
ZDRUŽENIE  HISTORICKÝCH  MIEST  A  OBCÍ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
 

Správa o činnosti združenia 
 
 

V Y H O D N O T E N I E 
plnenia uznesenia XIV. snemu ZHMaO SR a hlavných úloh z predchádzajúceho obdobia 

 
 

U Z N E S E N I E 

XIV. snemu Združenia historických miest a obcí Slovenskej Republiky 

XIV. snem Združenia historických miest a obcí Slovenskej republiky na svojom rokovaní konanom dňa 24. 

mája 2011 v Banskej Štiavnici po prerokovaní jednotlivých bodov programu prijal nasledovné uznesenie: 

 

XIV. SNEM 

 

I. Berie na vedomie: 

 

Vyhodnotenie plnenia uznesení XIII. snemu 

 

II. Schvaľuje: 

 

1. Program rokovania XIV. snemu   

2. Mandátovú a volebnú  komisiu XIV. snemu v zložení:  Ing. Štefan Bošnák 

MUDr. Vladislav Laciak 

MVDr. Milan Kolesár 

 

3. Návrhovú komisiu XIV. Snemu v zložení:   RNDr. Zuzana Balážová 

Mgr. Alžbeta Staníková 

Ing. Igor Frič 

 

4. Správu o činnosti Združenia historických miest a obcí SR 

5. Správu o hospodárení Združenia historických miest a obcí za rok 2009 a 2010 

6. Návrh zmeny stanov Združenia historických miest a obcí SR 

7. Rozpočet Združenia historických miest a obcí SR na r. 2011 

8. Návrh hlavných úloh na ďalšie obdobie 



III. Zvolil: 

 

1. Za predsedu Združenia historických miest a obcí SR: 

Mgr. Pavol Balžanka 

čestný člen 

 

2. Radu združenia v zložení: Mgr. Alžbeta Staníková 

zástupkyňa primátora mesta Zvolen  

 

Štefan Kudlička 

starosta obce Veľké Leváre 

 

MUDr. Vladislav Laciak 

primátor mesta Rožňava  

 

Mgr. Ján Kováčik 

starosta obce Pukanec 

 

MUDr. Boris  Hanuščák 

primátor mesta Bardejov 

 

Ing. Vladimír Butko 

primátor mesta Trnava 

 

Ing. Rudolf Podoba 

primátor mesta Handlová 

 

PaedDr. Stanislav Bella 

zástupca primátora mesta Ružomberok 

 

3. Za revízora Združenia historických miest a obcí SR: 

   JUDr. Jana Tomašovičová 

   zástupkyňa prednostky  

   vedúca odboru právneho a majetkového MsÚ Trnava 

 



IV. Ukladá: 

 

1. Rade združenia 

Postupne rozpracovať a plniť zámery premietnuté do Programu hlavných úloh na ďalšie obdobie 

v súčinnosti s členmi Združenia a partnerskými organizáciami. 

 

2. Členom Združenia 

Vytvárať podmienky a v rámci svojich možností spolupracovať a pomáhať pri zabezpečovaní 

a realizácii jednotlivých aktivít zahrnutých do Programu hlavných úloh ma ďalšie obdobie. 

 
 
Pre zabezpečovanie činnosti v súlade so stanovami združenia prijal XIV. snem pre ďalšie obdobie 
nasledovné úlohy: 
 
1.  Rozvíjať spoluprácu so Združením historických sídiel Čiech, Moravy a Sliezska v zmysle dohody 

o vzájomnej spolupráci s cieľom vzájomnej výmeny poznatkov a skúseností pre zlepšenie ochrany, 
regenerácie a zachovania kultúrneho dedičstva. 

 
2. Zabezpečiť v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR, Pamiatkovým úradom SR, redakciou Pamiatky 

a Múzea a Slovenským národným múzeom prípravu, organizačné a technické zabezpečenie Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva v roku 2011 na Slovensku v podmienkach Združenia historických 
miest a obcí SR.  
 

3. V spolupráci s mestom Bardejov pokračovať v tradícii organizovania konferencie zameranej na 
problematiku pamiatkových centier. 

 
4. Každoročne organizovať celoslovenskú súťaž „Fotozážitky s pamiatkami“ pre mladých ľudí do 21 

rokov, ktorá je súčasťou medzinárodnej fotografickej súťaže IHPE (International Heritage 
Photographic Experience) a tak propagovať kultúrne dedičstvo aj činnosť združenia medzi mladými 
ľuďmi. 
 

