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Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2014 

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.  

Počas DEKD sa pre verejnosť otvárajú mnohé pamiatky, ktoré sú zvyčajne uzavreté, alebo 

sa  v bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách a galériách usporadúvajú  špeciálne 

podujatia. 

Slovenská republika sa pripojila k organizátorom DEKD v roku 1993. Koordinátorom podujatí 

je od roku 2010 Združenie historických miest a obcí SR.  

Slávnostné otvorenie DEKD sa uskutoční 12. septembra 2014 v Poprade. Na celom 

Slovensku potrvajú DEDK od 12. do 21. septembra 2014.  

V piatok 12. septembra o 14:00 h. sa v atraktívnych priestoroch Tatranskej galérie 

v Poprade uskutoční slávnostné otvorenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2014 na 

Slovensku. Bude spojené s odovzdávaním výročných cien revue Pamiatky a múzeá za 

najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva za rok 2013.   

Večer o 19-tej hodine sa uskutoční slávnostný koncert, na ktorom zaznejú diela J. Haydna, 

A Dvořáka a L. Boccheriniho v podaní sláčikového kvarteta MUCHA QUARTET a husľovo-

gitarového dua SLAVONIC DUO.  

V sobotu  13.  a v nedeľu 14. septembra majú Popradčania príležitosť navštíviť 

výnimočne sprístupnené pamiatky.  

V sobotu dopoludnia budú sprístupnené sakrálne pamiatky v Poprade a v mestských 

častiach Veľká, Matejovce, Spišská Sobota a Stráže. Mladí sprievodcovia z radov študentov 

priblížia návštevníkom históriu a hodnoty rímskokatolíckych kostolov, zvoníc a evanjelických 

chrámov.  

Kultúrne a pamäťové inštitúcia otvoria v sobotu svoje brány  v rámci Dňa otvorených dverí. 

Podtatranské múzeu v Poprade ponúkne moderované prehliadky v starovekých kostýmoch. 

Pre rodiny s deťmi sú pripravené tvorivé dielne. Prezentácie  a prednášky prinesú 

návštevníkom informácie o histórii výnimočného nálezu Kniežacej hrobky, jej výskume, 

konzervácii a výstave.    

V Tatranskej galérii, sídliacej v zrekonštruovanej elektrárni, si návštevníci môžu pozrieť 

okrem stálej expozície a výstav súčasných umelcov aj špeciálne pri príležitosti DEKD 

inštalované výstavy: „Modlitba dreva“ - výstava fotografií drevenej sakrálnej architektúry, 



„Fotozážitky s pamiatkami“ - výstava fotografií mladých autorov do 21 rokov, „Meštiansky 

dom“ – výstava venovaná významným architektonickým pamiatkam Prešovského kraja.  

Prehliadku historických priestorov pripravia počas Dňa otvorených dverí viaceré inštitúcie 

sídliace v Poprade - Spišskej Sobote: Štátny archív Levoča, Podtatranská knižnica, 

Podtatranské osvetové stredisko. Pracovisko krajského pamiatkového úradu okrem 

prehliadky objektu predstaví návštevníkom aj svoju činnosť.  

Na nedeľu sú v mestskej časti Spišská Sobota pripravené výnimočné prehliadky 

meštianskych domov, ktoré slúžia v súčasnosti ako penzióny.      

Organizátormi podujatí v Poprade sú Mestský úrad Poprad, Ministerstvo kultúry SR, 

Pamiatkový úrad SR, Krajský pamiatkový úrad Prešov, Slovenské národné múzeum, 

Podtatranské múzeum v Poprade, Tatranská galéria a Združenie historických miest a obcí 

SR.  

Podujatia DEKD 2014 na Slovensku potrvajú od 12. do 21. septembra 2014. 

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva v regiónoch Slovenska ponúkajú organizátori 

širokú škálu podujatí.  

Mesto Modra už tradične pripravilo celý rad podujatí, na ktorých sa domáci obyvatelia aj 

návštevníci Modry môžu oboznámiť s históriou a pamiatkami tohto malebného mesta.  

V Holíči sú pripravené prehliadky sakrálnych pamiatok,  Holičského zámku, veterného mlyna 

a sýpky. Záhorské múzeum v Skalici, Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede 

a Západoslovenské múzeum v Trnave pripravia Dni otvorených dverí. V Piešťanoch bude 

výnimočná prehliadka archeologickej lokality Starý kláštor.   

Mesto Nitra a kultúrne inštitúcie mesta pripravili bohatú ponuku podujatí počas celého týždňa 

DEKD. V synagóge je inštalovaná výstava Kalvárie a krížové cesty na Slovensku.  

Poznávanie pamiatok spojené s vychádzkou ponúka zaujímavé podujatie „Prechádzka po 

siedmych nitrianskych vŕškoch“, počas ktorého majú Nitrania možnosť pozrieť si Nitriansky 

hrad, ruiny Zoborského kláštora, kalvársky vŕšok, židovský cintorín aj kostolík sv. Michala na 

dražovskom vŕšku. Na Topoľčianskom hrade  bude okrem prehliadky hradu aj večerný 

džezový koncert.  

V Považskej Bystrici pripravili výstavu „Historické podoby mesta“, koncert dobovej hudby 

a stredoveký tábor.  Na Trenčianskom hrade pripravili špeciálnu prehliadku archeologickej 

expozície. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi ponúka Dni otvorených dverí.   

Vo Fiľakove budú výnimočné prehliadky farského kostola a františkánskeho kláštora. Pre 

návštevníkov pripravili nové výstavy v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote, 

v Pohronskom múzeu v Novej Bani, v Novohradskom múzeu v Lučenci a Hradnom múzeu 

vo Fiľakove.  

Východoslovenské múzeum v Košiciach pripravilo voľný vstup do expozície Košický zlatý 

poklad, Deň otvorených dverí v objekte Rodošto a premiéru hry „Dialóg“. V rámci Dňa 

otvorených dverí v Archíve mesta Košice si záujemcovia budú môcť pozrieť najvzácnejšie 

dokumenty archívu od 13. storočia do súčasnosti.    



V Spišskej Novej Vsi sú pripravené viaceré zaujímavé podujatia: prehliadky historickej 

radnice,  Reduty,  gréckokatolíckeho chrámu a nevšedná prehliadka historických zákutí 

Provinčného domu spojená s tvorivými dielňami. V kaštieli v Markušovciach sa uskutoční 

komorný koncert.  

Banícke múzeum v Rožňave pripravilo Deň otvorených dverí, výstavu renesančných kachlíc 

a tvorivé dielne pre deti.  

V Prešove pripravujú viaceré organizácie špeciálne dvojdňové podujatie Nočné objavovanie 

Prešova. Slovenské technické múzeum organizuje Dni otvorených dverí v Solivare.  

Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove pripravilo prehliadky 10 chrámov v Prešovskom 

kraji.  

 

Bližšie informácie: www.dekd.sk, paucula@zhmao.sk, 0910979692 

Juraj Paučula, Združenie historických miest a obcí SR 
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