít 
 

Graf 5: Klasifikácia školiacich aktivít poskytovaných subjektmi v skúmanom súbore v období 2013 – 2020 podľa 
formátu  

 
 
Formát školenia / Počet školení 2013 - 2020 / Krajina SK CZ AT  SK % CZ % AT % 

Workshop 151 77 187  54,7 15,7 71,6 

Konferencia 56 71 6  20,3 14,5 2,3 

Prednáška 12 16 3  4,3 3,3 1,1 

Seminár 37 272 65  13,4 55,6 24,9 

Iné 19 53 0  6,9 10,8 0,0 

E-learning (online kurz) 1 0 0  0,4 0,0 0,0 

Spolu 276 489 261  100,0 100,0 100,0 

 
Z grafu č. 5 je zrejmá podobnosť medzi SR a AT v tom, že v oboch krajinách prevládali vo vykazovanom 
období workshopy - v SR tvorili 55 % a v AT dokonca 72 % všetkých školiacich aktivít. 

V SR a AT je využitie workshopovej formy spojené s tým, že školenia sú prevažne zamerané na materiály 
a technológie, vrátane množstva praktických (hands-on) kurzov v tradičných stavebných remeslách 
(pozri aj graf č. 6). 
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V AT ponúka trojstranná platforma BDA/VFB/BHÖ workshopy alebo kombináciu seminárov, 
workshopov a praktických (hands on) školení v rámci modulového systematického vzdelávania. Tento 
systém je podporený organizovaním konferencií zameraných na špeciálne témy. 

V ČR prevládajú semináre (56%), ktoré prevažne pokrývajú tematické oblasti, kde nie je nevyhnutný 
praktický (hands-on) alebo interaktívny prístup (témy ako právne a administratívne aspekty 
pamiatkovej ochrany alebo využitie a prezentácia pamiatok a pamiatkových lokalít - pozri aj graf č. 6). 
 

Poznámka: Treba podotknúť, že pre ponuku praktických workshopových školení je rozhodujúca 
existencia vhodných zariadení. V rakúskom Maueurbachu sa praktické (hands-on) kurzy konajú 
v tamojšom bývalom kláštore. Organizuje ich spomínané trio BDA/VFB/BHÖ a využívané na ten účel sú 
všetky časti tohto priestranného objektu. Aj v ČR je na ten účel využívaný kláštor Plasy (Centrum 
stavitelského dědictví Plasy),6 ktorý prevádzkuje Národní technické  muzeum. V SR existuje niekoľko 
menších zariadení, presnejšie 3 regionálne zariadenia, kde sa workshopy organizujú v réžii PÚ SR7. 
Okrem toho, praktické školenia v SR organizuje niekoľko tamojších mimovládnych organizácií a jeden 
súkromný subjekt, ktoré síce nemajú obzvlášť rozsiahle priestory, no často organizujú školenia “in-situ” 
vo vybraných historických budovách a lokalitách8.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
6 Modelový projekt pamiatkovej starostlivosti s názvom „Centrum stavitelského dědictví Plasy“ bol realizovaný   
s podporou štrukturálnych fondov EÚ od roku 2009 do jesene 2015. Jeho súčasťou bola úprava dvoch značne 
zdevastovaných, no veľmi cenných pamiatkových objektov bývalého kláštora – pivovaru a hospodárskeho dvora. 
Vzniklo tak pracovisko, ktoré programovo spája prezentačnú a vzdelávaciu funkciu múzea so zážitkovými 
aktivitami zameranými na širokú verejnosť. Vznikol tu vzdelávací a oddychový areál prepájajúci tematicky 
zamerané múzejné expozície s historickými dielňami tradičných stavebných remesiel, ktoré okrem prezentácie 
svojho vybavenia ponúkajú aj možnosť vyskúšať si konkrétne remeselné zručnosti. Web: https://www.muzeum-
plasy.cz/  
 
7 Ide o projekt Pamiatkového úradu SR s názvom PRO MONUMENTA zameraný na technickú diagnostiku                      
a monitoring nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok a osvedčené postupy ich údržby, realizovaný           
v úzkej spolupráci s vlastníkmi a správcami. Projekt bol podporený z Finančného mechanizmu EHP a jeho 
partnerom je nórske Riaditeľstvo pre kultúrne dedičstvo (Riksantikvaren). Web: https://www.pamiatky.sk/pro-
monumenta/ 
 
8 Napríklad, MVO Academia Istropolitana Nova realizuje praktické školenia priamo vo vybraných historických 
budovách v Mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Svätý Jur, v ktorom táto MVO sídli (pozn. budovy sú                          
v spoluvlastníctve miestnej samosprávy). Mimovládna organizácia ArTUR realizuje školenia v malej historickej 
budove, kde sídli (v obci Hrubý Šúr). V SR taktiež pôsobí viacero mimovládnych organizácií, ktoré realizujú 
praktické kurzy v rámci záchrany zrúcanín hradov alebo kláštorov - napr. Občianske združenie Hrad Uhrovec, 

Lietavský hrad, OC Katarínka. V Banskej Štiavnici (lokalita UNESCO) si zase tamojšia súkromná firma Obnova s.r.o. 
prenajíma v centre mesta jednu z historických budov, kde organizuje praktické školenie. 
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5. Obsah školenia 
 
Graf 6: Klasifikácia školiacich aktivít zorganizovaných v skúmanom období 2013 – 2020 podľa tematických 
okruhov 

 
 
Tematický okruh / Počet školení / Krajina  SK CZ A  SK % CZ % A % 

1. Historické materiály a technológie 170 124 162  61,6 25,4 62,1 

2. Historická a umelecko-historická tematika 17 35 9  6,2 7,2 3,4 

3. Metódy prieskumu a diagnostiky v pamiatkovej starostlivosti 11 31 13  4,0 6,3 5,0 

4. Manažérske aspekty v oblasti pamiatkovej starostlivosti 12 25 9  4,3 5,1 3,4 

5. Teoretické a metodické aspekty pamiatkovej starostlivosti 8 21 55  2,9 4,3 21,1 

6. Právne a administratívne aspekty pamiatkovej starostlivosti 8 117 9  2,9 23,9 3,4 

7. Využitie a prezentácia pamiatok a pamiatkových lokalít 18 133 4  6,5 27,2 1,6 

Iné 32 3 0  11,6 0,6 0 

Spolu 276 489 261  100,0 100,0 100,0 

 
Z grafu č. 6 vyplýva, že v SR aj v AT sú prevládajúcou témou školení materiály a technológie. V SR aj    
v AT je to zhodne 62 %. Na Slovensku, ako už bolo spomenuté, je to spôsobené tým, že početné školiace 
aktivity sú previazané s terénnymi workshopmi zameranými na záchranu ruín stavebného dedičstva, 
kde sa často účastníci školia práve v „materiáloch a technológiách“. Na Slovensku sa najmä na túto 
tematickú oblasť zameriavajú mimovládne organizácie aj pamiatkový úrad (PÚ SR). V AT prebieha 
systematická odborná príprava zameraná na materiály a technológie (kurzy tradičných stavebných 
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remesiel a postupov používaných pri obnove a reštaurovaní). V AT sa to pociťuje ako tá najpotrebnejšia 
téma (pozri kapitolu III), ktorá je však zároveň už dobre pokrytá existujúcimi kurzami. 
 