5. Zamerať sa na zvýšenie účasti členských miest a obcí na akciách organizovaných Združením - 
výstavách, seminároch, konferenciách a ďalších akciách. 

 
6. Prostredníctvom podujatí Dní európskeho kultúrneho dedičstva, súťaže Fotozážitky s pamiatkami 

a ďalšími, ako aj aktívnej webstránky Združenia, propagovať členov Združenia a získavať nové 
členské mestá a obce.   

 
7. Pokračovať v propagácii kultúrneho dedičstva členských miest a obcí a tak prezentovať kultúrne 

a historické pamiatky Slovenska a  jeho regiónov doma aj v zahraničí. 
 
8. Pokračovať v úsilí o získanie ďalších finančných prostriedkov na akcie, k realizácii ktorých 

nepostačujú zdroje rozpočtu. 
 
 
 
 



P L N E N I E  uznesenia a hlavných úloh je nasledovné: 
 
 
Bod 1. 
 
Plní sa priebežne. V priebehu uplynulého obdobia sa uskutočnili ďalšie spoločné rokovania predsedov, 
výboru a Rady Združenia a partnerského Združenia historických sídiel Čiech, Moravy a Sliezska. Boli 
zamerané na výmenu poznatkov a skúseností pri záchrane a zachovávaní historických pamiatok. Bol 
napísaný koncept spoločného medzinárodného projektu s ambíciou uchádzať sa o prostriedky 
z štrukturálnych fondov. Naši susedia sa zúčastnili podujatia Bardkontakt, otváracieho ceremoniálu Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva 2011 a slávnostného odovzdávania ocenenia aktivít pre zachovanie a 
kvalitu ochrany kultúrneho dedičstva prostredníctvom odovzdávania výročných cien revue - Pamiatky 
a múzeá - za rok 2010. My sme sa zúčastnili na slávnostnom podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa 
pamiatok a sídiel a udelenia cien za najlepšiu prípravu a realizáciu Programu regenerácie mestských 
pamiatkových rezervácií a mestských pamiatkových zón za rok 2011.   
 
 
Bod 2. 
 
Úloha splnená. V roku 2011 sme spolu s našimi partnermi úspešne organizovali DEKD 2011.  
 
 
Bod 3. 
 
Splnený. Koncom augusta sa v spolupráci s mestom Bardejov, pod záštitou predsedu združenia, uskutočnil 
ďalší ročník konferencie k problematike pamiatkových centier. 
 
 
Bod 4. 
 
Splnený. Združenie zorganizovalo celoslovenskú súťaž Fotozážitky s pamiatkami, ktorá je súčasťou 
medzinárodnej fotografickej súťaže International Heritage Photographic Experience, a tak propagovalo 
myšlienky zachovávania kultúrneho dedičstva medzi mladými ľuďmi na Slovensku a následne prezentovalo 
toto bohatstvo a výnimočnosť na medzinárodnej úrovni, čím aktívne prispelo aj k rozvoju cestovného ruchu 
v našich členských mestách a obciach ako aj na Slovensku.    
 
 
Bod 5. 
 
V plnení. 
 
 
Bod 6. 
 
V plnení. 
             
 
Bod 7. 
 
V plnení.   
 
 



Bod 8. 
 
V plnení. 
 
 
Naše združenie dlhoročne vykonáva aktivity v prospech propagácie pamiatkových hodnôt na Slovensku. 
Práve z týchto dôvodov sme pred časom s hrdosťou prijali výzvu zo strany Ministerstva kultúry SR, aby 
naše združenie prevzalo štafetu koordinovania Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku. 

 
Je to veľký záväzok a chcem tlmočiť presvedčenie, že úsilie, ktoré venujeme organizovaniu tohto 
významného európskeho podujatia, sa premieňa na príjemné pocity všetkých, ktorých každoročne čakajú 
veľmi zaujímavé podujatia po celom Slovensku. Aj vďaka aktívnemu prístupu všetkých zúčastnených je 
Združenie historických miest a obcí SR efektívnym koordinátorom, dobrým partnerom a v spolupráci 
s ostatnými aj úspešným spoluorganizátorom týchto dní. 
 
Aj takouto aktivitou sa snažíme napĺňať zámer nášho združenia - sprístupňovať a približovať úžasné 
bohatstvo kultúrneho dedičstva na našom území, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho 
priestoru. Potreba chrániť  kultúrne dedičstvo a zároveň ho oveľa účinnejšie využívať pre rozvoj regiónov, 
kladie pred nás veľké výzvy a náročné zadania.  
 
