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Rod Pálfiovcov z Erdödu počas svojho pôsobenia na území Bratislavskej 
župy vytvoril veľké množstvo umelecky a  historicky hodnotných stavieb. 
Bratislavský samosprávny kraj sa snaží nadviazať na zušľachťovanie územia 
napríklad aj rekonštrukciami kaštieľa Malokarpatského osvetového strediska  
v Modre, synagógy v Senci, revitalizáciou parku v Malinove, barokového mostíka 
v Stupave, tiež pripravujeme rekonštrukciu Bratislavského bábkového divadla, 
Divadla Aréna, Múzea Ferdiša Kostku v  Stupave, rekonštrukciu podkrovia 
v Malokarpatskom múzeu.

Pri príležitosti desiateho ročníka konferencie sme pre vás pripravili niečo 
exkluzívne –   súhrnný zborník, ktorý v  elektronickej podobe poskytne súbor 
všetkých desiatich doteraz publikovaných zborníkov. Odbornej i širokej verejnosti 
sa tak dostane do rúk publikácia, kde si budú môcť nájsť aj staršie príspevky, 
ktoré odzneli na predchádzajúcich konferenciách s témami: Kultúrne dedičstvo 
a hospodárstvo; Kaštiele a kúrie Bratislavskej župy; Dejiny bývania v Bratislavskej 
župe; Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy; Veľká vojna a Bratislavská župa; 
Industriálne a technické pamiatky a areály v Bratislavskej župe; Historická zeleň, 
parky a záhrady v Bratislavskej župe; Tradícia keramiky v Bratislavskej župe  
a možnosti jej kreatívnej reflexie; Dunajský Limes a odkaz rímskej antiky na 
ľavom brehu Dunaja; 100 rokov Bratislavskej župy (1919 – 2019).

V závere môjho príhovoru by som chcel vysloviť poďakovanie organizátorom 
konferencie: Odboru cestovného ruchu a  kultúry Úradu BSK, všetkým 
spoluorganizátorom a partnerom konferencie – Pamiatkovému úradu Slovenskej 
republiky, Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava, Mestskému ústavu na 
ochranu pamiatok v Bratislave, Academii Istropolitane Nove, autorom príspevkov 
a účastníkom tohto, ako aj predošlých ročníkov, a v neposlednom rade mojim 
predchodcom – pánovi Ľubovi Romanovi, Vladimírovi Bajanovi a Pavlovi Frešovi, 
ktorí nás poctili svojou prítomnosťou, a prejavili tak i svoj záujem o toto podujatie. 
Ich spoločnou zásluhou sme sa mohli stretnúť na konferencii už po desiatykrát. 

Verím, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj v budúcnosti, želám nám všet-
kým do ďalších rokov veľa úspechov!

Juraj Droba
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
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Vážené dámy, vážení páni, ctení účastníci konferencie, 

Bratislavská župa si pripomína toho roku svoju storočnicu aj prostredníctvom 
dnešnej konferencie. Je to zároveň jubilejná, desiata konferencia, ktorú Brati-
slavský samosprávny kraj usporiadal pri príležitosti celoeurópskeho podujatia Dni 
európskeho kultúrneho dedičstva. Konferencie, venované najmä kultúrnemu de-
dičstvu kraja, prebiehajú už od roku 2010.

Odborné príspevky dnešnej konferencie zmapujú históriu vzniku a rozvoja župy, 
predstavia aktuálnu situáciu na poli kultúry a kultúrneho dedičstva, a tiež načrtnú 
víziu možností územného rozvoja kraja do budúcnosti.

Nie náhodou sa tohtoročná konferencia koná na Zochovej chate. Toto miesto 
má v  kontexte storočnice župy symbolický význam, pretože je pomenované 
podľa prvého župana Samuela Zocha.

Symboliku nájdeme aj v znaku Bratislavského samosprávneho kraja. Vychádza 
z historického znaku Bratislavskej stolice, ktorý je totožný s rodovým znakom 
Pálfiovcov ako jej dedičných a  hlavných županov. Aj používanie erbu jeleňa  
so zlomeným kolesom v logu Bratislavského samosprávneho kraja symbolizuje 
náš vzťah k dedičstvu a tradíciám. Prostredníctvom loga sa snažíme odzrkadľovať 
náš vzťah k  tomuto územiu, a nadviazať tak na pálfiovskú kultiváciu územia. 