Je dôležité podotknúť, že čísla v grafe 6 pre AT ešte dostatočne neodrážajú existujúce nové 
systematické školenie s názvom Údržba a správa historických budov, keďže to je organizované až            
od roku 2017. Všetky ostatné tematické oblasti sú v AT pokrývané len príležitostne, resp. sa formou 
systematického odborného vzdelávania neorganizujú vôbec. 
 
V ČR nie je taká dominancia jednej témy; školiace aktivity pokrývajú definované tematické okruhy 
rovnomernejšie. Tri tematické celky majú napriek tomu dominantný podiel (každá okolo 25 %): sú to 
materiály a technológie, právne a administratívne aspekty pamiatkovej starostlivosti a prezentácia 
pamiatok a pamiatkových lokalít. Všetky ostatné rozličné témy pokrývajú svojimi aktivitami súkromné 
neziskové aj ziskové organizácie, univerzity a regionálne a štátne inštitúcie (vrátane národného 
pamiatkového úradu NPÚ).  
 
 

6. Ďalšie zistenia z prieskumu 
 
V rámci prieskumu boli zároveň zhromaždené aj informácie o: 

● trvaní školení (v dňoch) 
● poplatkoch za účasť  
● počte účastníkov 

 
Trvanie: V SR, ČR a tiež v AT mali najväčší podiel školiace aktivity trvajúce menej ako 3 dni. V AT bola 
značná časť (36%) aktivít aj v trvaní od 4 do 7 dní a boli to školenia, ktoré obvykle pokrývali viaceré 
témy. Na Slovensku zase až 23 % aktivít trvalo viac než 7 dní a tvorili ich väčšinou akcie spojené 
s workshopmi zameranými na ochranu a obnovu ruín stavebného dedičstva (napr. letné tábory               
na zrúcaninách hradov). 
 
Účastnícky poplatok: Na Slovensku bolo 47 % školiacich aktivít platených a 44 % zadarmo. V ČR si 
väčšina vzdelávacích aktivít vyžadovala poplatok (40 %), bezpoplatkových bolo len 11 %, avšak 
výpovednú hodnotu týchto čísel skresľuje skutočnosť, že väčšina poskytovateľov nám tieto údaje 
neuviedla. V AT bola väčšina školení platená (75 %). 
 
Počet účastníkov: Väčšina poskytovateľov neuviedla potrebné údaje, preto túto kategóriou nebolo 
možné správne posúdiť.  
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Graf 7: Klasifikácia školení zorganizovaných v troch skúmaných krajinách v 2012-2010 podľa dĺžky trvania 

 
Trvanie školenia / Počet aktivít / Krajina SK CZ AT  SK % CZ % AT % 

Do 3 dní 180 392 149  65,2 80,2 57,1 

4-7 dní  19 20 95  6,9 4,1 36,4 

Viac než 7 dní 62 5 17  22,5 1,0 6,5 

Údaje o trvaní neboli poskytnuté 15 72 0  5,4 14,7 0,0 

Spolu 276 489 261  100,0 100,0 100,0 
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Graf 8: Klasifikácia školení zorganizovaných v troch skúmaných krajinách v 2012-2010 podľa účastníckeho 
poplatku 
 

 
 

Účasť / Počet aktivít / Krajina SK CZ AT  SK % CZ % AT % 

Spoplatnená 121 197 196  43,8 40,3 75,1 

Zdarma 130 52 0  47,1 10,6 0,0 

Údaj nebol poskytnutý 25 240 65  9,1 49,1 24,9 

Spolu 276 489 261  100,0 100,0 100,0 
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III. Prieskum vzdelávacích potrieb 
 
 
 
Po analýze vzdelávacej ponuky sa spracovatelia projektu zamerali na analýzu vzdelávacích potrieb             
v oblasti ochrany stavebného dedičstva. Obe analýzy potom poslúžili ako podklady pre náčrt osnov 
medzinárodného modulového vzdelávacieho programu. 
 
Vzdelávacie potreby boli analyzované na podklade dotazníka počas jari a leta 2021. Dotazník s 21 
otázkami bol rozoslaný subjektom zo zadefinovaných cieľových skupín v SR, ČR a AT s cieľom získať 
relevantné informácie o ich potrebách. 
 
Cieľové skupiny: 
 
1. Pracovníci pamiatkových úradov/ústavov 
2. Zamestnanci miestnych a regionálnych samospráv 
3. Architekti, stavební inžinieri 
4. Remeselníci 
5. Vlastníci      historických budov 
 
Prieskum priniesol 738 odpovedí od zástupcov všetkých uvedených cieľových skupín, pričom 
najväčšiu mieru návratnosti dotazníkov – 44 % – sme zaznamenali u pracovníkov pamiatkových 
úradov, predovšetkým zo Slovenska a Českej republiky (pozri graf č. 9). Tento výsledok koreluje                
so zapojením pamiatkových úradov v SR a ČR do projektu v role pridružených partnerov, s ich aktívnou 
spoluprácou pri distribúcii dotazníka medzi vlastnými zamestnancami a eminentným záujmom 
o vlastné odborné vzdelávanie.  
 
Dotazník bol osobitne úspešný na Slovensku a v ČR pravdepodobne aj preto, že v týchto krajinách sa 
podobný prieskum dopytu po vzdelaní nerobil vôbec alebo sa robil už pomerne dávno. V prípade AT 
nebola návratnosť dotazníka taká vysoká, a to aj napriek tomu, že rakúsky partner projektu VFB a jeho 
pridružený partner BDA ho distribuovali viac ako tisícke absolventov svojich kurzov. Môže to byť 
spôsobené tým, že absolventi kurzov organizovaných VFB/BDA pravidelne vypĺňajú podobné dotazníky 
po každom školení, čo znižuje pravdepodobnosť, že budú cítiť potrebu znova odpovedať na podobné 
otázky. Do nasledujúcej fázy projektu, tvorby náčrtu kurikula, sme preto zaradili nielen tieto čerstvé, 
ale aj už predtým zozbierané údaje. 
 
