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INŠTITÚT PRE KULTÚRNU POLITIKU (IKP) 

Správa o činnosti za rok 2016 

 

Poslanie Via cultura; Inštitútu pre kultúrnu politiku (IKP)  

-vypracovávať progresívne a systémové riešenia pre novú kultúrnu politiku Slovenskej republiky posilňovaním kritického myslenia, kultivovaním 

mravov doma aj v spolupráci so zahraničnými inštitúciami. 

- kriticky analyzuje aktuálny stav kultúrnej a vzdelávacej politiky SR, ako aj aktivity samospráv a nezávislých kultúrnych organizácií a iniciatív na území  

Slovenskej republiky. 

- prekonávať systémovú a hodnotovú izoláciu Slovenska medzi kultúrne vyspelými krajinami EÚ a sveta. Vyhodnocovať skúsenosti a teoretické 

analýzy a ponúka progresívnejšie riešenia v prospech rozvoja kultúry, vzdelania a ľudských práv. 

realizujeme prostredníctvom profilových projektov a spoluprác: 

1. Rukoväť slovenskej kultúrnej politiky – odborné analýzy zamerané na vybrané problémy slovenskej kultúrnej politiky s presahom do 

regiónov Slovenska. 

2. Spolupráce – IKP sa stal nielen prvým zásadným think-tankom prinášajúcim nové témy a myšlienky do slovenskej kultúrnej politiky, 

ale zároveň podstatným poradným kritickým hlasom prizývaným k  rozhodnutiam o obsahu stratégií a plánoch, ktoré sú podkladom 

pre budúce rozhodovanie o kultúrnej politike.  
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3. Kultúrny kyslík – časopis a slobodná platforma spájajúca kultúrnu obec v  odbornom dialógu o slovenskej a zahraničnej kultúrnej 

politike popularizačnou formou.  

Okrem podrobného popisu zásadných projektov a spoluprác, sa budeme v najbližších riadkoch venovať i vybraným manažérskym 

kompetenciám v IKP, teda RĽZ, plánovanie a organizovanie, rozhodovanie, komunikácia a zvlášť uvedieme rozpis grantových žiadostí. 

Identifikačné údaje organizácie: 

Názov: Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku 

Štatutárny zástupca: Mgr. Magdaléna Vášáryová 

Sídlo: Pisztorycho palác, Štefánikova 25, 81109 Bratislava 

IČO: 42262119 

DIČ: 2023531356 
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Kto tvorí v súčasnosti tím IKP? 

 

 

Magdaléna Vášáryová 

Zakladateľka a predsedníčka Správnej rady Via Cultura (NGO), zakladateľka Inštitútu pre kultúrnu politiku.  

2013 – predsedníčka najstaršieho slovenského spolku žien Živena 

2012 – súčasnosť – výkonná manažérka Komunitného a kultúrneho centra v Pisztoryho paláci Bratislava 

2007 – súčasnosť – partnerka projektu Gypsy Spirit 

2013 – 2016 členka Výboru pre kultúru a médiá Národnej rady SR 

2006 – 2013 tieňová ministerka kultúry SDKÚ-DS 

2006 – súčasnosť – členka Programového výboru Medzinárodného kultúrneho centra v Krakove 

2000 – súčasnosť - záštita nad projektom UNESCO Záchrana drevených kostolíkov, Kalvária v Banskej Štiavnici, Gotické kostoly na Južnom 

Slovensku 

2000 – súčasnosť – patrónka kultúrno-komunitných projektov Žilina Stanička, Divadlo Pôtoň 

1994-2004 projektová manažérka Českého paralympijského tímu 

1993 – 2000 zakladateľka a riaditeľka Slovenskej asociácie pre zahraničnú politiku 

1971 – magisterský titul zo sociológie, Univerzita Komenského, Bratislava  

Držiteľka množstva ocenení a vyznamenaní v oblasti medzinárodných vzťahov a kultúry. Autorka mnohých kníh, článkov a esejí na tému kultúry. 
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Kompetencie v rámci IKP: ideový líder IKP, kreatíva, nadväzovanie sposluprác - komunikácia v rámci kultúrneho a politického sektora na 

Slovensku i v zahraničí, propagácia, supervízia, vedenie a revízia projektov, šéfredaktorka časopisu Kultúrny kyslík, štatutárna zástupkyňa 

organizácie 

 

Martin Katuščák 

Projektový manažér Via cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku. 

