
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2012 na Slovensku.  

Otváracie podujatia DEKD 2012 sa konali v dňoch 14. - 16. septembra v Bratislave, na celom 

Slovenku trvali do 23. septembra.  

V piatok 14. septembra 2012 sa v obnovených priestoroch bratislavskej Reduty konalo 

slávnostné otvorenie DEKD 2012 na Slovensku spojené s odovzdávaním výročných cien 

revue Pamiatky a múzeá za najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva 

za rok 2011. V  priestoroch Zichyho paláca sa uskutočnila vernisáž výstavy Fotozážitky 

s pamiatkami, na ktorej vystavujú fotografie mladí ľudia do 21 rokov, vybraní účastníci 

rovnomennej  celoslovenskej súťaže.    

Cez víkend 15. a 16. septembra mali Bratislavčania príležitosť navštíviť výnimočne 

sprístupnené pamiatky alebo využili bezplatný vstup do niektorých múzeí. Záujem 

o prehliadky bol veľký. Stovky záujemcov si pozreli obnovené priestory Reduty, secesného 

Gymnázia na Grösslingovej ulici a Bratislavského hradu. Pri prehliadke krovu Dómu sv. 

Martinu musela početná skupina návštevníkov čakať dlhšie, nakoľko záujem ďaleko prevýšil 

kapacitné možnosti sprístupneného priestoru. Sakrálnu architektúru reprezentovali aj Kaplnka 

Božieho tela, Kaplnka sv. Kataríny a archeologickým výskumom objavená Kaplnka sv. 

Jakuba. Vstup do meštianskych domov na Panskej ulici vlastník na poslednú chvíľu 

neumožnil a tak sa záujemci museli uspokojiť s výkladom pamiatkara iba pred fasádami. 

Pestrú škálu sprístupnených objektov doplnili židovské pamiatky: ortodoxný cintorín, 

Mauzóleum Chatama Sofera  a Synagóga na Heydukovej ulici. Popri obnovených pamiatkach 

bola v ponuke aj prehliadka objektu, ktorý na svoju revitalizáciu ešte len čaká. Pisztoriho 

palác (bývalé Leninovo múzeum) pripomenul aj vďaka projekcii dokumentárnych filmov 

z 50. rokov minulého storočia éru, keď sa obnove kultúrneho dedičstva veľká pozornosť 

nevenovala.  

Organizátormi sprístupnenia pamiatok boli najmä Krajský pamiatkový úrad Bratislava, 

mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Židovská náboženská obec a Mestský ústav ochrany 

pamiatok Bratislava.   

V regiónoch Slovenska ponúkli organizátori širokú škálu podujatí. V niektorých mestách sa 

do prípravy DEDK aktívne zapojili samosprávy, pracoviská pamiatkového úradu, pamäťové 

inštitúcie, galérie aj jednotlivci. Pre ilustráciu niekoľko príkladov:  



Mesto Modra počas celého týždňa sprístupnilo 12 pamiatok. Do role sprievodcov  boli 

zaškolení študenti strednej školy. Miestne osobnosti aktívne obohatili program, každý deň bol 

zameraný na nejakú tému z histórie aj súčasného života mesta. Návštevnosť podujatí bola nad 

očakávanie hojná. Záverečný benefičný koncert „Zachráňme kostol na cintoríne“ spontánne 

prerástol do verejného protestu proti tranzitnej ťažkotonážnej doprave, ktorá prechádza 

centrom Modry,  poškodzuje pamiatky a brzdí využívanie kultúrneho dedičstva pre rozvoj 

cestovného ruchu.  

Mesto Holíč pripravilo pre verejnosť prehliadky Holičského zámku, Kostola sv. Martina,   

Kostola Božského srdca, Evanjelického kostola, veterného mlyna a sýpky. Ohlasy od 

návštevníkov boli pozitívne, mnohí prejavovali radosť, že mohli navštíviť pamiatku, ktorá ich 

zaujíma a nie je bežne dostupná. V propagácii prehliadok sa však vyskytli aj chyby, pri 

niektorých zverejnených vstupoch ostali brány zámku zamknuté.  

