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Abstract 
Every day there are lot of situations and events that put life, health, the environment or various other areas 

in danger that consequently affect smaller territories, entire states, or different geographical areas. These 

events can be caused by natural factors, human factor failure, war conflicts, or other facts. In these 

situations, the greatest attention, protection and safety must be given to the protection of the life and health 

of the population. However, there are other areas in the ranking of priorities and of society-wide interest 

and importance. The area that I will address in my contribution is the safety and protection of the UNESCO 

World Heritage. 
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Úvod  

Kultúrne dedičstvo sú hodnoty, ktoré sme „zdedili“ po svojich predkoch, pripomínajú nám časy 

minulé, spätosti s rôznymi vývojmi civilizácie, s rôznymi udalosťami alebo osobnosťami. Sú 

súčasťou našich životov, dennodenne sa s nimi stretávame, okolo nich prechádzame, 

navštevujeme ich. Hovorí sa, že „Kultúra je zrkadlom ľudstva“ a kultúrne dedičstvo predstavuje 

historický odkaz a porozumenie celého ducha ľudu. Až príliš často, sa stáva dedičstvo cieľom 

deštrukcie na základe jeho hodnoty ako symbolu a identity. Útok na kultúrne dedičstvo 

symbolizuje útok na skupiny ako také, a naznačuje neznášanlivosť a nepriateľstvo. Ochrana 

kultúrneho dedičstva a jeho odovzdávanie budúcim generáciám,  sa musia stať prvoradými 

a prioritnými témami všetkých zainteresovaných.  

Ochrana kultúrneho dedičstva sa na Slovensku vyvinula z prirodzenej úcty k hodnotám, z 

náboženských predstáv a národného povedomia, opatrení panovníkov a šľachty, i keď často ostala 

len v proklamatívnej podobe a bola potlačovaná krátkodobými mamonárskymi, vandalskými 

prejavmi, v určitých obdobiach spojenými s vojenskou mašinériou alebo iným násilím (Klinda, 

2000). Kultúrne dedičstvo je nenahraditeľným bohatstvom ľudstva. Pod kultúrnym dedičstvom si 

môžeme predstaviť hmotné i nehmotné veci kultúrneho, umeleckého, historického alebo 

vedeckého významu, vrátane importovaných diel a myšlienok spätých s konkrétnym územím, 
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ktoré sú z dôvodu spoločenskej hodnoty predmetom zákonnej ochrany. Ochrana kultúrneho 

dedičstva je preto verejným záujmom a jednotlivé druhy kultúrneho dedičstva sú predmetom 

starostlivosti a ochrany aj podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná 

podľa osobitných predpisov. Kultúrne objekty sú často úzko späté s históriou a kultúrou národa  

a strata týchto objektov môže mať nepriaznivý vplyv, ktorý sa odrazí na kultúrnej identite 

poškodeného národa. (Vývoz predmetu kultúrnej hodnoty, MK SR). 

 

 

OSN, UNESCO a kultúrne dedičstvo 

Organizácia spojených národov (OSN) je najdôležitejšia celosvetová organizácia kolektívnej 

bezpečnosti a všestrannej spolupráce medzi členmi a jednou z jej zložiek je aj United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Za vznik Organizácie spojených 

národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO môžeme považovať 16. november 1945, kedy 

bola na diplomatickej konferencii podpísaná Ústava UNESCO. Ústava nadobudla platnosť v roku 

1946 po ratifikácii dvadsiatimi štátmi sveta. Môžeme povedať, že táto medzinárodná organizácia 

vznikla ako  reakcia na dve svetové vojny. Vojna takého obrovského rozsahu, ktorá pohltila celý 

svet sa v dvadsiatom storočí objavila po prvýkrát a o dve desaťročia sa zopakovala a zanechala za  

sebou spúšť a ruiny. To bol jasný signál pre svet, že na uchovanie  mieru nestačí budovať len 

vzťahy medzi jednotlivými krajinami, prostredníctvom rôznych politických či ekonomických 

dohôd – mier je totiž nevyhnutné budovať na základoch morálnej a intelektuálnej solidarity 

ľudstva ako celku.  