Príhovor predsedu  
Bratislavského samosprávneho kraja
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Zámer organizovať konferencie, ktoré sa venujú územiu Bratislavského samospráv-
neho kraja, začal vznikať už začiatkom roka 2009 pri príležitosti prípravy Európskej 
konferencie obnovy vidieka s názvom Žiadny vidiek na dohľad – vidiecke priestory 
medzi globalizáciou a  suburbanizáciou. Usporiadateľom spomínanej konferencie 
bolo Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) 
v  spolupráci so Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko, Bratislavským samosprávnym 
krajom (ďalej BSK), Trnavským samosprávnym krajom, Hlavným mestom SR Bratisla-
vou. Odbornú a organizačnú podporu poskytla Academia Istropolitana Nova (ďalej 
AINova) a Slovenská agentúra životného prostredia. V tomto kontexte začala vzni-
kať dlhodobá spolupráca medzi BSK a AINovou s cieľom každoročne organizovať 
konferencie pri príležitosti septembrových Dní európskeho kultúrneho dedičstva. 
Od roku 2010 tak pravidelne prebiehajú konferencie, ktoré úspešne mapujú najmä 
hmotné kultúrne dedičstvo kraja.  Mgr. Lucia Gembešová

členka vedenia Academie Istropolitany Novy

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky sa prostredníctvom pracovníkov Krajského pa-
miatkového úradu Bratislava zúčastňuje na tvorbe obsahu predmetných konferen-
cií už od ich prvého ročníka v roku 2010. Za desať rokov sa podarilo predstaviť od-
bornej aj širšej verejnosti najmä historické objekty a areály na území Bratislavského 
kraja – kaštiele a kúrie, sakrálnu architektúru, industriálne a technické pamiatky, parky 
a záhrady, alebo rímske pamiatky. Konferencie poskytujú systematický prehľad o pa-
miatkovo chránených a iných hodnotných objektoch v území a dávajú tiež priestor 
na prezentáciu nových výskumov a zistení. Na Slovensku nie je stále dostatok po-
dobných odborných podujatí a sme veľmi radi, že Úrad BSK v spolupráci s AINovou 
dokázali vytvoriť takúto tradíciu pre Bratislavský kraj. V neposlednom rade je tiež dô-
ležité, že príspevky z konferencií sú vždy spracované v zborníkoch, ktoré sú cenným 
materiálom aj pre odbornú verejnosť.  PhDr. Katarína Kosová

generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR

Oblasť ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva je platformou, kde sa stretávajú 
záujmy európskych kultúrnych   štruktúr s  národnými aktivitami, záujmy štátnych 
špecializovaných ustanovizní so samosprávou, ale aj s aktivistami a tretím sektorom. 
Je dobré, že aj na úrovni Bratislavského samosprávneho kraja sa stretli všetky typy 
kultúrnych štruktúr a pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva dokáza-
li spojiť svoje sily a vytvoriť nový druh tradície. Bratislavský kraj tak neostal v  tieni 
hlavného mesta, ale má možnosť prostredníctvom týchto konferencií ukázať svoje 
kultúrne poklady minulosti.  PhDr. Ivo Štassel

riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave

Príhovory partnerov konferencie

6

Vážené dámy, vážení páni,

je nám cťou, že môžete držať v  rukách súbor zborníkov k  100. výročiu vzniku 
Bratislavskej župy. Myšlienka vytvoriť takýto ucelený materiál vznikla práve pri prí-
prave 10. ročníka konferencie, ktorú organizujeme pri príležitosti Dní Európskeho 
kultúrneho dedičstva. 

Dni Európskeho kultúrneho dedičstva sú významné celoeurópske podujatie or-
ganizované Radou Európy a  Európskou komisiou, ktoré upriamuje pozornosť 
na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva. Bratislavský kraj sa  
touto odbornou konferenciou každoročne spája s ďalšími 50 štátmi Európy, ktoré 
si pri tejto príležitosti pripomínajú, diskutujú, prezentujú širokej verejnosti dôle-
žitosť vzťahu k našim kultúrnym hodnotám a dedičstvu ukryté v pamiatkach po 
stáročia. 

Dovoľte mi vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsob podieľali 
na tvorbe, organizácii či prezentácii za 10 rokov existencie našej – vašej konfe-
rencie.

Prajem nám všetkým, aby sme nezabúdali na kultúrne bohatstvo, ktoré je ukryté 
všade okolo nás.

Ing. Agáta Mikulová
riaditeľka odboru cestovného ruchu a kultúry

Príhovor riaditeľky  
odboru cestovného ruchu a kultúry
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100 rokov Bratislavskej župy, 1919 – 2019
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