
 

Tlačová správa 

 

Trenčiansky hrad bližšie k získaniu značky európskeho 

kultúrneho dedičstva 

 

  

Vo štvrtok 15.10.2020 bolo v Trenčianskom múzeu v Trenčíne podpísané memorandum o 

spolupráci medzi Trenčianskym múzeom v Trenčíne (správcom historickej pamiatky "Trenčiansky hrad") 

a Občianskym združením TREUM. Memorandum o spolupráci spečatili svojimi podpismi riaditeľ 

Trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter Martinisko a prezidentka Občianskeho združenia TRENČÍN 

EURÓPSKE MESTO Janka Fabová.  

Cieľom spoločného memoranda je zápis Trenčianskeho hradu medzi miesta európskeho 

kultúrneho dedičstva ako nadnárodnej pamiatky v rámci projektu "Mestá mieru".  

"Už v roku 1335 bola na Trenčianskom hrade podpísaná významná mierová zmluva, známa ako 

Trenčianska zmluva medzi českým, poľským a uhorským kráľom - akýsi predchodca Višegrádskej zmluvy, 

ktorá na dlhé obdobie zabezpečila politickú stabilitu v strednej Európe", priblížil zástupca riaditeľa 

Trenčianskeho múzea Tomáš Michalík. Táto zmluva je pridanou hodnotou zviditeľnenia Trenčianskeho 

hradu na európskej úrovni. 

Úlohou OZ TREUM je zabezpečiť spracovanie a podanie prihlášky Trenčianskeho hradu do 

nadnárodnej prihlášky “Mestá mieru" v rámci programu európskeho kultúrneho dedičstva (European 

Heritage Label (EHL)) v kategórii “nadnárodná lokalita”, a to v pozícii spolupracujúcej organizácie 

Trenčianskeho hradu, ako aj spracovanie príslušných dokumentov, týkajúcich sa tejto lokality a 

spracovanie a účasť na realizácii plánu aktivít spojených so značkou EHL v období 4 rokov po prípadnom 

udelení tejto značky, vrátane účasti na kultúrnych aktivitách, prezentácii a sprístupňovaní lokality. 

TREUM bude svoje aktivity vykonávať v blízkej spolupráci s Trenčianskym múzeom v Trenčíne.  

V prípade, že Trenčiansky hrad získa značku EHL, získa súčasne benefity akými sú zviditeľnenie 

lokality v rámci Európy, spolupráca v rámci celoeurópskej siete aktivít EHL, možnosť zapojiť sa do 

programov EÚ propagujúcich značku Európske dedičstvo, výmena skúseností ako aj väčšie možnosti 

v oblasti financovania z fondov EÚ. 
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