UNESCO je medzinárodnou organizáciou, ktorej hlavnou úlohou je rozvíjať medzinárodnú 

spoluprácu a porozumenie v oblasti výchovy a vzdelávania, spoločenských a prírodných vied, 

životného prostredia, kultúry, informácií, komunikácie, informatiky, a tým prispievať k 

upevňovaniu mieru vo svete. Tiež je potrebné povedať, že UNESCO je jedinou odbornou 

organizáciou systému OSN, ktorá má mandát na rozvoj kultúrneho a intelektového potenciálu 

svetového spoločenstva a je jedinou medzinárodnou organizáciou systému OSN, ktorá sa 

programovo opiera o spoluprácu s národnými komisiami pre UNESCO v členských krajinách. V 

snahe zabezpečiť náležitú identifikáciu, ochranu a zachovanie a svetového dedičstva, ale tiež 

z dôvodu, že kultúrnemu a prírodnému dedičstvu v stále väčšej miere hrozí zničenie a poškodenie 

z rôznych dôvodov a tiež na základe meniacich sa sociálnoekonomických podmienok sa konala v 

Paríži v roku 1972 Generálna konferencia UNESCO, ktorá prijala Dohovor o ochrane svetového 

kultúrneho a prírodného dedičstva (Convention concerning the Protection of the World Cultural 

and Natural Heritage), známy tiež pod skratkou World Heritage. Dohovor nadobudol platnosť tri 

mesiace po uložení dvadsiatej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo pristúpení u Generálneho 

riaditeľa UNESCO, a to 17. decembra 1975. 

Účelom a predmetom Dohovoru je ochrana najvýznamnejších objektov kultúrneho a prírodného 

dedičstva, ktorých svetový význam po posúdení a odporúčaní Medzinárodnou radou pre pamiatky 

a sídla (ICOMOS) a Medzinárodnou úniou ochrany prírody (IUCN). Podľa pôvodných zámerov 

mal dohovor vytvoriť medzinárodnú platformu pre spoločné kampane za záchranu jedinečných a 

nenahraditeľných hodnôt. Dnes sa stal vyhľadávanou pomôckou pre turistov zaujímajúcich sa o 

unikáty v jednotlivých krajinách. Popri spoločnom hľadaní spôsobu ochrany najmä ohrozených 

lokalít tak zároveň napĺňa jedno zo základných poslaní UNESCO, pretože umožňuje rozširovať 

vzájomné poznanie často vzdialených kútov zemegule a napomáha k pochopeniu a uznaniu ich 

hodnôt a významu v kruhoch odbornej a laickej verejnosti. Práve vzájomne rešpektovanie hodnôt 

spoločného dedičstva je jedným z nástrojov, ktoré môžu napomôcť aj pri riešení dlhodobých 

vzájomných konfliktov vo viacerých nepokojných regiónoch (Dvořáková, 2009) 

Myšlienka ochrany „svetového dedičstva“, je stále aktuálnejšou a diskutovanejšou témou, najmä 

preto, že lokality s označením UNESCO  majú výnimočnú svetovú hodnotu a predstavujú 
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„bohatstvo“ ľudstva. Samotný Dohovor poukazuje na to, že na Svete existujú miesta (či už 

prírodné alebo vytvorené ľuďmi) s takou výnimočnou hodnotu pre celý svet, že by mali byť 

považované za dedičstvo celého ľudstva (nielen za dedičstvo oblasti, krajiny, regiónu), ktoré by 

zároveň požívalo zvláštnu ochranu, aby mohlo byť zachované aj pre ďalšie generácie. Dohovor 

je výnimočný v tom, že v sebe spája ideu ochrany prírody s ochranou kultúrnych pamiatok. 

Kladúc veľký dôraz na úlohu miestnych komunít slúži dohovor ako prostriedok na riešenie 

problémov týkajúcich sa klimatických zmien, rýchlej urbanizácie, masového turizmu, 

udržateľného socioekonomického rozvoja, prírodných katastrof a iných problémov súčasnosti. 