2013 PhD. v odbore knižnično-informačné štúdiá, mediamatika a kultúrne dedičstvo 

2004 University of Edinburgh, University Library; odborná stáž 

2003 – 2010 Slovenská národná knižnica; Metodologická a odborná národná koordinácia produkcie a správy digitálneho obsahu Slovenskej 

digitálnej knižnice, účasť v pracovných skupinách medzinárodných projektov MINERVA EC, TEL Plus, EDLnet, TEL -ME-MOR 

2003 – 2005 Ministerstvo kultúry SR; Expert na digitalizáciu, digitálne sprístupnenie a dig itálne uchovávanie kultúrneho a vedeckého dedičstva 

zastupujúci Slovenskú republiku v európskych skupinách a sieťach 

2000 – 2002  Časopis Pochody; Výkonný člen Hlavnej redakčnej rady; Vydávanie „samizdatového“ časopisu pre umenie a  literatúru 

 

Kompetencie v rámci IKP: vypracovávanie projektov, grantové žiadosti, bilingválna komunikácia so zahraničím, preklady odborných textov do 

anglického jazyka, redaktor Kultúrneho kyslíka, autor analýz v rámci Rukoväti kultúrnej politiky 
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Jana Javorská 

Projektová manažérka Via cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku. 

V roku 2014 ukončila doktorandské štúdium na Divadelnej fakulte Vysokej škole múzických umení, kde v súčasnosti pôsobí ako pedagóg 

Katedry divadelného manažmentu. 

2012 Goldsmiths University of London, Arts and Administration of Culture, odborná stáž 

2009 – 2012 Divadlo Aréna, marketing and PR, produkcia, asistentka réžie 

2010 Slovenské národné divadlo, asistentka vedúcej umeleckej prevádzky, študentská prax 

2008/2009 Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, Katedra produkce, študijná stáž 

Festival Istropolitana, výkonná manažérka, supervising, koordinácia 

 

Kompetencie v rámci IKP: administratíva a organizácia, komunikácia s  verejnosťou, redaktorka Kultúrneho kyslíka, autorka analýz v rámci 

Rukoväti kultúrnej politiky 
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Andrea Figulová 

Projektová a finančná manažérka Via cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku. 

Andrea Figulová vyštudovala politológiu na Filozofickej Fakulte UK a  právo na Karlovej Univerzite. V roku 2011 obhájila na FSEV UK dizertačnú 

prácu a odvtedy na pôsobí ako odborná asistentka.  

 

Kompetencie v rámci IKP: organizácia a správa Pisztoryho paláca, projektová a finančná manažérka 

 

Neobsadená pracovná pozícia: 

Odborný/á redaktor/ka časopisu kultúrny kyslík. 

Inzerát zverejnený na webovej stránke http://ikp.sk/category/aktuality/ 

Počet uchádzačov: 5 

http://ikp.sk/category/aktuality/
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Kritériami výberu neprešiel ani jeden z prihlásených. Pozícia zostáva v súčasnosti neobsadená. 

 

 

  

 

Spolupráca v internom prostredí tímu IKP funguje formou pravidelných stretnutí v  mieste pôsobenia IKP, ktorým je Pisztoryho palác, 

spolupráca s externým prostredím funguje na niekoľkých úrovniach: 

1. Účasť v oficiálnych pracovných skupinách, pripomienkovanie návrhov oficiálnych dokumentov štátnej a verejnej správy. 

2. Organizovanie a účasť na formálnych a neformálnych stretnutiach kultúrnych platforiem a iniciatív. Iniciovanie vzájomného dialógu.  

3. Komunikácia a nadväzovanie spoluprác so zahraničnými kultúrnymi inštitútmi, kultúrno- politickými think-tankmi, kultúrnymi 

organizáciami za účelom výmeny know- how a následnej projektovej spolupráce. 

