
Správa o činnosti Združenia historických miest a obcí 

SR za rok 2012 doplnená o aktivity realizované do 

XVI. snemu  

 

Najvyšším orgánom združenia je v zmysle platných stanov 

snem, ktorý je zvolávaný predsedom. Riadny snem sa koná 

jedenkrát ročne. V roku 2012 sa konal XV. snem Združenia 

historických miest a obcí Slovenskej republiky 23.mája v meste 

Zvolen. 

 

Podrobnejšie informácie, prerokované a schválené dokumenty sú 

na: 

http://www.zhmao.sk/zhmao/dokumenty/program-zhmao.html  

 

Aktuálnymi záležitosťami potrebnými riešiť v období medzi 

zasadnutiami snemu sa zaoberá Rada Združenia historických 

miest a obcí SR. 

V roku 2012 sa rada zišla štyrikrát, a to: 

- 24.2.2012 v meste Ružomberok 

- 23.5.2012 v meste Zvolen 

- 21.8.2012 v meste Bardejov 

- 8.11.2012 v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

- 19.3.2013 v meste Handlová 

Schválené uznesenia z rokovaní sú na: 

http://www.zhmao.sk/zhmao/dokumenty/uznesenia-snemov.html 

 

 

 

PROJEKTY A AKTIVITY:  

 

http://www.zhmao.sk/zhmao/dokumenty/program-zhmao.html
http://www.zhmao.sk/zhmao/dokumenty/uznesenia-snemov.html


Fotozážitky s pamiatkami 2012  

Združenie historických miest a obcí SR je od r. 2011 

koordinátorom celoslovenskej fotografickej súťaže „Fotozážitky 

s pamiatkami“, ktorá je súčasťou medzinárodnej súťaže 

International Heritage Photographic Experience (IHPE). 

Téma súťaže pre rok 2012 bola nehnuteľné kultúrne 

dedičstvo Slovenska (hrady, zámky, architektonické pamiatky, 

chrámy, historické centrá miest, ľudová architektúra, 

technické pamiatky, atď.). Vek účastníkov súťaže je do 21 

rokov. Koordinátor súťaže oslovil stredné školy, fotokluby, 

osvetové strediská a základné umelecké školy na Slovensku. 

V roku 2012 bolo do súťaže zaslaných takmer 400 fotografií. 

Prvé štyri víťazné fotografie vybrala odborná porota v 

zložení: Judita Csáderová, Andrea Nižňanská a Marián Vlašič. 

Tieto fotografie reprezentovali Slovensko v medzinárodnej 

súťaži International Heritage Photographic Experience. Autori 

fotografií boli ocenení v rámci slávnostného otvorenia Dní 

európskeho kultúrneho dedičstva 2012 v bratislavskej Redute 

dňa 14. septembra 2012.  

Zároveň bolo vybratých ďalších takmer 40 fotografií pre 

putovnú výstavu v niektorých členských mestách na Slovensku 

podľa ich záujmu. Prvá vernisáž výstavy sa uskutočnila 14. 

septembra v Bratislave v Zichyho paláci. 

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2012 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú významným 

celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy 

a Európskou komisiou,  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 obyvateľov o miestnom dedičstve  a  prehĺbiť záujem 

o jeho ochranu, ako aj rozvinúť vedomie o jeho prepojení s 

európskym kultúrnym dedičstvom.  

Slovenská republika sa pripojila k organizátorom DEKD 

v roku 1993. Koordinátorom podujatia je od roku 2010 Združenie 

historických miest a obcí SR. 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 mnohých mestách sa do prípravy DEDK aktívne 

zapojili samosprávy, pracoviská pamiatkového úradu, pamäťové 

inštitúcie, galérie aj jednotlivci.  

 



Bardkontakt 2012 

ZHMaO SR je tradičným spoluorganizátorom odbornej 

celoslovenskej konferencie Bardkontakt zameranej 

na problematiku mestských pamiatkových centier, ktorá sa 

každoročne koná v závere augusta v historickom meste Bardejov. 

Hlavná téma konferencie  Bardkontakt 2012 bola určená 

samosprávam miest a obcí.  

Zástupcovia ZHMaO  SR na konferencii prezentovali aktivity 

združenia a poukázali na problémy súvisiace s obnovou 

historických centier miest. Širšia propagácia významu 

kultúrneho dedičstva a zvlášť dôležitosť zachovania 

autentického historického rázu centier miest a obcí 

prostredníctvom rôznych médií môže priniesť ďalšie impulzy pre 

rozvoj pamiatkových centier a pamiatkových zón.   

