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Dni európskeho
kultúrneho
dedičstva (DEKD)
sú významným celoeurópskym podujatím, or-
ganizovaným Radou Európy a Európskou ko-
misiou,  ktoré upriamuje pozornosť najširšej 
verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého 
kultúrneho dedičstva v 50 účastníckych štátoch. 
Základným cieľom DEKD, ktoré sa tradične konajú 
v mesiaci september,  je zvýšiť povedomie oby-
vateľov o miestnom dedičstve  a  prehĺbiť záujem 
o jeho ochranu, ako aj rozvinúť vedomie o jeho 
prepojení s európskym kultúrnym dedičstvom. 
Počas DEKD sa pre verejnosť otvárajú mno-
hé pamiatky, ktoré sú zvyčajne uzavreté, alebo 
sa  v bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách 
a galériách usporadúvajú  špeciálne podujatia. 
Téma DEKD 2016 – „PAMIATKY A MY“ – ko-
rešponduje s európskou témou „Heritage and 
Communities“ a otvára možnosti pre organi-
zovanie rôznych podujatí a  zapojenie sa mno-
hých samospráv, múzeí a ďalších inštitúcií. 
Slávnostné otvorenie DEKD na Slovensku sa uskutoč-
ní    8. septembra 2016  vo Zvolene.  Na celom Sloven-
sku potrvajú DEDK počas celého septembra 2016. 
Slovenská republika sa pripojila k organizátorom 
DEKD v roku 1993. Koordinátorom podujatí je od 
roku 2010 Združenie historických miest a obcí SR. 
Otváracie podujatia sa konajú v dňoch 8. – 11. sep-
tembra 2016 vo Zvolene. Široká verejnosť má príle-
žitosť spoznať celý rad vzácnych pamiatok, ktoré 
budú na určitý čas výnimočne sprístupnené. 

09:00 – 12:00 (DE)AKvIZIčNá čINNOSť

  v MúZEáCH

  Odborná konferencia 
  Zvolenský zámok, Námestie SNP 1

14:00 – 16:00 SlávNOSTNé ZAHájENIE

  PODujATIA DEKD 

  Zvolenský zámok, Námestie SNP 1

PIATOK 9.9.
14:00 – 16:00 DvE NOvé AKvIZíCIE ZbIEROK   

  STARéHO uMENIA SNG 2015 – 2016:

  Autoportrét jána Kupeckého
  a Apoštol (žehnajúci Kristus?)   
  zo Spišskej Novej vsi
  Kurátorský výklad Kataríny
  Chmelinovej, kurátorky Zbierok
  barokového umenia SNG a Dušana  
  burana, vedúceho kurátora   
  Zbierok starého umenia SNG
  Zvolenský zámok, Námestie SNP 1

17:00 – 19:00 PAMIATKY A MY – ObNOvA,

  REvITAlIZáCIA,  lIKvIDáCIA...? 

  Panelová diskusia 
  Krajská knižnica Ľ. Štúra, ul. Ľ. Štúra 5

SObOTA 10.9.
09:00 – 11:30 PREHlIADKA vYbRANýCH

  HISTORICKýCH ObjEKTOv

  SO SPRIEvODCOM 

  Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety /  
  začiatok trasy
  Mestské opevnenie – bašta
  Meštianske domy na Námestí SNP  
  23/35 a 22/33 – lesnícke a drevárske  
  múzeum Zvolen
  Meštiansky dom na Námestí SNP  
  21/31 – Stará radnica
  Zvolenský zámok / koniec trasy

14:00 – 16:30 PREHlIADKA vYbRANýCH

  HISTORICKýCH ObjEKTOv

  SO SPRIEvODCOM 

15:00  ROMAN DOvAlA A DETI
  Koncert pre deti
  Námestie SNP 

16:00  PEDAROPEjA
  Koncert hudobnej skupiny
  Námestie SNP 

16:30 – 18:3 ZvOlENSKý ZáMOK OD SíDlA  

  KRáĽOv PO NAjväčŠIu

  ObRAZáREň
  výklad Michala Šimkovica,
  Pavla Maliniaka a Márie ťavodovej
  venovaný zámku a jeho premenám od  
  výstavby až po súčasnosť
  Zvolenský zámok, Námestie SNP 1

20:00  NAjvYŠŠIA PONuKA 
  Premietanie filmu na
  zámockom nádvorí
  Dráma/romantický/mysteriózny/krimi,  
  Taliansko, 2013, 124 min.
  Zvolenský zámok, Námestie SNP 1

OTvORENé ObjEKTY S vOĽNýM vSTuPOM:
 
10.9.2016 od 10,00 hod. do 16,00 hod.