4. Komunikácia a napĺňanie webovej stránky aktuálnymi a kvalitnými informáciami, šírenie informácií, budovanie databáz odberateľov 

databáz. 

 

 

Účasť IKP v oficiálnych pracovných skupinách, pripomienkovanie návrhov oficiálnych dokumentov štátnej a  verejnej správy. 
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IKP  sa dlhodobo venuje  

- novelizácii autorského zákona 

http://ikp.sk/autorske-prava-hlavybol-nas-vsetkych/ 

- záchrane zániku Archívu mesta Bratislava 

http://ikp.sk/protest-proti-zaniku-archivu-mesta-bratislava/ 

- novelizácii zákona o kultúrno-osvetovej činnosti 

http://ikp.sk/akcny-plan-rozvoja-kultury-na-roky-2015-2017-analyzovany-ikp/ 

- koncepciám kreatívnych priemyslov na Slovensku 

http://ikp.sk/ikp-o-vychodiskach-strategie-rozvoja-kreativneho-priemyslu-v-slovenskej-republike/ 

http://ikp.sk/ikp-o-ministerskej-strategii-rozvoja-kreativneho-priemyslu-v-slovenskej-republike/ 

- revízii štátnych rozpočtov na kultúru  

2014 - http://ikp.sk/ikp-o-navrhu-rozpoctu-na-kulturu-na-rok-2014/ 

2014, 2015 http://ikp.sk/slovensky-statny-rozpocet-na-kulturu-v-analyze-ikp/ 

2016 článok v Kultúrnom kyslíku Výkon, príkon, práca slovenskej kultúry 

- digitalizácii kultúrneho dedičstva 

http://ikp.sk/slovakiana-nepodareny-vtip/ 

séria článkov vo všetkých číslach časopisu Kultúrny kyslík 

http://ikp.sk/autorske-prava-hlavybol-nas-vsetkych/
http://ikp.sk/protest-proti-zaniku-archivu-mesta-bratislava/
http://ikp.sk/akcny-plan-rozvoja-kultury-na-roky-2015-2017-analyzovany-ikp/
http://ikp.sk/ikp-o-vychodiskach-strategie-rozvoja-kreativneho-priemyslu-v-slovenskej-republike/
http://ikp.sk/ikp-o-ministerskej-strategii-rozvoja-kreativneho-priemyslu-v-slovenskej-republike/
http://ikp.sk/ikp-o-navrhu-rozpoctu-na-kulturu-na-rok-2014/
http://ikp.sk/slovensky-statny-rozpocet-na-kulturu-v-analyze-ikp/
http://ikp.sk/slovakiana-nepodareny-vtip/
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- evaluácii Košického Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) 

séria článkov vo všetkých číslach časopisu Kultúrny kyslík 

- vzniku a fungovania Fondu na podporu umenia  

séria článkov v rámci monitoringu v časopise Kultúrny kyslík 

 

Organizovanie konferencie Pochovaní pod pamiatkami v rámci projektu Živá kultúra a pamiatky 

Usporiadali sme konferenciu v Pisztoryho paláci. Obsahom konferencia nadväzovala na našu prácu zhrnutú v prvej časti Rukoväti 

kultúrnej politiky, kde hovoríme o Skutočnej podporej modernej živej kultúry na Slovensku. Konferencia s pozvanými hosťami a 

odbornou verejnosťou sa uskutočnila 8. decembra 2016 o 13:00. 

Pozvánka: 
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Pozvánka je interaktívna, jej rozpohybovanú formu spolu s programom konferencie prinášame na http://ikp.sk/konferencia-pochovani-

pod-pamiatkami-uz-8-12-2016/ 

Konferenciu sme komunikovali predovšetkým formou direct mailingu. Oboznámili sme s konaním konferencie pamiatkové úrady, školy, 

organizácie verejnej správy, kultúrne organizácie, pravidelných odberateľov informácií z IKP a pod... 

