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Slovensko je plné kultúrnych pamiatok. Malo by nás trápiť, keď sa im nevenuje
dostatok pozornosti, keď chátrajú a nedočkajú sa obnovy... Nie je však všetko
len zanedbané – dôkazom sú výročné ceny prestížneho odborného časopisu

Pamiatky a múzeá, ktoré sa pred pár dňami udeľovali už po dvadsiaty piaty raz.
Opäť boli ocenené významné aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho
dedičstva. Pozývame vás na malú prechádzku po krásach našej minulosti.

poklaDY
slovenska

PREJDITE SA
po krásach

našej minulosti

Výročné ceny časopisu Pamiatky
a múzeá
Redakcia
časopisu
každoročne udeľuje ceny za najpozoruhodnejšie
diela a aktivity v oblasti kultúrneho dedičstva na
Slovensku. Redakčná rada tohto uznávaného perio-
dika spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským ná-
rodným múzeom a Pamiatkovým úradom Sloven-
skej republiky udelila po dvadsiaty piaty raz prestíž-
ne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochra-
ny nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci
rok. O výročné ceny časopisu za rok 2015 sa uchá-
dzalo 113 nominácií v desiatich kategóriách. Pod-
robné informácie sú na stránke www.pamiatky.sk

Dni európskeho
kultúrneho dedičstva

Podujatie je
organizova-
né Radou
Európy a Eu-
rópskou ko-
misiou

a upriamuje pozornosť najširšej
verejnosti na mimoriadne hodno-
ty rozmanitého kultúrneho dedič-
stva v 50 účastníckych štátoch.
Cieľom je zvýšiť povedomie oby-
vateľov o dedičstve ich krajiny a
prehĺbiť záujem o jeho ochranu.
Počas dní sa sprístupňujú mno-
hé objekty, ktoré sú zvyčajne
uzavreté, v mnohých bežne na-
vštevovaných pamiatkach, mú-
zeách a galériách sa usporadúva-
jú špeciálne podujatia.
Slovensko sa k podujatiu pripoji-
lo v roku 1993. Koordinátorom
dní je od roku 2010 Združenie
historických miest a obcí SR. Ši-
roká verejnosť dostáva príleži-
tosť spoznať vzácne pamiatky,
ktoré sú výnimočne sprístupne-
né na určitý čas. Dni potrvajú
ešte do konca septembra.

www.dekd.sk
V kategórii AKCIE – PO-
DUJATIA bolo ocenené
Múzeum mesta Bratisla-
vy za podujatie Maľova-
né dejiny Bratislavy –
deti ilustrujú príbehy
Pavla Dvořáka, ako efek-
tívnu múzejno-pedago-
gickú aktivitu formujúcu

vzťah detí k dejinám hlavného mesta. Cieľom dvojročného projektu
bolo priniesť nové poznatky najmä detským návštevníkom a zapojiť
ich do zmysluplnej a atraktívnej voľnočasovej činnosti.
Deťom a mládeži vo veku štyri až šestnásť ro-
kov ponúkol jedinečnú možnosť ilustrovať špe-
ciálnu knihu známeho historika, ktorá obsahu-
je 39 chronologicky zoradených príbehov z de-
jín Bratislavy, od praveku do polovice 20. storo-
čia. Do projektu sa zapojili školy aj jednotlivci
s vyše 800 ilustráciami. Do netradičnej knižky
sa z nich napokon dostalo 179.

V kategórii OBNOVA – ADAPTÁCIA si cenu prevzal okrem
autorov obnovy Synagógy v Lučenci (pozvánka bola v mi-
nulom čísle) aj tím, ktorý sa podieľal na revitalizácii cisár-
skeho barokového žrebčína – kaštieľa v Kopčanoch. Žreb-
čín bol v minulosti súčasťou urbanisticky komponovanej
krajiny pri Holíči, kde sa nachádzal cisársky zámok, zrušili
ho v roku 1828. Po roku 1918 bol v majetku štátu a využíval sa na rôzne, zväčša poľnohos-
podárske účely. Reprezentačná poschodová budova v centre areálu, nazývaná aj Malý ka-
štieľ, v druhej polovici 20. storočia úplne schátrala. Obec Kopčany vlastní žrebčín od roku
1994. Na revitalizáciu kultúrnej pamiatky, časti kaštieľ, získala finančné prostriedky z Eu-
rópskej únie. Prvá etapa obnovy Malého kaštieľa bola ukončená koncom roka 2015.