Do dnešného dňa je na Zozname svetového dedičstva  zapísaných 1007 lokalít zo 161 krajín (z 

toho 779 kultúrnych, 197 prírodných a 31 zmiešaných) (Svetové dedičstvo v SR, Slovak 

Commission for UNESCO). Do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO môžu byť zapísané 

pôvodné výnimočné diela univerzálnej hodnoty jedinečné svojou architektúrou, stavebnou 

technológiou, mestského alebo krajinného charakteru, ktoré reprezentujú vieru, kultúrnu tradíciu 

či spolupôsobenie človeka a prírody. O zaradenie pamiatok na listinu rozhoduje raz do roka 

Komisia svetového dedičstva UNESCO. Kritéria na prijatie sú „jedinečnosť“ alebo 

„autentickosť“ (historická pravosť) kultúrnej pamiatky, prípadne „integrita“, teda zachovanie 

celistvosti prírodnej oblasti. Objekty, ktoré sú navrhnuté na zápis posudzujú odborníci 

medzinárodnej nevládnej organizácie  (ICOMOS - International Council on Monuments and 

Sites ) a tiež odborníci z IUCN (Medzinárodná únia ochrany prírody).  

Aby sme sa lepšie orientovali v problematike kultúrneho dedičstva je dobré si rozčleniť kultúrne 

dedičstvo na:  

 Hmotné – predstavuje hmatateľné produkty kultúrnej činnosti. V súvislosti s tým 

rozdeľujeme hmotné kultúrne dedičstvo na hnuteľné a nehnuteľné. Hnuteľné hmotné 

kultúrne dedičstvo predstavuje napríklad maľba. Naproti tomu za nehnuteľné hmotné 

kultúrne dedičstvo môžeme považovať napríklad architektonické pamiatky.  

 Nehmotné – predstavuje produkty kultúrnej činnosti, ktoré nevieme zachytiť hmatom. V 

tomto prípade ide hlavne o piesne, tance, zvyky, apod. (NETKOVÁ, J., 2009) 

Pod pojmom kultúrne dedičstvo si netreba predstavovať len kultúrne pamiatky v podobe 

monumentov či súborov kultúrnych predmetov. Kultúrne dedičstvo zahŕňa aj tradície, rituály, 

múzické umenie, spoločenské zvyklosti, slávnostné udalosti, vedomosti a skúsenosti týkajúce sa 

prírody a vesmíru alebo vedomosti a zručnosti potrebné pre tradičné remeslá, ktoré možno 

súhrnne označiť pojmom nehmotné kultúrne dedičstvo alebo aj žijúce dedičstvo (z angl. living 

heritage). Na ochranu tejto kategórie kultúrneho dedičstva, ktoré sa prenáša z generácie na 

generáciu, bol v roku 2003 podpísaný Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva. 

 

 

Svetové dedičstvo unesco v Slovenskej republike  

Vláda SR na svojom zasadnutí 12.1.1993 rozhodla o ustanovení Slovenskej komisie pre 

UNESCO (ďalej SK UNESCO) a schválila jej štatút. Komisia sa konštituovala v priebehu prvého 

polroka 1993. Jej orgánmi sú: plénum, predsedníctvo, odborné sekcie a sekretariát, ktorý je 

súčasťou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Komisia a jej sekretariát 

zabezpečujú realizáciu aktivít UNESCO v Slovenskej republike. Koordináciu aktivít v oblasti 

medzivládnych programov UNESCO vykonávajú ich slovenské výbory, odborné sekcie 

a Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO pri Univerzitnej knižnici v Bratislave. 

Poslaním komisie je podporovať a rozvíjať aktivity programov UNESCO v oblasti výchovy 

a vzdelávania, kultúry, vedy, životného prostredia, informácií a informatiky a za týmto účelom 

získavať a zapájať do spolupráce na jednotlivých projektoch odborníkov rôznych organizácií, 

inštitúcií a oddelení príslušných ministerstiev a jednotlivcov. (Svetové dedičstvo v SR, Slovak 
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Commission for UNESCO) Predsedom Slovenskej komisie pre UNESCO je JUDr. Miroslav 

Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí.  

Spomenieme aspoň niektoré hlavné úlohy Slovenskej komisie UNESCO:  

 SK UNESCO pôsobí ako poradný orgán vlády a Národnej rady SR vo všetkých záležitostiach 

týkajúcich sa UNESCO a jeho programu. 