Zdieľanie pozvánky: 

Fakulta architektúry STU pozvánka: http://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/konferencia-pochovani-

podpamiatkami.html?page_id=6290 

http://ikp.sk/konferencia-pochovani-pod-pamiatkami-uz-8-12-2016/
http://ikp.sk/konferencia-pochovani-pod-pamiatkami-uz-8-12-2016/
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citylife - pozvánka: https://www.citylife.sk/prednaska-diskusia/ziva-kultura-a-pamiatky-pochovani-pod-pamiatkami-pistorihopalac-

bratislava 

STU technická univerzita - pozvánka: https://www.facebook.com/univerzita/posts/10154816431939743,STU Stavebná fakulta: 

http://www.svf.stuba.sk/docs//aktuality/aktuality_2016/Pochovani_pod_pamiatkami_Pozvanka_A5_1.pdf 

Jednotlivých speakerov sme komunikovali aj prostredíctvom našej Facebookovej web stránky. 



VIA CULTURA; Inštitút pre kultúrnu politku, o.z.  
Štatutárny zástupca: Mgr. Magdaléna Vášáryová 
Sídlo: Pisztoryho palác, Štefánikova 25  811 09 Bratislava 
IČO: 42262119  

 

12 
 

 



VIA CULTURA; Inštitút pre kultúrnu politku, o.z.  
Štatutárny zástupca: Mgr. Magdaléna Vášáryová 
Sídlo: Pisztoryho palác, Štefánikova 25  811 09 Bratislava 
IČO: 42262119  

 

13 
 

 

 



VIA CULTURA; Inštitút pre kultúrnu politku, o.z.  
Štatutárny zástupca: Mgr. Magdaléna Vášáryová 
Sídlo: Pisztoryho palác, Štefánikova 25  811 09 Bratislava 
IČO: 42262119  

 

14 
 

 



VIA CULTURA; Inštitút pre kultúrnu politku, o.z.  
Štatutárny zástupca: Mgr. Magdaléna Vášáryová 
Sídlo: Pisztoryho palác, Štefánikova 25  811 09 Bratislava 
IČO: 42262119  

 

15 
 

 

Program konferencie bol dizajnovaný tak, aby zazneli rôznorodé názory od rôznych osobností slovenského kultúrneho života. Práve táto 

rozmanitosť v profesiách, sférach fungovania aktérov zaručila vytvorenie kvalitných diskusií. 

Program: 

 8. decembra 2016 v Pistoriho paláci, Štefánikova 25 v Bratislave 

konferencia 

Pochovaní pod pamiatkami 
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13:00 Otvorenie 

Mgr. Radoslav Števčík, starosta mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

Magdaléna Vášáryová, štatutárna zástupkyňa Via Cultura; IKP 

 Úvodná prednáška Nie pieta, ale historická pamäť 

PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR 

Ďalšie prednášky na témy: 

·         Kultivovanie historickej pamäti a rekonštrukcia kultúrneho dedičstva z optiky historiografie / PhDr. Elena Mannová, CSc. 

·         Historické pamiatky ako neoddeliteľná časť našej súčasnosti/ PhDr. Jana Pecníková PhD. 

• Prečo zviditeľňujeme ruiny hradov / PhDr. Ján Beljak, PhD. 

• Úloha kostolov pri kultivovaní našej historickej pamäti / Mgr. Ing. ICLic. Ľudovít Frindt 

• Pamiatka ako kultúrno-komunitné centrum / Mgr. Robert Blaško 

• Život modernej európskej metropoly a kultúrne dedičstvo Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková 

Vstup voľný. 

 

 

  

Konferenciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 
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Za realizáciu konferencie boli zodpovední : Jana Javorská (projektové riadenia, marketing, koordinácia), Martin Katuščák  

(organizačno-technické zabezpečenie), Andrea Figulová (organizačno-technické zabezpečenie). Autorkou ideového konceptu je 

Magdaléna Vášáryová, predsedníčka o.z. Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku. 

Konferencie sa zúčastnili odborníci, profesionáli, zástupcovia významných organizácií z rôznorodých oblastí spoločenského 

života na Slovensku. Počet účastníkov jednotlivých prednášok konferencie spolu: 70. 

