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PREHLÁSENIE 

z rokovania Riadiacej skupiny lokality „Drevené chrámy v slovenskej 
časti Karpatského oblúka“, navrhovanej na zápis do Zoznamu 
svetového dedičstva /UNESCO/, konaného dňa 19.2. 2008 na pôde 
Pamiatkového úradu SR v Bratislave. 
 
 Dňa 19. 2. 2008 sa v Bratislave v zasadačke Pamiatkového úradu 
Slovenskej republiky stretli predstavitelia miest a obcí, regionálnej samosprávy 
/VÚC/, zástupcovia cirkví, jednotlivých farností, vlastníkov a správcov 
nominovaných objektov, Sobraneckého mikroregiónu, príslušných krajských 
pamiatkových úradov, Pamiatkového úradu SR a Ministerstva kultúry SR, ktorých 
sa priamo dotýka ochrana uvedených drevených chrámov v slovenskej časti 
Karpatského oblúka: 

- HERVARTOV - kostol sv. Františka z Assisi,  
- TVRDOŠÍN - kostol Všetkých svätých, 
- KEŽMAROK - artikulárny kostol, 
- LEŠTINY - artikulárny kostol, 
- HRONSEK - artikulárny kostol a zvonica, 
- BODRUŽAL - chrám sv. Mikuláša, 
- LADOMÍROVÁ - chrám sv. Michala archanjela, 
- RUSKÁ BYSTRÁ - chrám sv. Mikuláša. 

 
 Všetci podpísaní na priloženej prezenčnej listine prehlasujú, že sa budú 
spoločne podieľať na riadení a zabezpečení zachovania jedinečnej svetovej 
/univerzálnej/ hodnoty, pre ktorú sú „Drevené chrámy v slovenskej časti 
Karpatského oblúka“ navrhované do Zoznamu svetového dedičstva /UNESCO/.  
Všetkými dostupnými prostriedkami a spojením úsilia urobia všetko, čo je v ich 
silách, pre zachovanie, prezentáciu, propagáciu, vhodné využitie vo vzťahu 
k ochrane pamiatkových hodnôt, autenticity a integrity tohto jedinečného 
pamiatkového fondu vrátane jeho ochranných pásiem. 
 

Riadiaca skupina „Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka“ 
pod vedením generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu Slovenskej republiky sa 
bude stretávať minimálne raz ročne, prípadne podľa potreby, k vyhodnoteniu 
uskutočňovaného riadenia, monitoringu, kontrole plnenia zadaných úloh 
a k možným novým podnetom a návrhom na skvalitnenie svojej práce.  
  

Všetky aktivity vyplývajúce z predmetného prehlásenia musia byť v súlade 
s Dohovorom o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, ako aj   
s legislatívou Slovenskej republiky.  
 

Členovia riadiacej skupiny vyjadrujú súhlas s prehlásením podpisom  
prezenčnej listiny alebo písomne vyjadreným stanoviskom, ktoré je súčasťou 
prehlásenia. 
 
 
V Bratislave, 19. 2. 2008 
 
Príloha: Prezenčná listina a písomné stanoviská 


