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INTERNÁ SMERNICA 

č. 1/2020 

Archeologické prieskumy 
 

Interná smernica upravuje činnosť členov Spolku SEPTENTRIO v súvislosti s vyhľadávaním archeologických 
nálezísk, archeologickými prieskumami a podieľaním sa na archeologických výskumoch. 
 
1. Všetci členovia Spolku SEPTENTRIO – doterajší aj budúci, sú zakladateľmi Spolku poučení o pamiatkovom 

a trestnom zákone v súvislosti so všetkými paragrafmi týkajúcimi sa archeologického nálezu a náleziska. 
Doterajší členovia Spolku svojim podpisom tvoriacim prílohu tohto predpisu, potvrdzujú, že sú 
oboznámení o všetkých skutočnostiach vyplývajúcich z ich znenia. Budúci členovia potvrdia oboznámenie 
sa s pamiatkovým a trestným zákonom už na prihláške do Spolku. 

 
2. Žiaden člen Spolku nemôže vykonávať povrchový zber svojvoľne na, ani mimo evidovaných 

archeologických nálezísk bez zastrešenia oprávnenou osobou na vykonávanie archeologických výskumov. 
Plánovanie povrchových zberov na ďalší rok sa bude realizovať vždy na valnom zhromaždení ku koncu 
kalendárneho roka. V prípade neočakávaných okolností (napr. orba na nových polohách a pod.) je možné 
povrchový zber mimo evidovaných archeologických nálezísk realizovať po dohode so zakladateľmi Spolku. 

 
3. Člen Spolku nesmie používať detektor kovov bez vedomia oprávnenej osoby na vykonávanie 

archeologických výskumov, ktorá musí mať na to príslušné povolenia - na evidovanom archeologickom 
nálezisku rozhodnutie, mimo evidovaných nálezísk podľa usmernenia oprávnenej osoby na vykonávanie 
archeologických výskumov. Oprávnená osoba na vykonávanie archeologických výskumov nesie plnú 
zodpovednosť za člena Spolku, s ktorým bude prieskum detektorom vykonávať pri dodržaní podmienok 
stanovených prípisom miestne príslušného krajského pamiatkového úradu. 

 

4. V prípade porušenia niektorého z uvedených bodov členom Spolku, bude to považované za porušenie 
poslania a činnosti Spolku, preto v súlade s článkom 3 stanov mu členstvo v Spolku bezodkladne zaniká. 

 

5. Ak niektorý z doterajších členov Spolku s niektorým z bodov smernice č. 1/2020 nesúhlasí a odmietne 
potvrdiť svoj záväzok podpisom, automaticky mu členstvo v Spolku zaniká. 

 

6. Interná smernica nadobúda platnosť dňom jej vyhotovenia. 
 

V Žiline 1. júna 2020 
 

Smernicu vyhotovili:  Martin FURMAN ................................... 

Ľuboslav ZÁHOREC ................................... 

Zuzana ŠIMKOVÁ ................................... 