Ďalším významným výstupom je zborník z konferencie, ktorý zo zozbieraných prednesených príspevkov vydal Inštitút pre  

kultúrnu politiku. Jednotlivé príspevky z konferencie boli preložené do anglického jazyka.  
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Výstupom konferencie je: 
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Publikácia Živá kultúra a umenie 

Autori príspevkov v zborníku: PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR, PhDr. Elena Mannová, CSc., 

PhDr. Ján Beljak, PhD., Mgr. Ing. ICLic. Ľudovít Frindt, Mgr. Robert Blaško, prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, Mgr. art. 

Jana Javoská, ArtD., Mgr. Magdaléna Vśšaryová, Mgr. Martin Katruščák, PhD. 

Zostavenie publikácie: Magdaléna Vášáryová, Martin Katuščák, Jana Javorská 

ISBN 978-80-972562-2-7 

Grafická úprava: Andrej Mišina 

Preklad: Martin Katuščák 
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Publikácia je okrem tlačenej podoby, ktorou disponuje IKP aj na vlastnom webe v sekcii „knižnica“: http://ikp.sk/ziva-kultara/ 

 

Ďalším významným projektom bol v roku 2016 projekt:  Vyhodnotenie „známky“ (pridanej hodnoty) UNESCO na Slovensku 

Projekt bol realizovaný v druhej polovici roka 2016. Jednou zo zásadných úloh IKP bolo vytipovanie UNESCO pamiatok, ktoré bude ďalej 

analyzovať. V tejto úlohe bola nápomocná spolupráca s Pamiatkovým úradom a jeho riaditeľkou, ktorá na spoločnom stretnutí predstavila 

autorom štúdií jednotlivé UNESCO lokality a ich ochranu z pohľadu svojej organizácie.  

Prípravná fáza tiež pozostávala zo stretnutí s pedagógmi Stavebnej fakulty STU. Výsledkom vzájomného stretnutia a spolupráce bol vznik 

špeciálneho vydania časopisu Kultúrneho kyslíka, ktorý bol venovaný architektúre a pamiatkami.  Kultúrny kyslík je online kultúrno-spoločenský 

časopis, ktorý vydáva ako štvrťročník Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku.  Cenné rady sa stali dobrým vodítkom pri výbere a hodnotení 

UNESCO lokalít:  

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec 

Historické jadro mesta Bardejov 

Jaskyne Slovenského krasu 

Karpatské bukové pralesy 

Herliansky gejzír, čakajúci na zápis 

Terchovská muzika 

 

Ďalšou fázou výskumu bolo štúdium širokého záberu dostupných písomných zdrojov, ktoré sa aspoň čiastočne venovali evalvácii zápisov 

domácej i zahraničnej proveniencie spolu s osobne vedenými rozhovormi s expertmi a lokálnymi obyvateľmi.  

http://ikp.sk/ziva-kultara/
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V rámci získavania zdrojov autori štúdií v rámci pracovnej cesty navštívili lokality UNESCO.  

Správa z návštevy lokalít je v prílohe správy. A tiež uverejnená na webe ikp.sk, http://ikp.sk/ikp-unesco-trip/ 

 

Súčasťou projektu boli tiež cesty s účasťou na konferenciách, stretnutiach a prednáškach po celom Slovensku. Ale získali sme i sumu 

literárnych zdrojov z MCK Krakow. Zber materiálov bola jedna z najpodstatnejších súčastí práce na samotnej sérii štúdií.  

Výsledkom práce autorov Magdalény Vášáryovej, Martina Katuščáka, Jany Javorskej je publikácia, ktorá dostala i svojej anglickej mutácie. 

Publikácia rieši všetky vyššie uvedené štúdie, analyzuje jednotlivé lokality z jednak z praktického a pragmatického prístupu k lokalite, a tiež 

z kvalitatívneho hľadiska kvalita marketingu a tzv. príbehu lokality.  

Vzhľadom na globálny charakter značky UNESCO si všímame najmä, 

A) aké globálne témy lokalita prináša a komunikuje súčasnému návštevníkovi a obyvateľovi tak, aby bola zabezpečená jej efektivita. 

Chýbajúce globálne témy znamenajú pre pamiatku/lokalitu UNESCO problém, pretože nám bránia rozvíjať všeobecne platný, 

medzinárodne zaujímavý príbeh. Taký, ktorý pochopí a príjme domáca aj zahraničná verejnosť, a pomocou ktorého si budú vytvárať 

obraz o sebe i o Slovensku.  