Tabuľka 9: Miera návratnosti dotazníka podľa cieľových skupín a podľa krajín 
  

Cieľová skupina / Miera návratnosti dotazníka / Krajina SK % CZ % AT   % Spolu Spolu % 

Pracovníci pamiatkových úradov 34 65 5,5 321 43,50% 

Pracovníci miestnych a regionálnych samospráv 10,3 6,1 1,8 60 8,10% 

Architekti, stavební inžinieri, projektanti 19,2 2,5 30,9 102 13,80% 

Remeselníci 6,2 0,7 25,5 41 5,60% 

Vlastníci historických budov 6,4 1,8 5,5 34 4,60% 

Reštaurátori 10,1 13 7,3 81 11,00% 

Iní 8,4 8,3 18,2 67 9,10% 

Neodpovedali   5,4 2,5 5,5 32 4,3 

 100,00% 100,00% 100,00% 738 100,00% 
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Tabuľka č. 10: Vzdelávacie potreby a preferencie cieľových skupín podľa dotazníkového prieskumu (časť A) - 

Prehľad 

Predmet 
prieskumu 

Možnosti SK % CZ % AT % Spolu 
% 

Požadované 
témy 

Právne a administratívne aspekty pamiatkovej starostlivosti 10 10 8 9 

Teoretické a metodické aspekty pamiatkovej starostlivosti 10 9 9 9 

Využitie a prezentácia pamiatok 10 7 4 7 

Manažérske aspekty v oblasti pamiatkovej starostlivosti 4 5 6 5 

Historická a umelecko-historická tematika 9 7 8 8 

Metódy prieskumu v pamiatkovej starostlivosti 8 11 12 10 

Historické materiály a technológie 14 14 19 16 

Súčasné materiály a technológie pamiatkovej starostlivosti 14 13 19 15 

Ochrana a prezentácia archeologických nálezísk 4 4 3 3 

Starostlivosť o krajinu a historickú zeleň 6 6 3 5 

Urbanistické aspekty pamiatkovej starostlivosti 5 7 4 5 

Využitie digitálnych technológií v ochrane a prezentácii pamiatok 8 6 6 7 

Iné 1 1 1 1 

Dĺžka 
vzdelávacích 
aktivít 

Kombinovaná ponuka 56 58 67 60 

Jednorazové vzdelávacie akcie 37 35 20 30 

Dlhodobé vzdelávacie programy/kurzy 8 8 13 10 

Formát 
školenia 

Zmiešaný formát 63 68 56 62 

Prakticky zamerané kurzy, workshopy 25 24 33 27 

Teoretické prednášky, semináre 12 8 11 10 

Možnosť 
online 
vzdelávania 

Prijateľné v závislosti od typu a zamerania vzdelávania 44 48 38 44 

Prijateľné 44 37 25 36 

Neprijateľné, odmietam 11 14 36 21 

Miesto 
konania 

Dôležité, závisí od dojazdovej vzdialenosti 62 65 38 55 

Nepodstatné 26 21 38 28 

Dôležité, závisí od atraktivity miesta konania vzdelávacej aktivity 12 14 24 17 

Trvanie 
školenia 

Menej ako 3 dni 53 53 31 46 

Tri dni ako optimum 42 42 53 46 

Dlhšie ako 3 dni 4 5 16 8 

Školenie cez 
víkend 

Nie 50 47 9 35 

Áno 50 53 92 65 

Školenie v 
zahraničí 

Nie 30 27 9 22 

Áno 70 73 91 78 

 

Dotazník bol rozdelený do troch častí: časť A sa zameriavala na obsah a spôsob realizácie školení (8 
otázok), časť B skúmala profil respondenta (9 otázok) a napokon časť C bola venovaná osobitne 
pracovníkom pamiatkových úradov (3 otázky). 
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V tabuľke č. 10 uvádzame prehľad odpovedí z prvej časti dotazníka, zameranej na identifikáciu 
obsahových potrieb a preferovaných spôsobov organizovania vzdelávania. Zaujímavé zistenie je,          
že v SR aj ČR boli vygenerované veľmi podobné a v niektorých prípadoch dokonca zhodné odpovede 
– teda že v oboch krajinách existujú do veľkej miery zhodné potreby aj preferencie.  
 
Graf č. 11 naznačuje, že miera záujmu o jednotlivé tematické oblasti je vo všetkých troch krajinách – 
SK, ČR aj AT veľmi podobná. Prevláda dopyt po školeniach v oblasti historických a súčasných 
materiálov a technológií. 
 
Veľmi žiadané sú aj tieto oblasti: metódy prieskumu v pamiatkovej starostlivosti; právne                                         
a administratívne aspekty pamiatkovej starostlivosti; teoretické a metodické aspekty pamiatkovej 
starostlivosti. Najnižší záujem je o školiace aktivity na tému ochrany a prezentácie archeologických 
nálezísk. 
 

Graf 11: Preferencie cieľových skupín podľa dotazníkového prieskumu - Tematické oblasti vzdelávania 
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Z grafu č. 12 vyplýva, že väčšina respondentov vo všetkých troch krajinách preferuje kombináciu 

kratších (jednorazových) podujatí a dlhodobého školiaceho programu. 

Graf 12: Preferencie cieľových skupín podľa dotazníkového prieskumu - Dĺžka školenia 

 
Graf č. 13 ukazuje, že vo všetkých troch krajinách prevláda záujem o zmiešanú ponuku, ktorá 

kombinuje prakticky aj teoreticky zamerané kurzy. Pomerne veľký záujem je aj o samotné praktické 

školenia. 

Graf 13: Preferencie cieľových skupín podľa dotazníkového prieskumu - Formát vzdelávania 
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Z grafu č. 14 vyplýva, že väčšina respondentov považuje online školenie za prijateľné (užitočné). 

Vhodnosť online formy je, samozrejme, do značnej miery podmienená tematickým zameraním 

školenia. V AT však značná časť, viac ako tretina opýtaných, online kurzy odmieta. 

Graf 14: Preferencie cieľových skupín podľa dotazníkového prieskumu - Spôsob výučby  

 
Z grafu č. 15 vyplýva, že vzdialenosť miesta školenia hrá dôležitú úlohu pri rozhodovaní o účasti najmä 

u respondentov zo Slovenska a Českej republiky. V ideálnom prípade by sa malo konať v tzv. dojazdovej 

vzdialenosti. Pre zhruba 30 % respondentov však vzdialenosť nehrá rolu. Atraktivita miesta konania je 

menej rozhodujúcim faktorom. 

Graf 15: Preferencie cieľových skupín podľa dotazníkového prieskumu - Miesto konania 
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Graf č. 16 naznačuje, že respondenti vo všetkých troch krajinách najväčšmi preferujú kurzy, ktoré 

netrvajú dlhšie ako tri dni. Pre koncipovanie atraktívneho programu systematických aj jednorazových 

školení je to obzvlášť dôležitá informácia – naznačuje, že v optimálnom prípade by školenie malo trvať 

od 1 do 3 dní. 

Graf 16: Preferencie cieľových skupín podľa dotazníkového prieskumu - Trvanie školenia 

 
Z grafu č. 17 vyplýva, že respondenti v SR a ČR majú v zhodnej miere afinitu aj averziu voči 

organizovaniu školení počas víkendov – zhruba polovica bola za a ďalšia polovica proti. V AT je podľa 

prieskumu, naopak, záujem o víkendové školenia veľmi vysoký. Možným vysvetlením tejto regionálnej 

odlišnosti je, že v SR a ČR polovica respondentov sú zamestnanci štátnych pamiatkových úradov, ktorí 

sú navyknutí absolvovať pracovné školenia najmä v pracovných dňoch. 