V Nitre otvorili DEKD 2012 organovým koncertom na Nitrianskom hrade.  Pamiatky mesta 

mohli občania bližšie spoznávať v rámci sprevádzania Prechádzky starobylou Nitrou alebo na 

výstave venovanej národným kultúrnym pamiatkam. Pre deti pripravili  výtvarné dielne 

a tvorbu šperkov technikou z obdobia baroka. Hradom Uhrovec a Hrušov bola venovaná 

beseda spojená s výstavou aj s premietaním dokumentov o histórii hradov a súčasnej obnove. 

Účastníci veľmi kladne hodnotili, že sa dozvedeli o špecifikách obnovy hradov 

o dobrovoľníckej pomoci na obnovovacích prácach. Odborná verejnosť sa stretla na 

konferencii, zameranej na marketing kultúrneho dedičstva.   

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s AINova zorganizoval na hrade Červený Kameň 

konferenciu na tému Pamiatky môjho domova v kontexte bývania.  

Mesto Považská Bystrica  otvorilo obnovený náučný chodník na Považský hrad a pripravilo 

atraktívnu prezentáciu spôsobu života v stredoveku ( historická kuchyňa, lukostreľba, a iné). 

Obrazom priblížila pamiatky mesta výstava Historická Bystrica. V Kaplnke sv. Heleny zaznel 

gospelový spev. Pre širokú verejnosť zorganizovali dvojdňový seminár na tému Kultúrne 

dedičstvo a jeho ochrana, v ktorom  odborníci priblížili hodnoty regiónu a ich ochranu 

a obnovu. Najväčšiemu záujmu sa tešili interaktívne podujatia a prehliadky pamiatok, ktoré 

vyhľadávali najmä rodiny s deťmi. Veľa návštevníkov prilákala aj výstava venovaná 

pamiatkam mesta a regiónu.  



Výnimočná prehliadka bola pripravená v kaštieli vo Veľkom Bieli, spojená s tvorivými 

dielňami pre deti aj koncertom vážnej hudby.  V piaristickej rezidencii v Brezne návštevníkov 

sprevádzali študenti cestovného ruchu. 

Populárne Dni otvorených dverí ponúklo Východoslovenské múzeum v Košiciach aj 

Západoslovenské múzeum v Trnave.  Voľné vstupy do múzeí a galérií počas celého týždňa 

DEKD ponúkali napríklad Šarišská galéria v Prešove a Novohradské múzeum v Lučenci.  

Na Fiľakovskom hrade sa uskutočnil artfoto festival a koncert mladých talentov z rómskeho 

etnika. V Košiciach sa mohli návštevníci prostredníctvom atraktívnej nočnej projekcie 

dobových fotografií vydať po pamiatkach Gotickej cesty alebo spoznať hodnoty Tokajskej 

oblasti na Košických slávnostiach vína.  

Z pohľadu organizátora. 

Na základe skúsenosti z predošlých ročníkov DEKD možno konštatovať, že väčšinu podujatí tvoria 

výstavy a expozície v múzeách a galériách. Je veľmi pozitívne, že viaceré múzeá a galéria 

pripravili aktivity pre deti alebo umožnili návštevníkom bezplatný vstup. Vznikli aj desiatky 

nových špeciálnych podujatí, pri ktorých miestni organizátori  pripravili prehliadky pamiatok, ktoré 

bežne nie sú sprístupnené alebo slúžia na iné než poznávacie účely. Záujem zo strany verejnosti 

o prehliadky takýchto pamiatok bol nad očakávanie vysoký.  Tento typ podujatí kladie na 

organizátorov aj väčšie nároky na prípravu. Je tu potrebná úzka spolupráca s vlastníkmi 

a správcami objektov,  je potrebné zabezpečiť sprievodcov s odborným výkladom,  dobre 

spropagovať harmonogram vstupov a v neposlednom rade myslieť aj na bezpečnosť 

návštevníkov.   

 

Záujem verejnosti o poznávanie rozmanitého kultúrneho dedičstva  „na mieste“ je veľkou 

motiváciou pre rozšírenie radov spoluorganizátorov v regiónoch Slovenska. Pamiatky, ktoré 

nie sú bežne prístupné a verejnosť o ich histórii a budúcnosti málo vie, sú v mnohých mestách 

a obciach. Združenie historických miest a obcí SR pripravuje v mesiacoch október – 

december 2012  informačné semináre, ktorých cieľom bude vzájomná výmena skúseností 

z uplynulých ročníkov DEKD a príprava Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013.  

 

 