    Aula Tu Zvolen

    Evanjelický kostol Sv. trojice Zvolen, vrátane   

    sprístupnenia veže kostola 

    vstup na vežu Rímskokatolíckeho kostola sv. Alžbety 

    Historické depo - železnice 

    Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

10.9. – 11.9.2016 od 9,00 hod. do 17,00 hod.

    lesnícke a drevárske múzeum

NEDEĽA 11.9.
PREHlIADKA KOSTOlíKOv v OKOlí:
cesta za stredovekými nástennými maľbami

Rímskokatolícky kostol sv. Matúša Zolná, Farský kostol 
sv. Martina čerín, Kostol sv. Michala archanjela Horná 
Mičiná, Farský kostol sv. Františka Assiského Poniky 

 DOPRAvA:
organizovaná autobusová doprava (záväzný záujem 
o dopravu hlásiť osobne do 7.9.
v Informačnom centre, Námestie SNP 21/31) 
možná aj individuálna doprava 

PRvý TuRNuS:

09:00 – 10:00 Zvolenský zámok 

10:15 – 10:45 Rímskokatolícky kostol sv. Matúša Zolná 

11:00 – 12:00 Farský kostol sv. Martina čerín 

12:00 – 13:00  Občerstvenie v areáli kostola čerín 

13:30 – 14:00 Kostol sv. Michala archanjela Horná Mičiná

14:30 – 15:30 Farský kostol sv. Františka Assiského Poniky 

DRuHý TuRNuS (bude organizovaný v prípade záujmu): 

10:00 – 11:00 Zvolenský zámok 

11:15 – 11:45 Rímskokatolícky kostol sv. Matúša Zolná

12:00 – 13:00 Farský kostol sv. Martina čerín

13:00 – 14:00 Občerstvenie v areáli kostola čerín 

14:30 – 15:00 Kostol sv. Michala archanjela Horná Mičiná

15:30 – 16:30 Farský kostol sv. Františka Assiského Poniky

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu, zmenu 
termínov a časov plánovaných aktivít.
viac informácií: www.zvolen.sk a www.facebook.com/zvolen.
mesto 

Informačné centrum, Námestie SNP 21/31, 960 01 Zvolen,
tel.: 045/5429 268, e-mail: ic@zvolen.sk.
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sa  v bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách 
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Program
  SObOTA 3.9.
  výSTuP NA PuSTý HRAD 

  24. ročník tradičného podujatia

  s pestrým programom

  ZATvOR OčI A POZERAj
  výstava fotografií a grafických   

  prác P. Alberta, 3.9.–30.9.2016   
  Stará radnica, Námestie SNP 21/31

PONDElOK 5.9. 
  PAMIATKY PODPOĽANIA A HONTu

  v lITERATúRE

  výstava, 5.9. – 30.9.2016
  Krajská knižnica Ľ. Štúra, ul. Ľ. Štúra 5

STREDA 7.9.
13:00 – 17:00 (DE)AKvIZIčNá čINNOSť

  v MúZEáCH

  Odborná konferencia 
  Zvolenský zámok, Námestie SNP 1

  jáN bOROŠKAY ZvOlENSKý lES 

  MAjSTER – PRíRODOvEDEC,

  ZbERATEĽ 

  výstava, 7.9. – 11.9.2016 / vernisáž  
  7.9.2016 o 18:00 
  lesnícke a drevárske múzeum,
  Námestie SNP 2 3

