
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018 
Výzva na prihlásenie aktivít 

 

termín: 1.-30. september 2018 

miesto: celé územie Slovenskej republiky 

termín prihlásenia aktivít: do konca augusta 2018 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sa každoročne konajú v mesiaci september v 49 štátoch 

Európy. Ide o podujatie, ktorého cieľom je prehĺbiť záujem ľudí o kultúrne dedičstvo a jeho 

ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, 

bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, semináre, prednášky, výstavy, turistické aktivity, 

súťaže a hry súvisiace s historickým prostredím a jeho hodnotami.  

Ročník 2018 sa nesie v duchu témy Zdieľané dedičstvo. Jej možné uchopenie poskytuje 

dokument 101 nápadov na aktivity: 

http://www.europeanheritagedays.com/App_Documents/Uploads/files/101%20Event%20Idea

s%20EHDs%202018%20EN(1).pdf 

Svojou aktivitou sa do podujatia môžu prihlásiť štátna a verejná správa, územná správa, 

samosprávy miest a obcí, školy, cirkvi, mimovládne a neziskové organizácie, občianske 

združenia, súkromné inštitúcie, kultúrno-osvetové inštitúcie, majitelia alebo správcovia 

národných kultúrnych pamiatok a historických objektov, podnikatelia, ale aj aktívni občania. 

Ideálny postup prihlásenia aktivity je kontaktovať príslušného krajského koordinátora, ktorý 

disponuje všetkými potrebnými informáciami, môže pomôcť pri tvorení aktivity, pri jej 

zaradení do vznikajúceho systému aktivít v rámci kraja tak, aby spolu súviseli (ak je to možné), 

nadväzovali na seba, prípadne sa navzájom neblokovali. Zároveň môže pomôcť s medializáciou 

a propagáciou aktivity, ako aj jej organizátorov, prípadne sponzorov. 

Druhou možnosťou je individuálne prihlásenie aktivity do databázy aktivít pre rok 2018, ktorá 

je prístupná na stránke www.dekd.sk . 

Zoznam koordinátorov pre jednotlivé kraje: 

 

Bratislavský kraj: 

Mgr. Michaela KUBÍKOVÁ, tel.: 0907 296 724, e-mail: dekd.bratislava@gmail.com 

 

Trnavský kraj: 

PhDr. Júlia RAGAČOVÁ , tel.: 0907 622 139, e-mail: trnava.dekd@gmail.com 

 

Trenčiansky kraj: 

Mgr. Miroslava KURACINOVÁ VALOVÁ, PhD., tel.: 0903 119 205, e-mail: 

dekd.trencin@gmail.com 

 

Žilinský kraj: 

Mgr. Andrea SMITKOVÁ, tel.: 0917 240 364, e-mail: zilina.dekd@gmail.com 

 

Banskobystrický kraj: 

Mgr. Dana KUKUROVÁ, tel.: 0915 829 163, e-mail: dekd.banskabystrica@gmail.com 
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Nitriansky kraj: 

Ing. arch. Peter HUDÁK, PhD., tel.: 0904 416 007, e-mail: dekd.nitra@gmail.com 

 

Košický kraj: 

Ing. arch. Katarína PALGUTOVÁ, PhD., tel.: 0903 144 352, e-mail: dekd.kosice@gmail.com 

 

Prešovský kraj: 

Ing. arch. Katarína PALGUTOVÁ, PhD., tel.: 0903 144 352, e-mail: dekd.presov@gmail.com 
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