Graf 17: Preferencie cieľových skupín podľa dotazníkového prieskumu - Záujem o vzdelávanie cez víkendy 
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Z grafu č. 18 vyplýva, že záujem o školenia konané v zahraničí je vysoký – čo platí zhruba v rovnakej 

miere pre respondentov zo všetkých troch krajín. V kontexte projektu Heritage Train je toto zistenie 

osobitne dôležité, keďže cieľom je vyvinúť modulový vzdelávací program, ktorý má mať 

medzinárodný charakter a chce integrovať vzdelávacie ponuky zo všetkých troch zapojených krajín. 

Graf 18: Preferencie cieľových skupín podľa dotazníkového prieskumu - Záujem o školenia v zahraničí 

 
 
Druhá časť dotazníka - časť B - obsahovala 9 otázok zameraných na profil respondentov - najmä                     
na kvalifikáciu a úroveň predchádzajúceho vzdelania a v minulosti absolvovanej prípravy. 
 
V tabuľke č. 19 je prehľadné zhrnutie odpovedí z druhej časti dotazníka. Zo zistení vyplýva,                             
že priemerným respondentom prieskumu je osoba s vysokoškolským magisterským štúdiom 
ukončeným pred viac ako 20 rokmi. Približne polovica opýtaných sa školení zúčastňuje pravidelne              
a druhá polovica iba výnimočne, pričom väčšina - 65 % sa zúčastňuje skôr jednorazových vzdelávacích 
akcií (oproti 29 % systematických školení), ktoré majú z 58 % formu teoretických seminárov / 
prednášok (oproti 39 % praktických kurzov) a z väčšej časti (79 %) sú organizované v ich domovskej 
krajine. 
 
Tabuľka 19: Profesijný profil respondentov z dotazníkového prieskumu (časť B) - Prehľad 

 

 Kritérium Kategórie 
SK 
% 

CZ 
% 

AT 
% 

Spolu 
% 

Profesijné zaradenie 
  
  
  
  
  
  

Pracovník pamiatkového úradu/ústavu 36 67 6 45 

Architekt, stavebný inžinier, projektant 20 3 33 14 

Remeselník 7 1 27 6 

Pracovník miestnej alebo regionálnej samosprávy 11 6 2 8 

Vlastník historickej budovy 7 2 6 5 

Reštaurátor 11 13 8 11 

Iné 9 9 19 9 

Najvyššie dosiahnuté  
vzdelanie 
  
  
  

Základné  0 0 2 0 
Stredoškolské 8 6 22 8 
Vysokoškolské I. stupňa (bakalárske) 3 7 25 6 
Vysokoškolské II. stupňa (magisterské/inžinierske) 74 70 43 70 
Vysokoškolské III. stupňa (doktorandské) 15 17 8 15 
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Čas od skončenia školy 
 
  

Menej ako 5 rokov 10 17 15 13 
5 - 10 rokov 11 24 13 17 
10 - 20 rokov 30 27 17 28 

Viac ako 20 rokov 48 31 54 42 

Frekvencia účasti na  
akciách celoživotného 
vzdelávania 

Pravidelne 43 63 63 52 
Výnimočne 49 35 35 42 
Doteraz nikdy 8 2 2 5 

Charakter absolvovaných 
akcií celoživotného 
vzdelávania 

Jednorazové vzdelávanie 67 61 65 65 
Systematické vzdelávacie programy 24 35 35 29 
Žiadne z uvedeného 9 4 0 6 

Formát absolvovaných 
akcií celoživotného 
vzdelávania 

Prakticky zamerané kurzy/workshopy 35 41 50 39 
Semináre/prednášky 59 57 50 58 
Žiadne 6 2 0 4 

Miesto konania 
absolvovaných školení 

V domovskej krajine 75 84 78 79 
V zahraničí 25 16 22 21 

Témy v minulosti  
absolvovaných školení 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Právne a administratívne aspekty pamiatkovej 
starostlivosti 8 9 4 8 

Teoretické a metodické aspekty pamiatkovej 
starostlivosti 13 14 16 13 

Využitie a prezentácia pamiatok 10 7 3 8 

Manažérske aspekty v oblasti pamiatkovej starostlivosti 1 2 1 2 

Historická a umelecko-historická tematika 11 12 12 12 

Metódy prieskumu v pamiatkovej starostlivosti 8 11 10 9 

Historické materiály a technológie 12 13 25 14 

Súčasné materiály a technológie pamiatkovej 
starostlivosti 15 12 15 14 

Ochrana a prezentácia archeologických nálezísk 3 4 3 3 

Starostlivosť o krajinu a historickú zeleň 3 5 0 4 

Urbanistické aspekty pamiatkovej starostlivosti 4 4 2 4 

Využitie digitálnych technológií v ochrane a prezentácii 
pamiatok 5 4 4 4 

Žiadne 5 1 0 3 

Iné 4 2 4 3 

Ako/kde čerpám  
informácie o kurzoch  
a školeniach 
  
  
  
  

Aktívnym vyhľadávaním na internete (vrátane sociálnych 
sietí) 16 10 20 14 

Sprostredkovane od zamestnávateľa 15 28 4 20 

Odporúčania od kolegov  20 19 11 19 

Sledujem weby / profily poskytovateľov vzdelávania 12 10 23 12 

Pozvánky od poskytovateľov vzdelávania 23 22 31 23 

Náhodne  12 10 9 11 

Inak 1 0 3 1 

 
 

Z grafu č. 20 vyplýva, že respondentmi vo všetkých troch krajinách boli prevažne ľudia s II. stupňom 

vysokoškolského vzdelania. 
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Graf 20: Profil respondentov z dotazníkového prieskumu - Úroveň vzdelania 

 
 
Z grafu č. 21 je zrejmé, že väčšina respondentov pôsobí v praxi už relatívne dlho; najväčšiu skupinu       

vo všetkých troch krajinách tvoria ľudia, ktorí ukončili štúdium aspoň pred dvadsiatimi rokmi. Pomerne 

veľký celkový záujem o školenia vyjadrený v prieskume naznačuje, že záujem o ďalšie vzdelávanie 

registrujeme aj u skúsených, vzdelaných a profesionálne dobre pripravených odborníkov. 

 

Graf 21: Profil respondentov z dotazníkového prieskumu - Čas od ukončenia štúdia 
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Tretia (posledná) časť dotazníka – časť C – obsahovala 3 otázky určené špeciálne pre pracovníkov 
pamiatkových úradov. 