V kategórii REŠTAUROVANIE získali cenu za komplex-
nú pamiatkovú obnovu a reštaurovanie renesančného
Kostola Najsvätejšej Trojice v Hornej Lehote. Neďaleko
Oravského hradu, na návrší nad obcou Horná Lehota sto-
jí malý renesančný kostolík. Je to pôvodne pohrebná ka-
plnka rodu Abafiovcov,
postavená v osemdesia-
tych rokoch 16. storočia.
Počas rekatolizácie po
roku 1688 kostol presta-
vali a zasvätili Najsvätej-
šej Trojici.

Vďaka nadšeniu zúčastnených, podpore z Ministerstva kultúry SR a značnej sponzorskej pomoci rodiny
Pavla Kozáčika pôvodne len záchrana kostola prerástla do komplexnej obnovy interiéru, exteriéru a jeho
okolia. Patrili k nim aj náročné reštaurátorské a umeleckoremeselné práce, ktoré sa začali v roku 2010.
Táto mimoriadne hodnotná, kompaktne zachovaná národná kultúrna pamiatka prezentuje svoje znovu-
zrodenie múzejným spôsobom. Kostol je prístupný nielen obyvateľom obce Horná Lehota, ale aj ostat-
ným záujemcom o históriu, pamiatky a kultúrne dedičstvo na Slovensku.

V kategórii OBJAV – NÁLEZ získali cenu archeológovia za súbor nále-
zov zo stredovekej cisterny na Pustom hrade vo Zvolene. Cisterna má
rozmery takmer sedemkrát sedem metrov a hĺbku skoro desať me-
trov. Archeológovia ju preskúmali v roku 2015. Nálezy sú mimoriadne
cenné. Veľmi dobre sú zachované viac ako 700-ročné predmety vyro-
bené z jedľového dreva: súbor vedier, ktoré zrejme slúžili na vyťaho-
vanie vody, a tiež dva unikátne, kompletne zachované meče, používa-
né pri výcviku hradnej posádky. Pozoruhodné sú aj iné predmety, na-
príklad úžitkové nádoby, mince z obdobia vlády Bela IV. a iné kovové
predmety, ktoré boli súčasťou výzbroje.

pustý hraD vo zvolene

pozvánka Do topoľčianok

Sobota 17. 9. 2016, DEň OtVORENýCh DVERí V ZáMKu
tOPOľčiaNKy a NáRODOPiSNOM MúZEu ObCE
Impozantný kaštieľ s rozľa-
hlým anglickým parkom na-
dobudol súčasnú podobu prí-
stavbami a prestavbami
v priebehu ôsmich storočí. Na
tejto lokalite stála kamenná
stavba už v 13. storočí. Z pô-
vodného gotického hradu zos-
tali valcové nárožné bašty. Re-
nesančné krídla kaštieľa s ar-
kádami dal postaviť Ladislav
Rákoczi v roku 1662. V prvej
štvrtine 19. storočia
dal vtedajší majiteľ južné
krídlo prestavať a vzniklo tak
najpôsobivejšie dielo klasistic-
kej architektúry na Slovens-
ku. V prvej polovici minulého
storočia sa stal zámok letným
sídlom prezidentov ČSR. V súčasnosti slúži klasistická časť zámku ako
múzeum a renesančná ako hotel. Obec Topoľčianky vo svojom náro-
dopisnom múzeu v centre obce zasa prezentuje zbierkové predmety
dokumentujúce spôsob života našich predkov.
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maľované DejinY BratislavY

kostol v hornej lehote

Barokový žreBčín v kopčanoch