 Zabezpečuje aktívnu účasť SR na príprave, plánovaní, uskutočňovaní a hodnotení 

programov UNESCO. 

 Informuje širokú verejnosť a inštitúcie o činnosti UNESCO všeobecne, ako aj konkrétne 

o uskutočňovaných aktivitách 

 V styku s vládnymi orgánmi, ministerstvami a rôznymi organizáciami koordinuje činnosť 

vyplývajúcu zo spolupráce s UNESCO 

 Pôsobí ako spojovací medzičlánok medzi Sekretariátom UNESCO v Paríži a národnými 

orgánmi a inštitúciami 

 Rozvíja spoluprácu v oblasti vedy, kultúry, výchovy a vzdelávania s ďalšími národnými 

komisiami 

 Zabezpečuje navrhovanie vhodných kandidátov do orgánov UNESCO. 

 Zabezpečuje presadzovanie návrhov SR do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, 

zoznamu UNESCO Pamäť sveta a ďalších zoznamov kultúrneho dedičstva UNESCO. 

V rámci Slovenskej republiky, Výbor svetového dedičstva schválil a zapísal do Zoznamu 

svetového dedičstva doteraz 7 lokalít, ktorými sú:  

Kultúrne lokality:  

 Banská Štiavnica s technickými pamiatkami okolia, 

 Levoča, Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia, 

 pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec, 

 historické jadro mesta Bardejov,  

 drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka. 

Prírodné lokality:  

 jaskyne Slovenského krasu a Aggteleksekého  

 Karpatské bukové pralesy  

 

 

Bezpečnosť a ochrana svetového prírodného a kultúrneho dedičstva 

a udržateľný rozvoj 

 Pod ochranou kultúrnej pamiatky môžeme rozumieť súhrn činností a opatrení vykonávaných na 

predchádzanie jej ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu, na trvalé udržiavanie 

dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, 

ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu. V Slovenskej republike je ochrana 

kultúrneho dedičstva verejným záujmom a vykonáva sa na základe rešpektovania individuálnych 

práv a slobôd občanov. Princípy a prostriedky ochrany kultúrneho dedičstva by nemali narušiť 

iné občianske  práva bez zodpovedajúcej kompenzácie podľa príslušných zákonov.  Jednotlivé 

druhy  kultúrneho dedičstva sú predmetom starostlivosti podľa osobitných predpisov.  Podmienky 

na ochranu kultúrneho dedičstva utvára štát, územná samospráva, príslušné právnické osoby, 

príslušné fyzické osoby a najmä vlastníci majetku, ktorý je predmetom ochrany. Štát a obce 

podporujú  aktivity občanov, občianskych združení, nadácií  a mimovládnych organizácií pri 

ochrane kultúrneho dedičstva.   

Kultúrne dedičstvo je možné ochraňovať, spravovať a využívať iba v súlade s jeho fyzickým 

stavom, historickými a kultúrnymi kvalitami vrátane hodnôt okolitého prostredia tak, aby sa v 
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najväčšej možnej miere predchádzalo jeho  fyzickému opotrebovaniu, poškodeniu, odcudzeniu 

alebo zničeniu. Presné poznanie faktorov ohrozujúcich kultúrne pamiatky, ktoré v každom 

jednotlivom prípade hrá svoju úlohu a ich presná analýza je nevyhnutná pre podloženie riešenia. 

Preto je potrebné poznať všetky prvky, ktoré môžu prichádzať do úvahy.  

Pri posudzovaní možných príčin narušovania a poškodzovania pamiatkového objektu je 

najdôležitejším rozdeľovníkom základný zdroj, t. j. buď pôsobenie prirodzených prírodných 

vplyvov, alebo zásahy vyplývajúce z činnosti človeka a spoločnosti. V praxi sa však tieto príčiny 

často vyskytujú v kombinovanej podobe – príčiny prírodnej povahy sa kombinujú so zásahmi 

ľudskej ruky alebo sú nimi priamo vyvolané a v každom prípade sa tu vždy ako druhý činiteľ 

uplatňuje čas.  Príčiny prírodného charakteru môžu byť vonkajšie – mimo vlastnú hmotu 

pamiatkového objektu, alebo vnútorné – v jeho vlastnej hmotnej podstate.  Z vonkajších príčin 

medzi najpodstatnejšie patria prírodné katastrofy a živelné pohromy. Vzhľadom na svoju povahu 

majú takmer vždy za následok totálnu devastáciu spojenú často so značným teritoriálnym 

rozsahom.  