Ďalšou z aktivít združenia je celoslovenská súťaž Fotozážitky s pamiatkami. Túto súťaž koordinuje naše 
združenie v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a je súčasťou celosvetovej súťaže International Heritage 
Photographic Experience. Autori víťazných fotografií sú ocenení vecnými cenami a medzinárodnými 
diplomami, fotografie sú uverejnené v katalógu víťazov a vystavené v európskych inštitúciách. Tridsať 
najlepších fotografií je vystavených v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva v niekoľkých 
mestách na Slovensku. Cieľom súťaže je podporiť záujem mladých ľudí o naše kultúrne dedičstvo 
a poznávať dedičstvo iných krajín.  
 
Tie historické objekty, v ktorých a s ktorými žili, pracovali a tvorili  predošlé generácie, majú dnes šancu byť 
miestom poznávania, vzdelávania, kultúry a rekreácie. Čo bolo v minulosti výsledkom ťažkej manuálnej 
práce a dômyselného umu, sa dnes stáva predpokladom vytvárania pracovných príležitostí pre miestnych 
obyvateľov v oblasti cestovného ruchu a silným pilierom budovania našej národnej identity. 
 
Sme hrdí na tieto naše hodnoty a zároveň sme si vedomí, že nie sme jediní, kto ich zdedil. Mali by sme 
ukázať, že sme schopní konkurovať kvalitou ochrany a odovzdávania chránených hodnôt budúcim 
generáciám a tým jednoznačne deklarovať významnosť hodnoty kultúrneho dedičstva pre našu spoločnosť. 
 
Dovoľte mi, aby som Vás v tomto kontexte opätovne vyzval k aktívnemu zapojeniu sa do súťaže Kultúrna 
pamiatka roka, kde sa nám po viac ako desaťročnom úsilí združenia podarilo zaradiť kategóriu pre 
historické mestá a obce. Možno len na okraj dám do pozornosti, že okrem prestížneho ocenenia získavajú 
laureáti aj finančnú odmenu vo výške 8.300 euro.  
 
Viac informácií získate napríklad na: 
http://www.pamiatky.sk/pamiatky/ochrana-pamiatkoveho-fondu/sutaz-kulturna-pamiatka-roka/ 
 
Združenie historických miest a obcí SR realizuje spomínané aktivity najmä vďaka finančným prostriedkom 
z grantových schém. Aj tento rok sa uchádzame o niekoľko projektov a v prípade úspechu našich žiadostí, 
budeme ešte intenzívnejšie napĺňať naše ciele. Faktom však ostáva, že neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky 
združenia sú aj členské príspevky v zmysle platných stanov. Uvedomujúc si zložitosť hospodárskej situácie 
v samosprávách a celkovo v celej spoločnosti, si vás zdvorilo dovoľujem požiadať o zachovanie priazne 
nášmu združeniu.  
 



Osobne je mi veľmi ľúto, že práve odvolávajúc sa na zložitosť miestnych rozpočtov, naše združenie opustili 
Partizánske, Krupina a Sebechleby. Taktiež rokovania o vstupe nových členov sú ťažšie ako kedykoľvek 
predtým. S naším združením viaceré samosprávy sympatizujú, radi by sa zapojili, avšak láme sa to na 
výdavkoch na členské. Spomeniem za všetkých aspoň Banskú Bystricu a Liptovský Mikuláš. Máme tu ale 
aj pozitívne príklady, ktorým je mestská časť Bratislava – Staré Mesto. Vstupom takého partnera 
získavame pre Združenie historických miest a obcí silného hráča. Veľmi ma to teší a dúfam, že s odstupom 
času budeme môcť zhodnotiť správnosť tohoto rozhodnutia. Ďaľším je obec Budkovce na Východnom 
Slovensku s viac ako 1500 obyvateľmi hrdými na svoju minulosť, ktorej pán strosta mi včera emailom 
oznámil, že ich obecné zastupitelstvo odhlasovalo vstup ich obce do nášho združenia  
 
Dovoľte mi, aby som vám záverom poďakoval za dôveru a ubezpečil vás, že Združenie historických miest 
a obcí SR bude i naďalej efektivne napĺňať svoje ciele a zodpovedne hospodáriť s finančným prostriedkami, 
ktoré mu umožňujú aktívne prispievať k vytváraniu podmienok a nástrojov na regeneráciu, ochranu 
a rozvoj historického územia a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. 
 
 
 
 
Mgr. Pavol Balžanka 
 
Zvolen, 23.05.2012   