ŠTvRTOK 8.9.
  výKlAD vO výKlADE 

  Obrazové dokumenty zo skutočných  
  príbehov mesta
  Pouličná výstava v koncepcii
  Zory Myslivcovej zo Združenia borová  
  hora, 8.9. – 8.10.2016
  Zvolenské námestie, Pamiatková zóna  
  Zvolen a priľahlé ulice 
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RíMSKOKATOlíCKY KOS-
TOl sv. Alžbety bol posta-
vený v polovici 13. storočia, 
je tak najstaršou sakrálnou 
stavbou v meste. jeho 38 
metrová veža bude počas Dní 
európskeho kultúrneho dedič-
stva sprístupnená verejnosti.

EvANjElICKý KOSTOl Sv. 
TROjICE bol pôvodne obyčajným 
mestským domom. Postupne bol 
prestavaný na chrám, konečnú 
podobu získal v roku 1922.

MESTSKé OPEvNENIE 
vzniklo z dôvodu potre-
by dôkladnejšej ochrany 
mesta proti tureckým 
nájazdom v polovici 16. 
storočia. jeho základom 

boli hradby so strieľňami pre palné zbrane. Dodnes sa 
zachovala bašta v západnej línii opevnenia v Domano-
vom parku.

MEŠTIANSKY DOM NA ZvOlEN-
SKOM NáMESTí, ktorý je dnes 
sídlom lesníckeho a drevárskeho 
múzea, pochádza zo začiatku 16. 
storočia. jedným z jeho majiteľov 
bol aj juraj Záborský, protikan-
didát Ľudovíta Štúra pri voľbe do 
uhorského snemu v roku 1847.

budova STAREj RADNICE je 
jeden z najznámejších objektov 
na zvolenskom námestí. Práve 
v jej priestoroch zvolili Ľudoví-
ta Štúra za poslanca uhorské-

ho snemu. Minulý rok mesto pristúpilo k jej rozsiahlej 
rekonštrukcii.

REMESElNíCKY DOM je dnes sídlom Krajskej knižnice 
Ľ. Štúra. v jeho priestoroch, vrátane veľkej tanečnej 
sály, je umiestnených približne 190 tisíc kníh.

ZvOlENSKý ZáMOK 
bol postavený v 14. 
storočí. Niekdajšie sídlo 
uhorských kráľov slú-
žilo aj ako protiturecká 
obranná pevnosť, ktorá 
nebola nikdy dobitá. 
Dnes v ňom nachádza-

me expozície Slovenskej národnej galérie. 

Prvá zmienka o RíMSKOKATOlíCKOM KOSTOlE Sv. 
MATúŠA v Zolnej pochádza už z roku 1292. Prehliadku 
vzácneho kostolíka si vyžiadal pri svojej návšteve Slo-

venska v roku 2000 aj 
britský princ Charles.  

FARSKý KOSTOl Sv. 
MARTINA v čERíNE bol 
postavený v 14. storo-
čí. vzácne maľby dnes 
prechádzajú rozsiahlou 
reštaurátorskou činnosťou, 
ktorej prvé výsledky budú 
predstavené verejnosti 
práve počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

RANOGOTICKý KOSTOl Sv. MICHAlA ARCHAN-
jElA v Hornej Mičinej vznikol niekedy okolo roku 1300 
ako typický dedinský kostolík tých čias. Koncom 14. 
storočia bol vyzdobený freskami rovnako ako ostatné 
kostoly v okolí.

FARSKý KOSTOl Sv. FRANTIŠKA ASSISKéHO 
v Ponikách ukrýval vzácne 
gotické nástenné maľby až 
do 60. rokov 20. storočia. 
Kvôli ich zachovaniu muse-
la byť odstránená baroková 
klenba a tiež rustikálne 
barokové fresky.

Kedysi mohutný stredoveký PuSTý HRAD bol s obľu-
bou využívaný uhorskými kráľmi. už od 90. rokov 20. 
storočia tu prebieha intenzívny archeologický výskum, 
ktorý potvrdil napríklad osídlenie z doby kamennej, 

bronzovej a latén-
skej. 
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