Prakticky ich väčšinou nemožno predvídať, ani im zabrániť. Sú to najmä zemetrasenia, zosuvy 

pôdy, povodne a záplavy, veterné smršte a požiare, sopečné výbuchy a pod. Faktorom, s ktorým 

je potrebné stále počítať, je pôsobenie prirodzených vonkajších vplyvov prostredia, ktorých je 

celý rad a ktoré sa často obrazne označujú ako „zub času“.  Je to napr. mechanická erozívna 

činnosť vetra a vodných zrážok, fyzikálne narúšanie súdržnosti hmoty pamiatky vlhkom, mrazom, 

striedaním teploty, chemické rozrušovanie atmosférickými vplyvmi (napr. oxidácia železa), 

biologické vplyvy, pôsobiace škodlivými účinkami chemickej alebo fyzikálnej povahy (napr. 

mikroorganizmy, plesne, huby, červotoče a pod.). Poslednou z príčin prírodného charakteru sú 

prípady, kedy nedochádza k narušeniu hmotnej podstaty pamiatky vplyvom pôsobenia vonkajších 

vplyvov, ale keď príčiny prirodzeného rozkladu sú vo vlastnej hmote objektu. Tieto prípady nie 

sú až také časté a ich príčiny súvisia s ľudskou činnosťou, pri ktorej pamiatkový objekt vznikol a 

kedy boli použité nevhodné technológie, nevhodný alebo nekvalitný materiál.   

Členstvom Slovenskej republiky v EÚ, zásadnou zmenou vzťahov medzi štátmi, pokračujúcou 

globalizáciou sa menia bezpečnostné riziká a hrozby, na ktoré je nutné reagovať. Tak ako sa vyvíja 

zločin je nutné zabezpečiť rozvoj bezpečnosti. K najväčším globálnym hrozbám súčasnosti 

bezpochyby patria terorizmus a šírenie zbraní hromadného ničenia. Terorizmus predstavuje jednu 

zo strategických hrozieb útokov proti civilnému obyvateľstvu s cieľom vyvolať strach a pocit 

ohrozenia. Voľný prístup do priestorov, kde sa zdržuje väčší počet obyvateľov, môže slúžiť pre 

takýto cieľ. Možnými prostriedkami činnosti teroristov sú možnosť útoku na civilné obyvateľstvo 

nachádzajúce sa v priestranstvách objektov s kultúrnymi pamiatkami, zničenie kultúrnych 

pamiatok a tým aj kultúrnej identity obyvateľstva. Pre zabezpečenie kvalitnej ochrany 

a bezpečnosti kultúrneho dedičstva je takisto potrebná aj účinná legislatíva, tak z hľadiska 

legislatív jednotlivých štátov v ktorých sa lokality nachádzajú, ako aj z hľadiska OSN a samotnej 

organizácie UNESCO. 

 

 

Záver 

Uvedeným príspevkom chcem poukázať na  narastajúcu dôležitosť v zabezpečení ochrany 

a bezpečnosti kultúrneho a prírodného dedičstva, vo význame prevencie, starostlivosti, 

zabezpečenia, vynakladania finančných prostriedkov, prezentácie pre verejnosť. Kultúrne 

pamiatky sú podstatnou súčasťou každého národa a národnosti. Ich existencia a zachovanie svedčí 

o vyspelosti civilizácie, o snahe zachovať dedičstvo predkov pre nasledujúce generácie a o 

zachovanie kultúrnej identity národa. Ochrana a záchrana kultúrnych hodnôt a kultúrneho 

dedičstva je preto nevyhnutnou súčasťou aj nášho štátu a spoločnosti.  Je tu aj tá skutočnosť, že 
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vo viacerých štátoch je súčasný stav v ochrane pamiatkového fondu  poznačený vývojom do roku 