V tabuľke č. 22 je uvedený prehľad odpovedí z tretej časti dotazníka. Odpovede poskytli najmä 
pracovníci štátnych pamiatkových inštitúcií v SR a ČR. Prevažná väčšina z nich považuje celoživotné 
vzdelávanie v oblasti pamiatkovej starostlivosti za prínosné a očakávajú od zamestnávateľa, že im 
ho bude aktívne ponúkať, a to aj ako povinnú súčasť práce. Preferovaná je kombinácia komplexnej 
dlhodobej prípravy (systematického vzdelávania) a krátkodobých špecializovaných kurzov. 
 
Tabuľka 22: Výsledky prieskumu u respondentov - zamestnancov štátnych pamiatkových úradov (časť C) - 
Prehľad 

 

Predmet prieskumu Možnosti SK % CZ % AT % Spolu % 

Aktívna ponuka školení zo strany 
zamestnávateľa je 
  
  

nevyhnutná 31 26 48 30 

prínosná 63 70 39 64 

nepotrebná 1 1 0 1 

neviem sa vyjadriť 4 3 13 5 

Účasť na akciách celoživotného 
vzdelávania by mala byť 

povinná 32 15 43 24 

dobrovoľná 69 85 57 76 

Optimálny formát celoživotného  
vzdelávania  
  

komplexné dlhodobé vzdelávacie 
programy 10 3 17 7 

krátkodobé špecializované školenia 24 40 33 33 

kombinácia oboch  66 57 50 60 

 
 
 
Graf 23: Výsledky prieskumu u respondentov - zamestnancov štátnych pamiatkových úradov - Aktívna 
ponuka školení zo strany zamestnávateľa 
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Graf 24: Výsledky prieskumu u respondentov - zamestnancov štátnych pamiatkových úradov - Dobrovoľná 
vs. povinná účasť na školeniach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 25: Výsledky prieskumu od respondentov - zamestnancov štátnych pamiatkových úradov - Dlhodobé 
vs krátkodobé školenia 
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IV. Náčrt medzinárodného modulového vzdelávacieho 
programu  

Posledná fáza projektu Heritage Train bola venovaná tvorbe osnov vzdelávacieho programu. Náčrt 
kurikula hodnotili aj nezávislí národní a medzinárodní experti a ich pripomienky boli zohľadnené. 

Náčrt kurikula, okrem iného, vychádza: 

- z výsledkov analýzy vzdelávacej ponuky odborných školení v oblasti ochrany stavebného 
dedičstva v SR, ČR, AT – prieskumu medzi potenciálnymi poskytovateľmi realizovanom v rámci 
projektu Heritage Train (informácie o celkovo 1026 aktivitách organizovaných počas ôsmych 
rokov v období 2013 - 2020); 

- z výsledkov analýzy vzdelávacích potrieb v oblasti ochrany stavebného dedičstva v SR, ČR, AT 
– dotazníkového prieskumu medzi zadefinovanými cieľovými skupinami, realizovaného v rámci 
projektu Heritage Train (738 respondentov); 

- taktiež z výsledkov analýzy vzdelávacích potrieb v AT vyplývajúcich z dotazníkov a formulárov 
spätnej väzby od účastníkov školení organizovaných Informačným a vzdelávacím centrom 
rakúskeho spolkového pamiatkového úradu v Mauerbachu (BDA-IWZB Kartause Mauerbach)9; 

- z výsledkov analýzy vzdelávacích potrieb v AT vyplývajúcich z dotazníka a osobných rozhovorov 
s účastníkmi kurzov a konferencií a s návštevníkmi Dní otvorených dverí v Informačnom                 
a vzdelávacom centre v Mauerbachu (BDA-IWZB Kartause Mauerbach)10; 

- z konzultácií s odborníkmi v oblasti pamiatkovej starostlivosti (vrátane odborníkov zapojených 
do projektov PRO-Heritage11 a INCREASE12 financovaných EÚ); 

- z dlhodobých skúseností partnerov a pridružených partnerov projektu Heritage Train.  

Navrhovaný modulový vzdelávací program zodpovedá aj odporúčaniam, ktoré v rámci otvorenej 
koordinácie pripravila pracovná skupina expertov členských štátov EÚ (obsiahnutým v správe s názvom 
Podpora spolupráce v Európskej únii v oblasti prenosu zručností, odbornej prípravy a vedomostí                  
v profesiách vo sfére kultúrneho dedičstva, 2019). Mal by v zásade tvoriť kostru osobného plánu 
profesionálneho rozvoja každého účastníka školení (v rámci osobného plánovania vlastnej kariéry)           
s orientáciou na zlepšovanie praktických zručností aj teoretických vedomostí. Program by mal pomôcť 
účastníkom vytvárať si vlastné siete a tiež prispieť k zvýšeniu ich medzinárodnej mobility. Charakterom 
školení je značne interdisciplinárny a vytvára predpoklady na zdieľanie vedomostí a skúseností medzi 
rôznymi zainteresovanými stranami. Taktiež je predpoklad, že vďaka týmto jeho charakteristikám bude 

                                                
9  Ide o dotazníky z rokov 2018, 2019, 2020 (v roku 2021 nebola vykazovaná žiadna činnosť z dôvodu pandémie). BDA-IWZB 
Kartause Mauerbach realizovalo prieskumy aj v rámci prípravy projektu Heritage Train v rokoch 2018 a 2019 (generovalo cca 
400 odpovedí ročne). Zozbierané údaje boli zahrnuté do projektovej analýzy (12/2019 – 08/2022). 
10 Dni otvorených dverí a konferencie konané v rokoch 2018, 2019, 2020 (poznámka: v roku 2021 sa nekonala žiadna aktivita 
z dôvodu pandémie). 
11 PRO-Heritage je medzinárodná sieť vyvíjajúca vzdelávací program pre energetické hospodárstvo v historických budovách 
v súvislosti s klimatickými zmenami a energetickou politikou EÚ. Projekt prebieha v rokoch 2020 - 2022. https://www.pro-
heritage.eu/ 
12 INCREAS je pilotný projekt zavádzania nových politík. Má za cieľ posilnenie nadnárodnej a medzisektorovej spolupráce v 
oblasti kultúrneho dedičstva, intenzívnejšie prepájanie a vytváranie sietí, posilnenie výmeny skúseností, sprostredkovanie 
vzájomného učenia a zdieľania osvedčených postupov, zlepšenie zručností v oblasti správy kultúrneho dedičstva, zlepšenie 
štatistík a disponibilných údajov o trhu práce pre sektor kultúrneho dedičstva, odporúčania pre ďalšiu tvorbu politík v EÚ            
a vypracovanie koncepcie európskych centier excelentnosti pre fond stavebného kultúrneho dedičstva. Projekt prebieha           
v rokoch 2021 - 2023. https://www.increas.eu 

https://www.pro-heritage.eu/
https://www.pro-heritage.eu/
https://www.increas.eu/
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prispievať k skvalitňovaniu komunikačných schopnosti účastníkov a k prenášaniu hodnôt kultúrneho 
dedičstva naprieč celou komunitou. 

