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Číslo: PUSR-2021/570-8/37802/JAN 

Bratislava 07. 05. 2021                                                                     

 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 44 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, 

d o r u č u j e   V E R E J N O U   V Y H L Á Š K O U 

oznámenie o zápise národnej kultúrnej pamiatky do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu  
podľa § 22, ods. 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu,  

v znení neskorších predpisov. 
 

Na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR č. PUSR-2021/570-1/1465/JAN zo dňa 26. 01. 2021, 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 03. 2021, bol do registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok 

Ústredného zoznamu pamiatkového fondu zapísaný ďalší objekt nehnuteľnej kultúrnej pamiatky: 

 

1. Názov pamiatky:    Hrádok 

2. Číslo v registri zápisov Ústredného zoznamu: 12240/1  

    Adresa     

    Obec:     Dvorníky Miestna časť:  - 
    Ulica:   - Por. číslo: -         Súp. číslo:  - 
    Okres:    Hlohovec Kraj:  Trnavský 

3. Katastrálne územie:  Posádka 

Parcelné čísla:  reg. KN C 22/1, 23/1, 99/4, reg. KN E 100/3, 99/101 

4. Vlastník/Správca:  Obec Dvorníky, Dvorníky č. 428, 920 56 Dvorníky (par. reg. KN C 22/1, KN E 
100/3, 99/101) 

 par. KN C 23/1, 99/4 – nezaložený list vlastníctva   

5. Dôvod pamiatkovej ochrany: 
Správny orgán vychádzal zo skutočnosti, že V Trnavskom kraji je z hrádkov typu motte za národnú 
kultúrnu pamiatku vyhlásená iba lokalita Kalvária (Hradisko) v Skalici. Vyhlásená bola v roku 1963 

(číslo ÚZPF 732/1). Ďalšie motte v Trnavskom kraji obdobne alebo viac zachované ako fortifikácia v 

Posádke sú už len v Dechticiach (Hradiščo), Špačinciach (Kalvária), Dvorníkoch (Pri Posádke) a Janí-
koch - Horných Janíkoch (Avargyűrű). Celkovo sa na západnom Slovensku vie o cca 30 motte vrátane 
zaniknutých. Hrádok v Posádke tak patrí medzi zriedkavo zachované fortifikácie tohto typu na zá-
padnom Slovensku. 

Napriek tomu, že reliéf pahorku nie je intaktný, zachováva si zreteľný charakter umelej vyvýšeniny a 
vytvára v severozápadnej časti intravilánu Posádky dominantnú hranicu. 
Hrádok spolu s dvomi pravekými a dvomi blízkymi stredovekými fortifikáciami vytvára v priestore 

s dĺžkou len málo presahujúcou 1 km unikátnu koncentráciu opevnení nad vážskym brodom 
a dokazuje jeho značný historický význam. 
Pod úrovňou terénu sú kultúrne vrstvy, archeologické situácie a nálezy z období využívania polohy. V 
hmote pahorku sa môže nachádzať aj teleso pravekej mohyly. Z obdobia existencie hrádku sa s 
vysokou pravdepodobnosťou zachovali stopy po jeho opevnení a vnútornej zástavbe. 
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Hrádok je nositeľom súboru pamiatkových hodnôt: 
Hodnoty historickej a spoločenskej: Hrádok je historickým nehnuteľným dokumentom dokladajúcim 
význam blízkeho brodu. V lokalite sa nachádzajú kultúrne vrstvy, archeologické situácie a nálezy, 
ktoré za stavu absencie písomných zmienok o hrádku umožňujú datovať jeho vznik a zánik, čo má 
značný význam z hľadiska poznania histórie prostredníctvom archeológie. Hrádok je najstarším 
reliéfne viditeľným zvyškom stavby v katastrálnom území Posádka a na území Dvorníkov parí 
k najstarším. 
Novoveký cintorín a k nemu prislúchajúce stavby (dom smútku, zvonica a ústredný kríž) nemajú 
pamiatkové hodnoty. 
Hodnoty urbanistickej: Pahorok vytvára dominantnú hranicu intravilánu obce a okraja terasy Váhu. 
 

 

 

 

 

PhDr. Radoslav Ragač, PhD. 
                                   generálny riaditeľ 
                                dočasne vymenovaný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oznámenie o zápise do ÚZPF sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou na:  
1. úradnej tabuli Obecného úradu Dvorníky 

2. úradnej tabuli Pamiatkového úradu SR 

3. webovom sídle Pamiatkového úradu SR – www.pamiatky.sk 

4. centrálnej úradnej elektronickej tabuli  – www.slovensko.sk   

 

 

Vyvesené  dňa: ................................  Zvesené dňa: .................................. 
 

Doručí sa doporučene s prílohou Poučenie o právach a povinnostiach vlastníka kultúrnej pamiatky:  

5. Obec Dvorníky, Dvorníky č. 428, 920 56 Dvorníky 

 

Na vedomie: 

7. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1674, 917 01 Trnava 

8. Pamiatkový úrad SR – založenie do spisu 

 

 