Intenzívnejšia výchova širokej verejnosti k ochrane 

kultúrneho dedičstva a vzdelávanie zamestnancov pracujúcich 

v oblasti pamiatkovej starostlivosti (stavebné úrady, 

samosprávy, projektanti, pamiatkové úrady,...), sú kľúčovými 

nástrojmi pre pokrok v oblasti pamiatkovej starostlivosti.  

Lepšia spolupráca samospráv, pamiatkových úradov, 

pamäťových inštitúcií a ďalších dotknutých organizácií môže 

priniesť zmiernenie konfliktov a napätia pri riešení 

každodenných problémov pamiatkovej obnovy.  

 

Súťaž Kultúrna pamiatka roka  

V roku 2009 sa predstaviteľom združenia, po viac ako 10 

ročnom snažení a po vzore partnerského združenia z Českých 

zemí, podarilo vytvoriť platformu na ocenenie samospráv 

v príprave a realizácii obnovy historického prostredia 

v pamiatkovom území. Cieľom súťaže v zmysle jej štatútu je 

oceniť z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt 

prípravu a realizáciu obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok 

a prostredia. Od roku 2009 je ocenenie samospráv za ich 

aktivity príkladnej pamiatkovej obnovy oceňovaný v rámci 

súťaže Kultúrna pamiatka roka, ktorá je každoročne vyhlasovaná 

a organizovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej Republiky. 

Partnermi súťaže sú Slovenský plynárenský priemysel, a. s., 

Nadácia SPP a Združenia historických miest a obcí SR. Prijatím 

tohoto štatútu sa dostalo samosprávam na Slovensku podobnej 



úcty ako napríklad v Čechách a popri morálnom ocenení 

dostávajú jednotlivý nositelia titulu, z rúk ministra, za 

účasti vzácnych hostí a v slávnostnej atmosfére, aj finančnú 

odmenu. Dovoľte mi v tomto kontexte opätovne vyzvať 

k aktívnemu zapojeniu sa do súťaže, kde sa nám po mnohoročnom 

úsilí 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/ 

 

 

V roku 2013 nás v združení, okrem iných aktivít a pestrej 

palety tradičných podujatí, čakajú dva významné projekty.  

 

 

Špecializovaný veľtrh „PAMIATKY“ sa konal v dňoch  9. – 13. 4. 

2013 na Výstavisku Incheba Expo Bratislava počas CONECO. 

 

Naše združenie bolo partnerom pri príprave tohto veľtrhu. 

Bol nám bezplatne poskytnutý stánok na prezentáciu našich 

členských miest a obcí a našej činnosti a bola to skvelá 

príležitosť spropagovať naše združenie a členov.  

Pripravili sme postery obsahovo zamerané na úspechy 

samospráv v pamiatkovej obnove za posledné roky. Niektoré 

členské mestá poskytli svoje propagačné materiály a iné 

tlačoviny.  Zvolen, Handlová a Skalica poskytovali informácie 

priamo v stánku združenia.  

 

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2013 na Slovensku  

( 12. - 22. septembra 2013 ) 

 

Téma DEKD 2013: Pamiatky duchovného života korešponduje 

s 1150 výročím príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na 

naše územie. ZHMaO je hlavným koordinátorom tohto významného 

podujatia. Slávnostné otvorenie DEKD bude prebiehať v meste 

Košice v historickej radnici dňa 13. Septembra aj v súvislosti 

s udelením titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013.  

 

 

http://www.pamiatky.sk/pamiatky/ochrana-pamiatkoveho-fondu/sutaz-kulturna-pamiatka-roka/
http://www.pamiatky.sk/pamiatky/ochrana-pamiatkoveho-fondu/sutaz-kulturna-pamiatka-roka/


Vo vzťahu k vyhodnoteniu plnenia uznesenia XV. snemu ZHMaO 

SR, ktorý sa konal 23.5.2012 v meste Zvolen, konštatujem, že 

všetky body uznesenia ako aj prijatých hlavných úloh na 

nasledovné obdobie boli úspešne splnené alebo sú priebežne 

v plnení.  

 

 

 

S úctou 

Mgr. Pavol Balžanka 

predseda združenia  

viac informácií na www.zhmao.sk 

 

http://www.zhmao.sk/