Program je koncipovaný ako spoločná vzdelávacia schéma všetkých troch partnerských krajín – SR, 
ČR, AT a vytvára flexibilný systém štruktúrovaný do modulov a blokov, prístupný pre všetkých 
odborníkov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.  

Reflektuje potreby týchto cieľových skupín: 

1.    Pracovníci pamiatkových úradov/ústavov 
2.  Zamestnanci miestnych a regionálnych samospráv 
3.  Architekti, stavební inžinieri, projektanti 
4.  Remeselníci 
5.  Vlastníci/správcovia historických budov 
 
Vzdelávací program má svojím konceptom spĺňať nasledujúcich 10 princípov: 
 

1. Má ponúkať výučbu členenú na jednotlivé moduly a bloky. Ponúkané vzdelávanie je pritom 
koncipované univerzálne, stavané na témach – problémových oblastiach – zručnostiach, nie 
na profesiách ako takých. Je tak otvorené pre ľudí prakticky zo všetkých cieľových skupín, 
ktorí sa budú väčšinou vzdelávať spoločne – podľa jedných osnov. Frekventant môže 
absolvovať všetky moduly/bloky alebo môže ísť niektorou z odporúčaných vzdelávacích ciest, 
navrhnutých konkrétne pre jednotlivé cieľové skupiny.   

 
2. Má vytvárať priestor na posilnenie interdisciplinárnej komunikácie a výmenu poznatkov 

a skúseností (keďže jednotlivé školiace bloky a moduly sú otvorené pre všetky profesie                 
a aktérov pôsobiacich v pamiatkovej starostlivosti). Výnimkou z tohto budú len moduly určené 
špeciálne pre pracovníkov pamiatkových úradov, navrhnuté podľa ich interných potrieb13 
zistených v priebehu projektu (napríklad moduly Pamiatkové právo či Archeológia, ktoré nie 
sú začlenené do navrhovaného medzinárodného modulového systému). 
 

3. Modulová schéma sa svojím charakterom lepšie hodí na súčasné potreby, vznikajúce 
špecializácie a rýchlo sa meniace podmienky než tradičná „rigidná“ schéma odbornej prípravy, 
ktorá je orientovaná na jednotlivé tradične chápané profesie. Systém modulových školení by 
mal byť dostatočne flexibilný a mal by dokázať obsiahnuť a ponúknuť aj novo požadované 
alebo vynárajúce sa témy, ktorých potreba by sa dala vždy aktuálne zistiť napríklad 
jednoduchým dotazníkom. 
 

4. Jeden školiaci modul by mal v optimálnom prípade trvať 3 dni. 
 

5. Teoretické moduly/bloky by sa eventuálne mohli absolvovať aj online. 
 

6. Modulový/blokový systém umožňuje účastníkom naplánovať si trvanie školení, navrhnúť si 
vlastný mix kratších a dlhodobejších účastí. Očakáva sa, že každý modul/blok bude v ponuke     
v dvojročnej frekvencii. Každý zapojený subjekt z radov inštitúcií a profesijných združení si 
môže sám určiť, ktoré bloky a moduly svojím pracovníkom / členom odporučí dobrovoľne, 
eventuálne povinne absolvovať. Rovnako tak si sám určí počet/dĺžku absolvovaných školení za 

                                                
13 Bola započatá spolupráca medzi PÚ SR (SR) a NPÚ (ČR) o organizovaní tzv. Metodických dní.  
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rok atď. Účastníci z radov jednotlivcov budú mať možnosť vybrať si moduly/bloky podľa svojich 
vlastných potrieb. 
 

7. Cieľovými skupinami sú väčšinou odborníci s ukončeným formálnym vzdelaním v príslušnom 
odbore (ktorí však častokrát nemajú za sebou dlhodobú prax v pamiatkovej starostlivosti – ako 
napr. noví pracovníci pamiatkových úradov, pracovníci samospráv, remeselníci). Vzdelávací 
program nie je primárne určený pre úplných začiatočníkov v konkrétnych profesiách a nemá 
nahrádzať štandardné (formálne) vzdelanie. Napriek tomu, s cieľom reflektovať čo najširšie 
potreby, môžu byť v jednotlivých moduloch sprostredkované jednak „základné“ informácie 
a nadväzne na to tie „pokročilé“. Každá téma by sa mala otvárať zhrnutím relevantných 
základných vedomostí a terminológie a následne by sa prešlo na aktualizačné informácie, 
keďže zámerom je, aby kurzy organizované v rámci zamýšľaných modulov/blokov mali 
prevažne aktualizačný charakter. Mali by odborníkom slúžiť na aktualizáciu ich poznatkov           
v danej oblasti, no zároveň by mali problematiku uvádzať trochu zoširoka, aby sa dostali do 
obrazu aj ostatné zainteresované strany. 
 

8. Kurikulum obsahuje aj osobitný modul pre súkromných vlastníkov historických budov, 
koncipovaný pre „začiatočníkov“, ktorí často nemajú žiadne formálne vzdelanie v oblasti 
pamiatkovej ochrany. Okrem nich tu potom existuje ešte kategória inštitucionálnych 
vlastníkov historických budov (ako sú cirkvi, firmy, inštitúcie verejnej správy atď.), u ktorých sa 
však „začiatočníctvo“ nepredpokladá, a skôr sa očakáva, že vzdelávacie potreby ich 
delegovaných pracovníkov sa viac zhodujú s potrebami ostatných tu definovaných cieľových 
skupín.   
 

9. Každý modul/blok bude viesť jeden alebo viacerí odborníci (t.j. bude tam kvalifikovaný 
garant/i) so zadefinovaným odborným profilom: pôjde o uznávaných odborníkov v danej 
oblasti, s dlhodobou praxou v tematike jednotlivých vzdelávacích modulov/blokov, s praxou 
v prednášaní a vedení seminárov a workshopov alebo v špecifických aktivitách súvisiacich              
s konkrétnymi vzdelávacími modulmi/blokmi, s dobrými konceptuálnymi a komunikačnými 
zručnosťami a skúsenosťami s prácou s rôznymi profesijnými skupinami. 
 

10. Medzinárodný modulový systém poskytne priestor na efektívne využitie expertov z rôznych 
oblastí – partneri projektu už začali vytvárať „zásobník“ expertov (pool of experts). Takáto 
neformálna platforma expertov prispeje k posilneniu cezhraničnej spolupráce SK-CZ-AT 
a vznikne príležitosť efektívne využívať silné expertízne stránky jednotlivých krajín. 

 
Celkovým cieľom je vytvoriť predpoklady pre komplexné celoživotné vzdelávanie pre všetky dotknuté 
cieľové skupiny. Vyčerpávajúci zoznam modulov a blokov je v Prílohe 114.  

