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Štatút 
Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydáva štatút Dní európskeho kultúrneho 

dedičstva na Slovensku (ďalej len „Dni EKD“). Štatút vymedzuje ciele, pravidlá, cieľové skupiny, 

koordináciu a organizátorov, tému, slávnostné otvorenie, označenie a propagáciu Dní EKD. 

ČI. 1 
Ciele Dní EKD 

1. Dni EKD sú významným celoeurópskym kultúrno-poznávacím podujatím zastrešovaným 

Radou Európy a Európskou komisiou. 

2. Cieľom Dní EKD je zvýšiť povedomie obyvateľov o hodnotách rozmanitého kultúrneho 

dedičstva v jednotlivých krajinách Európy a prehĺbiť záujem a vedomosti o jeho ochrane. 

3. Dni EKD majú za cieľ rozšíriť poznatky o mnohonárodnostnom a multikultúrnom európskom 

kultúrnom dedičstve a podporiť hodnoty tolerancie a spolupatričnosti v európskom 

priestore. 

4. Dni EKD majú v neposlednom rade za cieľ prehĺbiť poňatie kultúrneho dedičstva ako jednej 

zo základných devíz pre udržateľný rozvoj. 

5. Dni EKD sú zamerané najmä na sprístupnenie širokého spektra nehnuteľných národných 

kultúrnych pamiatok, ktoré sú zvyčajne pre verejnosť uzavreté alebo slúžia na iné než 

kultúrno-poznávacie účely. 

ČI. 2 
Pravidlá Dní EKD 

1. Dni EKD sa konajú raz ročne v mesiaci september. Obvykle sa konajú počas 10 dní so 

začiatkom v piatok v druhom septembrovom týždni a ukončením v nedeľu v treťom 

septembrovom týždni. 

2. V bežne navštevovaných národných kultúrnych pamiatkach, múzeách a galériách sú počas 

Dní EKD organizované špeciálne podujatia (výstavy, koncerty, konferencie, tvorivé dielne 

a pod.). 

3. Vstup na podujatia Dní EKD je spravidla bezplatný, prípadne so zľavneným vstupným. 

4. Dni EKD sú finančne zabezpečené formou viaczdrojového financovania, napríklad 

prostredníctvom rozpočtov miest a obcí, príspevkov partnerov podujatia a sponzorských 

príspevkov. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky finančne podporuje podujatie v rámci 

dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 
ČI. 3 

Cieľové skupiny Dní EKD 

1. Dni EKD sú určené pre širokú verejnosť. 

2. Špeciálna pozornosť pri príprave podujatí Dní EKD je venovaná deťom a mládeži. 

3. Dni EKD sú príležitosťou pre stretnutia odbornej verejnosti z oblasti ochrany Kultúrneho 



dedičstva. Stretnutia odbornej verejnosti budú prebiehať najmä formou konferencií, 

seminárov, oceňovania významných aktivít v oblasti kultúrneho dedičstva a podobne. 

ČI. 4 
Koordinácia a organizátori Dní EKD 

1. Príprava podujatí Dní EKD a sprístupnenie národných kultúrnych pamiatok v mestách a 

obciach sú obvykle založené na spolupráci širšieho spektra partnerov. 

2. Koordinátorom na celoslovenskej úrovni je Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s 

reprezentatívnou mimovládnou organizáciou, pôsobiacou v oblasti kultúrneho dedičstva. 

3. Organizátormi Dní EKD a zároveň partnermi koordinátora na celoslovenskej úrovni sú: 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a 

Slovenské národné múzeum spolu s redakciou Revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a 

múzeá. 

5. Organizátormi Dní EKD a zároveň partnermi koordinátora na miestnej úrovni sú mestá, 

obce a vyššie územné celky, krajské pamiatkové úrady, cirkvi, kultúrno- osvetové 

inštitúcie, mimovládne organizácie, vlastníci a správcovia sprístupnených objektov, 

aktívni občania a ďalší. 

ČI. 5 
Téma Dní EKD 

Téma Dní EKD sa vyhlasuje každoročne a slúži na zameranie pozornosti na rôzne aspekty 

kultúrneho dedičstva a histórie (významné výročia, historické obdobia, špecifické druhy 

pamiatok, témy spájajúce kultúrne dedičstvo s občianstvom, so všeobecnými hodnotami a 

pod.). Tému Dní EKD vyhlasuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na základe dohody s 

koordinátorom a ostatnými organizátormi Dní EKD. 

ČI. 6 
Slávnostné otvorenie Dní EKD 

1. Slávnostné otvorenie Dní EKD, ktoré je spojené s odovzdávaním výročných cien Revue 

pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá, sa koná obvykle v piatok v druhom 

septembrovom týždni. 

2. Slávnostné otvorenie Dní EKD je organizované každý rok v inom hostiteľskom meste alebo 

obci. 

3. Výber hostiteľského mesta alebo obce je určený na základe dohody koordinátora 

organizátorov Dní EKD so zástupcami hostiteľského mesta alebo obce. 

ČI. 7 
Označenie a propagácia Dní EKD 

1. Podujatia Dní EKD a sprístupnené objekty pamiatky sú označené logom Dní EKD. 

2. Propagácia Dní EKD je zabezpečená prostredníctvom médií, webového sídla 

www.dekd.sk, plagátov, letákov a vlajok. 

http://www.dekd.sk/


ČI. 8 
Záverečné ustanovenia 

Tento štatút nadobúda účinnosť 1. december 2016. 

 

 

                                                                                          Marek Maďarič 
                                                                                           minister kultúry 

       
 

 


