
 
 

ZÁVEREČNÉ ODPORÚČANIA  
VIEDEŇ – BRATISLAVA 27. – 29. máj 2009  
  
Štvrté stretnutie Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií, ktoré sa 
konalo v máji 2009 v Bratislave a Viedni, prijalo nasledovné záverečné uznesenia:   
 
A.       BUDÚCE STRETNUTIA  
Na ostatnom  stretnutí bolo dohodnuté, že nasledujúcimi hostiteľskými krajinami 
budú Francúzsko (2010) a Holandsko (2011). Vítame Nemecko ako hostiteľskú 
krajinu v roku 2012 a Belgicko v roku 2013.   
 
Bolo dohodnuté, že sekretariát bude pozostávať z predchádzajúcich hostiteľov 
(Rakúsko a Slovensko), nasledujúcich dvoch hostiteľov (Francúzsko a Holandsko) 
a Veľkej Británie.   
       
Potvrdzujeme, že sekretariát bude zodpovedný za organizáciu ročných stretnutí, 
distribúciu informácií pre členov EHHF, následné akcie, na ktorých sa EHHF 
dohodne,  vedenie webstránky EHHF a za udržiavanie pôvodného účelu 
neformálnych stretnutí riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií, ktorým je:  
 výmena skúseností, podnetov a najlepšej praxe  
 posilňovanie a podpora existujúcich sietí zaoberajúcich sa dedičstvom a 
cestovným ruchom   
 realizácia špecifických dohodnutých akcií.   
 
B.        DIALÓG S EURÓPSKOU KOMISIOU   
 
Účasť komisára Jána Figeľa na stretnutí v Bratislave a jeho angažovanoťť pri 
pokračovaní a posilňovaní dialógu medzi Riaditeľstvom EK pre vzdelávanie a 
kultúru a členmi Fóra riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií v budúcnosti 
nás povzbudilo v našej činnosti.  
 
Požadujeme, aby sekretariát kontaktoval Riaditeľstvo EK pre vzdelávanie a 
kultúru v mene členov EHHF a upozornil na diskusie v Bratislave a Viedni 
týkajúce sa obáv, ktoré vyplývajú z toho, že európske smernice môžu mať 
negatívny dopad na ochranu kultúrneho dedičstva.  
 



C.      ÚLOHA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V EKONOMICKEJ 
RECESII  
 
Uznávame hodnotu kultúrneho dedičstva ako ekonomickej hnacej sily a prijali 
sme stanovisko k stimulovaniu kultúrneho dedičstva v čase ekonomickej krízy 
(pozri v prílohe).   
 
D.      ZMENA KLÍMY A ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ   
 
Pripomíname návrh na vytvorenie siete za účelom výmeny skúseností a expertízy 
pri riešení hlavných výziev v tejto oblasti ako aj našu podporu Charty o 
zodpovednom zlepšovaní energetických parametrov historických budov, ktorá bola 
dohodnutá v Kodani v roku 2008.   
Požadujeme, aby sekretariát doriešil tieto opatrenia s Dánskom a aby nám oznámil 
výsledky tejto komunikácie.  