V priloženom vzdelávacom programe sa pri jednotlivých školiacich moduloch v rámci CZ-SK-AT 
spolupráce uvádzajú aj príslušní projektoví partneri a pridružení partneri, ako aj informácie o možných 
poskytovateľoch daných školení. To však neznamená žiadnu výlučnosť. Naopak, systém modulového 
vzdelávania bude otvorenou platformou a vítaní budú aj všetci ďalší relevantní poskytovatelia 

                                                
14 Medzinárodný projektový tím je pripravený pokračovať v práci na kurikule - podrobne ho rozpracovať (skupina 
odborníkov pripraví konkrétne prednášky, semináre, workshopy a pod.) a spustiť ho na pilotné testovanie. V najbližšom 
období by sa mala venovať osobitná pozornosť potrebám zamestnancov pamiatkového úradu v SR, keďže to bolo 
identifikované ako najnaliehavejšia úloha.  
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celoživotného vzdelávania, ktorí budú vedieť pokryť jednotlivé témy na patrične vysokej odbornej 
úrovni. 
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V. Zhrnutie 
 
Tento dokument predstavil výsledky viacročného medzinárodného projektu HERITAGE TRAIN, 
financovaného z Programu EU Erasmus+, zameraného na zmapovanie ďalšieho vzdelávania v oblasti 
ochrany stavebného dedičstva v troch susediacich krajinách - na Slovensku (SK), v Českej republike (CZ) 
a v Rakúsku (AT) - a na načrtnutie osnov vzdelávacieho programu pre vybrané cieľové skupiny. 
 
Analýza ponuky odborných školení a tiež analýza dopytu v radoch vybraných cieľových skupín priniesla 
zaujímavé zistenia najmä pre SK a CZ, keďže v týchto krajinách sa podobná analýza doteraz nerobila, 
resp. už odvtedy ubehol dlhší čas. Komparácia výsledkov z týchto troch krajín bola veľmi užitočná               
a pomohla projektovému tímu pozrieť sa na danú tému v širšom kontexte.  
 
Prieskum vzdelávacej ponuky na Slovensku, v Českej republike a v Rakúsku bol veľmi rozsiahly                     
a zhromaždil údaje o 223 subjektoch, ktoré v období rokov 2013 - 2020 vykázali 1622 aktivít súvisiacich 
s ochranou kultúrneho dedičstva. Po ďalšej analýze bolo 103 subjektov a 1026 aktivít vybraných ako 
relevantných pre cieľ komparatívnej analýzy a boli zaradené do skúmanej vzorky. Mnohé vykázané 
aktivity mali skôr charakter zvyšovania povedomia ako odborného školenia, prípadne sa týkali 
kultúrneho dedičstva všeobecne a nie stavebného dedičstva, alebo sa zameriavali na cieľové skupiny, 
ktoré neboli pre projekt Heritage Train relevantné -  tieto aktivity neboli zaradené do výslednej 
skúmanej vzorky.  
 
Pri analýze ponuky odborného vzdelávania sa v rámci skúmanej vzorky potvrdilo niekoľko 
predpokladov. Najfragmentovanejšia ponuka odborných školení je na Slovensku - existuje tu veľa 
prevažne menších subjektov s rôznorodou ponukou. V CZ ponúka školenia viacero skôr väčších 
subjektov a ponuka je najpočetnejšia z daných troch krajín; situácia v CZ je špecifická tým, že značnú 
časť ponuky tvoria súkromné subjekty. V AT podstatnú časť ponuky poskytuje rakúsky pamiatkový úrad 
v spolupráci s ďalšou štátnou inštitúciou a tiež s neziskovým mimovládnym subjektom (partner 
projektu VFB). Aj v SK a CZ je pamiatkový úrad/ústav aktívnym poskytovateľom vzdelávania, pričom 
školenia v CZ majú podstatne dlhšiu tradíciu a je ich tiež väčší počet ako v SK. Spoločným znakom SK         
a AT je početná ponuka praktického vzdelávania (hands-on) v oblasti tradičných stavebných remesiel, 
resp. v téme - Materiály a technológie. V SK je nezvyčajná situácia v tom, že množstvo týchto školení 
je spojených s procesom záchrany ruín historických objektov. V CZ nie je taká dominancia jednej témy, 
ponuka je rovnomernejšie rozložená a čo sa týka formy, prevládajú semináre. V každej krajine prevláda 
iný typ vzdelávania, v SK periodické školenia, v CZ jednorázové akcie a v AT systematické vzdelávanie.  
 
Dotazníkový prieskum vzdelávacích potrieb priniesol 738 odpovedí, ktoré reprezentovali všetky 
vybrané cieľové skupiny - zamestnancov pamiatkových úradov a tiež miestnych a regionálnych 
samospráv, architektov a stavebných inžinierov, remeselníkov a tiež vlastníkov historických objektov. 
Najpočetnejšie boli odpovede od pracovníkov pamiatkových úradov v SK a CZ. V prípade AT boli pri 
tvorbe kurikula zohľadnené aj odpovede, ktoré poskytli stovky absolventov školení, ktoré organizoval 
rakúsky pamiatkový úrad v spolupráci s VFB.  
 
Najzaujímavejšie z prieskumu potrieb je zistenie, že vo všetkých troch krajinách je porovnateľný záujem 
opýtaných o jednotlivé tematické oblasti, a v prípade SK a CZ boli odpovede až prekvapivo zhodné. 
Najžiadanejšia téma sú už spomínané: Historické a súčasné materiály a technológie; veľmi žiadané sú 
tiež: Metódy prieskumu a výskumu v pamiatkovej starostlivosti; Právne a administratívne aspekty 
pamiatkovej starostlivosti; Teoretické a metodologické aspekty pamiatkovej starostlivosti; a tiež ďalšie 
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témy. Dôležitým zistením bol aj fakt, že respondenti mali záujem absolvovať školenia aj v blízkom 
zahraničí. 
 
Výsledky prieskumu potrieb potvrdili opodstatnenosť zámeru vytvoriť zdieľanú medzinárodnú ponuku 
školení. Projektový tím načrtol modulové kurikulum, ktoré môže tvoriť hlavnú časť celoživotného 
vzdelávania každého profesionála v ochrane stavebného dedičstva v SK, CZ a AT. Školenie je 
interdisciplinárne - je otvorené všetkým cieľovým skupinám súčasne, avšak pre každú z cieľových 
skupín je možné ísť aj po špecifickej odporúčanej "vzdelávacej ceste". Jedinou výnimkou sú súkromní 
vlastníci, pre ktorých bol vytvorený špeciálny modul, keďže toto je veľmi nesúrodá cieľová skupina, 
ktorej členovia sú často začiatočníkmi v oblasti ochrany pamiatok.  
 
Medzinárodný modulový vzdelávací program nie je delený podľa profesií - je zameraný na jednotlivé 
tematické okruhy, zručnosti, a podporuje výmenu vedomostí a skúseností medzi všetkými cieľovými 
skupinami. Systém školení má byť flexibilný - schopný začleniť nové aktuálne témy, a tiež má dávať 
frekventantom (alebo ich zamestnávateľom) možnosť voľne si vyberať z daných modulov. Všetky 
moduly by mali byť ponúkané v cca dvoj-ročných cykloch. 
 
