
Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021 
1. tlačová správa 

 

 

Výzva na prihlásenie aktivít 

 

Termín konania DEKD: 1.-30. september 2021 

Miesto konania DEKD: celé územie Slovenskej republiky 

Termín prihlásenia aktivít do DEKD: do konca júla 2021 (aktivitu je možné prihlásiť aj po tomto 

termíne, ale nebude zaradená do celoslovenskej propagácie podujatia) 

 

     Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali 

Európsky kultúrny dohovor. Slovensko sa pripojilo k usporiadateľom DEKD v roku 1993. 

 

     Cieľom DEKD je zvyšovanie povedomia európskych občanov o bohatstve a kultúrnej rozmanitosti 

Európy, vytvorenie prostredia, v ktorom sa stimuluje ocenenie bohatej mozaiky európskych kultúr, 

ale aj boj proti rasizmu a xenofóbii a podpora väčšej tolerancie v Európe i mimo nej, informovanie 

verejnosti a politických orgánov o potrebe ochrany kultúrneho dedičstva pred novými hrozbami a v 

neposlednom rade vyzvanie Európy, aby reagovala na sociálne, politické a hospodárske výzvy, ktorým 

čelí. 

     Tento cieľ je možné dosiahnuť cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, prezentáciu 

pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, súťaží a hier súvisiacich s 

historickým prostredím a jeho hodnotami. 

     Svojou aktivitou sa do podujatia môžu prihlásiť štátna a verejná správa, územná správa, 

samosprávy miest a obcí, školy, cirkvi, mimovládne a neziskové organizácie, občianske združenia, 

súkromné inštitúcie, kultúrno-osvetové inštitúcie, majitelia alebo správcovia národných kultúrnych 

pamiatok a historických objektov, podnikatelia, ale aj aktívni občania. 

 

     V tomto roku na Slovensku v rámci DEKD oslávime históriu a vzdelanie pod témou „Dedičstvo pre 

všetkých“ (ide o voľný preklad anglického originálu "Heritage: All Inclusive"). Kultúrne dedičstvo je 

odrazom ľudí v spoločnosti, sebavyjadrenie ich rozvíjajúcich sa hodnôt, viery, vedomostí a tradícií. 

Dohovor o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť  (Faro, 2005) zdôrazňuje význam prístupu 

každej kultúrnej komunity ku kultúrnemu dedičstvu, ktoré ju identifikuje. Téma podporuje diskusiu a 

zapojenie sa do histórie a perspektív všetkých rás, etnických skupín, pohlaví, veku, náboženstiev, 

schopností a orientácií. Tohtoročná téma vyzýva národných a miestnych organizátorov, aby oslovili 

rôznorodejšie publikum, riešili bariéry (fyzický prístup, jazyk, zdravotné obmedzenia...) a zvážili, ako 

môžu zvýšiť angažovanosť nedostatočne zastúpených skupín pri prezentácii a interpretácii 

kultúrneho dedičstva. Sú vítané aktivity otvorené a prístupné pre všetkých. Aj malá zmena môže 

pomôcť v tomto ambicióznom cieli. 

 

     Zapojenie do DEKD na Slovensku je dobrovoľné a bez nároku na odmenu. Koordinátori DEKD 

(ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska) vedia cez krajských 

koordinátorov odborne usmerniť konanie aktivít, poskytnúť podporné stanoviská pri získavaní 

finančných prostriedkov, pomôcť s mediálnou propagáciou. Základnou podmienkou zapojenia 



aktivity do DEKD je označenie miesta konania aktivity v čase jej konania logom DEKD. Počas konania 

aktivity je žiadané zaznamenať návštevnosť a vytvoriť niekoľko fotografií. Po skončení aktivity je 

potrebné vyplniť zaslaný dotazník, vďaka ktorému sú získavané informácie do celoeurópskych 

štatistík. 

 

     Aktivita môže trvať niekoľko hodín, niekoľko dní (maximálne 3), prípadne môže byť uvedená ako 

cyklus, alebo séria. Môže prebiehať na jednom mieste, prípadne na viacerých miestach. Počet 

návštevníkov aktivity môže byť ľubovoľný, ale aj obmedzený. Vstup na aktivitu môže byť voľný, 

spoplatnený, prípadne riešený formou dobrovoľného vstupného. 

 

     Prihlásiť aktivitu do DEKD je možné individuálne na stránke www.dekd.sk, alebo cez krajského 

koordinátora. 

 

     Propagácia aktivít je celoslovensky riešená cez katalóg aktivít uverejnený rovnako na stránke 

www.dekd.sk, cez tlačové správy Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a cez celoslovenské 

médiá. Dôležitá je aj propagácia na lokálnej úrovni. S tou sú pripravení pomôcť krajskí koordinátori. 

 

     Ak máte záujem zapojiť sa do DEKD, oslovte svojho krajského koordinátora. Je tu pre Vás, má 

aktuálne informácie a vie Vás usmerniť: 

 

Bratislavský kraj: 

Mgr. Michaela KUBÍKOVÁ, tel.: 0907 296 724, e-mail: dekd.bratislava@gmail.com 

 

Trnavský kraj: 

PhDr. Júlia RAGAČOVÁ , tel.: 0907 622 139, e-mail: trnava.dekd@gmail.com 

 

Trenčiansky kraj: 

Mgr. Miroslava KURACINOVÁ VALOVÁ, PhD., tel.: 0903 119 205, e-mail: dekd.trencin@gmail.com 

 

Žilinský kraj: 

Mgr. Andrea SMITKOVÁ, tel.: 0917 240 364, e-mail: zilina.dekd@gmail.com 

 

Banskobystrický kraj: 

Mgr. Dana KUKUROVÁ, tel.: 0915 829 163, e-mail: dekd.banskabystrica@gmail.com 

 

Nitriansky kraj: 

Mgr. Michaela MANDÁK NIKLOVÁ, PhD., tel.: 0917 282 719, e-mail: dekd.nitra@gmail.com 

 

Košický kraj: 

PhDr. Gabriel SZEGHY, PhD., tel.: 0907 682 131, e-mail: dekd.kosice@gmail.com 

 

Koordinátora pre Prešovský kraj zastupuje: 

Ing. arch. Silvia Kovárová, PhD., tel.: 09034 927 396, e-mail: dekd.petrasova@gmail.com 

 

Ukážme spoločne, že nám na našom dedičstve naozaj záleží! 
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