1989. Mnohé z pamiatok, ktoré boli vo vlastníctve štátu prešli do vlastníctva pôvodných majiteľov 

často v zlom technickom stave. Absenciu finančných prostriedkov zo strany vlastníkom či 

samosprávy je potrebné riešiť dotáciami zo štátneho rozpočtu. Legislatívna úprava v tomto smere 

nie je dostatočná, je potrebné ju doplniť napr. o zvýšenie právomocí štátnych orgánov ukladať 

povinnosť chrániť kultúrne pamiatky najmä u tých objektov, ktorých vlastníkom nie je štát. Pre 

bezpečnosť a ochranu kultúrnych pamiatok je potrebné mať prehľad o rizikách, ktoré ich 

ohrozujú. Ochranu pamiatok by malo zabezpečovať v prvom rade bezpečnostné prostredie, ktoré 

znižuje riziko ich poškodenia či zničenia. V tomto prípade hrá najdôležitejšiu úlohu nedostatok 

finančných prostriedkov.  V prípade mimoriadnej udalosti je potrebné zabezpečiť ochranu a 

záchranu kultúrnych pamiatok ich včasnou evakuáciou. Nie vždy sa podarí zachrániť všetky 

pamiatky.   

Tiež je potrebné začať pracovať systematicky, spracovaním plánu bezpečnosti a ochrany 

pamiatok  a lokalít pre budúce generácie a trvalo udržateľná ochrana. Taktiež na základe 

všeobecnej analýzy rizík možného poškodenia hnuteľných kultúrnych pamiatok vplyvom 

mimoriadnych udalostí navrhnúť ich ochranu. Aplikácia takéhoto dokumentu bude možná v praxi 

v rámci medzinárodnej spolupráce miest svetového dedičstva UNESCO. Kultúrne dedičstvo je 

vyprofilované a vytvorené našou spoločnou minulosťou, ktorá vyformovala a vytvorila nás, naše 

povedomie a súčasnú kultúru. Finančná podpora a zvýšený záujem o kultúrne dedičstvo, by mohli 

naštartovať procesy postupného ozdravenie inštitucionálneho a právneho zabezpečenia tejto 

problematiky.  Jej slabou stránkou je klasifikácia kultúrneho dedičstva, ktorej sa venuje prevažne 

iba zákon a deklarácia NR SR o ochrane kultúrneho dedičstva. Kategorizácia by však mala 

vzniknúť na základe vedeckom (dnes túto problematiku upravuje iba zákon) a tá by mala byť 

využívaná na všetkých úrovniach. Napriek tomu, že dôsledok zmeny životného štýlu v posledných 

desaťročiach spôsobuje obmedzenie kultúrnych tradícií, kultúrne dedičstvo je tvorcom hodnôt, 

ktoré sa dá aplikovať na tvorivú činnosť národa.(Žabenský,2000) 

História ľudstva je odjakživa z veľkej časti históriou vojen, bojov a ozbrojených konfliktov. Už 

staroveké civilizácie medzi sebou bojovali o moc, územia ako aj o prístup k vode a zdrojom 

potravy. Táto tendencia pokračovala aj po vzniku prvých štátov po celom svete, ktoré si násilne 

presadzovali ciele svojej zahraničnej politiky. Obdobná situácia pretrváva aj v dnešnej dobe, hoci 

sa štáty pokúšali o prípadné obmedzenie a zakázanie vojen aj prostredníctvom medzinárodného 

práva.( Klučka, 2011)  Podstatou ozbrojených konfliktov v dnešnej dobe už nie je iba zničenie 

nepriateľa, podmanenie si jeho územia alebo iné ciele zahraničnej politiky toho ktorého štátu. V 

súčasnosti sa objektom ničenia stávajú aj kultúrne hodnoty, ktoré predstavujú dedičstvo 

nevyčísliteľnej hodnoty, ktoré nám sprostredkúva minulosť všetkých starých civilizácii a ktoré je 

nutné zachovať aj pre ďalšie generácie. 
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