Na realizáciu modulov boli predbežne pridelené jednotlivé subjekty z partnerstva projektu Heritage 
Train, avšak systém školení je otvorený aj iným subjektom, ktoré majú záujem pravidelne poskytovať 
školenia v určitých témach, alebo tematických oblastiach a prispieť tak k tvorbe ponuky 
systematického vzdelávania v oblasti ochrany stavebného dedičstva v trojuholníku krajín SK-CZ-AT.  
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VI. Summary 

 
 
This document presents the results of a multi-year international project HERITAGE TRAIN, funded by 
the EU Erasmus+ Programme, aimed at mapping further education in the field of built heritage 
conservation in three neighbouring countries - Slovakia (SK), the Czech Republic (CZ) and Austria (AT) - 
and outlining the curricula of an educational programme for selected target groups. 
 
The analysis of professional training supply and also the analysis of demand among the selected target 
groups brought interesting findings, especially for SK and CZ, as in these countries no similar analysis 
has been done before or has not been done for a long time. The comparison of the results from these 
three countries was very useful and helped the project team to look at the topic in a broader context, 
to understand how the situation differs from country to country, where the countries are similar and 
where they could complement each other in case of closer cooperation.  
 
The survey of the educational offer in SK, CZ and AT was very extensive and gathered the data from 223 
entities that reported 1622 activities related to cultural heritage protection in the period 2013 - 2020. 
After further analysis, 103 entities and 1026 activities were selected as relevant for the aim of the 
comparative analysis and have been included into the surveyed group. Many of the activities reported 
were of an awareness-raising rather than training nature, or related to cultural heritage in general 
rather than built heritage, or to target groups irrelevant to this project and therefore had to be excluded 
from the surveyed group. The final surveyed group was therefore smaller. 
 
When analysing the professional training offer, several assumptions were confirmed in the sample. The 
most fragmented training offer is in SK - there are many rather smaller entities with a diverse offer. In 
CZ, training is offered by a number of rather larger entities and is the most numerous of the three 
countries; the situation in this country is specific in that a significant part of the supply is from private 
entities. In AT, a substantial part of the offer is made by the Austrian heritage authority in cooperation 
with another governmental institution and with a non-profit entity (VFB project partner). Also in SK and 
CZ, the heritage authority is an active training provider, with a significantly longer tradition in CZ and 
also in a larger number than in SK. A common feature of SK and AT is the numerous offer of practical 
training (hands-on) in traditional building crafts, respectively in the thematic field - Materials and 
Technologies. In SK, the unusual situation is that a number of these trainings are linked to the process 
of saving ruins of historical buildings by non-profit NGOs. In CZ there is not such a dominance of one 
thematic field, the offer is more evenly distributed and as far as the form is concerned, seminars 
predominate. In each country a different type of training prevails, in SK periodic training, in CZ one-off 
events and in AT systematic training. 
 
The questionnaire survey of training needs provided 738 responses, representing all selected target 
groups - employees of heritage authorities and also local and regional authorities, architects and civil 
engineers, craftsmen and also owners of historic buildings. The most numerous responses were from 
the staff of the heritage authorities in SK and CZ. In the case of AT, responses from hundreds of alumni 
of training courses organised by the Austrian heritage authority and the VFB were also taken into 
account when developing the curriculum.  
 
The most interesting finding from the needs survey is that there is comparable interest in the respective 
thematic fields in all three countries, and in the case of SK and CZ the responses were surprisingly 
identical. The most demanded topics are the already mentioned: Historical and Contemporary 
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Materials and Technologies; also in high demand are: Survey and Research Methods in Monument 
Care; Legal and Administrative Aspects of Monument Care; Theoretical and Methodological Aspects of 
Monument Care; and other themes. Another important finding was the fact that respondents were also 
interested in receiving training in nearby foreign countries. 
 
The results of the needs survey confirmed the legitimacy of the intention to create a shared 
international training offer. The project team outlined a modular curriculum that may form a major 
part of the lifelong learning of any professional in built heritage conservation in SK, CZ and AT. The 
training model is interdisciplinary - it is open to all target groups at the same time, but for each of the 
target groups it is also possible to follow a specific recommended "learning path". The only exception 
is private owners, for whom a special module has been created, as this is a very heterogeneous group, 
whose members are often beginners in the field of heritage conservation.  
 
The international modular training programme is not divided according to professions - it focuses on 
respective thematic fields, skills, and promotes the exchange of knowledge and experience between all 
the target groups. The training system is intended to be flexible - able to incorporate new topics, and 
also to give trainees (or their employers) the opportunity to choose freely from the given modules. The 
modules should all be offered in approximately two-year cycles. 
 
The individual entities from the Heritage Train partnership have been tentatively assigned to deliver 
the modules, but the training system is also open to other entities interested in providing regular 
training in specific topics or thematic fields and thus contributing to the creation of a systematic 
training offer in the field of built heritage conservation in the SK-CZ-AT triangle.  
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VII. Zoznam skratiek 
 

AINova Academia Istropolitana Nova, Slovensko 

AT Rakúsko 

BDA Rakúsky spolkový pamiatkový úrad  

BDA-
IWZB Rakúsky spolkový pamiatkový úrad, Informačné a vzdelávacie centrum v Mauerbachu 

BHO 
podriadený subjekt Spolkového ministerstva práce a hospodárstva, Rakúsko (štátny subjekt 
starajúci sa o budovy vo vlastníctve Rakúskej republiky, ktoré sú pamiatkovo chránené) 

CESEE Stredovýchodná a juhovýchodná Európa 

CZ Česká republika 

ICCROM Medzinárodné centrum pre štúdium záchrany a obnovy kultúrneho vlastníctva 

NPÚ Národný pamiatkový ústav, Praha, Česká republika 

PT Vzdelávacia aktivita 

PÚ SR Pamiatkový úrad Slovenské republiky 

SR Slovenská republika 

UNESCO Organizácia spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru 

UPCE FR Univerzita Pardubice, Fakulta reštaurovania v Litomyšli, Česká republika 

VFB Združenie pre podporu pamiatkovej starostlivosti, Mauerbach, Rakúsko 

WHC Centrum svetového dedičstva 
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Medzinárodný projektový tím je presvedčený, že kultúrne dedičstvo zohráva dôležitú úlohu                       
v harmonickom živote spoločenstiev, v trvalo udržateľnom miestnom a regionálnom rozvoji a pri 
budovaní otvorenej spoločnosti a demokracie – presne, ako sa uvádza aj v Rámcovom dohovore Rady 
Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť, tzv. Dohovore z Fara.  
 
Vzdelávanie vo všetkých jeho podobách je jedným z kľúčových nástrojov na podporu dialógu                    
a porozumenia medzi početnými zainteresovanými stranami zapojenými do starostlivosti o stavebné 
kultúrne dedičstvo.  
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