B) témy lokálneho významu, ktoré považujeme za potrebné pre stotožnenie sa lokálnej, domácej komunity s  dedičstvom, s jeho prijatím 

a rozvíjaním. Chýbajúce lokálne príbehy a mýty spôsobujú nezáujem domácich o pamiatku a jej ničenie.  

 

V závere autori pristupujú k vyhodnoteniu záverov formou odporúčaní, ktoré slúžia ako vodítko pri plánovaní a rozhodovaní pre všetky 

zúčastnené strany, orgány, majiteľov, organizácie pracujúce s týmto majetkom.  

Správu z cesty ponúkame ako Prílohu č. 2 správy.  

Publikácia, ktorá vznikla v rámci projektu je verejne dostupná online na: http://ikp.sk/vyhodnotenie-ochrannej-znamky-unesco-na-slovensku/ 

Tlačenú publikáciu zasielame poštou.  

http://ikp.sk/ikp-unesco-trip/
http://ikp.sk/vyhodnotenie-ochrannej-znamky-unesco-na-slovensku/
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Anglická mutácia publikácie je k dispozícii na: http://ikp.sk/en/vyhodnotenie-ochrannej-znamky-unesco-na-slovensku/. 
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Komunikácia a nadväzovanie spoluprác so zahraničnými kultúrnymi inštitútmi, kultúrno- politickými think-tankmi, kultúrnymi organizáciami 

za účelom výmeny know- how a následnej projektovej spolupráce. 

IKP aktívne spolupracuje s:  

REGIONAL OBSERVATORY ON FINANCING CULTURE IN EAST-CENTRAL EUROPE 

- riaditeľ Péter Inkei je členom Redakčnej rady Kultúrneho kyslíka, pravidelne v ňom uverejňuje informácie spojené s výskumami 

kultúry realizovanými Budapest observatory, ktorá je zároveň zásadným partnerom IKP vo višehradskom priestore. 

INTERNATIONAL CULTURAL CENTRE, KRAKOW 

- spolupráca s Krakovským centrom kultúry vyústila do niekoľkých pozvaní v rámci rôznych podujatí organizovaných centrom kultúry 

v Krakove či Viedni 

- odborníci z uvedenej inštitúcie sú garantmi kvality práce IKP 

http://www.budobs.org/news.html
http://www.mck.krakow.pl/contact
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STRAND COMMUNITY, NORWAY 
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Významná spolupráca s nórskym centrom kultúry vyústila do podpísania obojstranného memorada pre vzájomné porozumenie 

a spoluprácu. Práve táto spolupráca sa javí ako kľúčová v ďalšom pôsobení a financovaní IKP prostredníctvom projektov slovensko – 

nórskej spolupráce.  

 

 Kompletný text vzájomného memoranda prikladáme v prílohe č.4 

 

Spolupráca so školami a akademickými inštitúciami: 

VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ V BRATISLAVE – spolupracujeme pri výstavách a na aktuálnom redesigne časopisu Kultúrny 

kyslík 

VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE – spoločné konferencie a odborné články, pedagógovia prednášali na konferencii 

IKP – Podpora súčasnej živej kultúry 
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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE – FAKULTA ARCHITEKTÚRY – spolupráca vyústila do prípravy špeciálneho 

vydania časopisu Kultúrny kyslík, ktorý sa venuje architektúre 20. storočia. Pripravujeme konferenciu o pamiatkach na Slovensku 

a spoločn výstavu architektov s témou potenciál Pistoriho paláca. 

KATEDRA EURÓPSKYCH KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ FF UMB , BANSKÁ BYSTRICA – pedagógovia sú prispievateľmi do časopisu Kultúrny 

kyslík, študenti účastníkmi prednášky Terapia kultúrou.  

Ďalšie významné spolupráce: 

Ministerstvo zahraničných vecí – podieľame sa na hodnotení známky UNESCO a na tvorbe ideovej koncepcie brandingu Slovenska. 

Nórske veľvyslanectvo – spolupráca prebieha jednak pri obnove Pistoriho paláca, ale tiež pri mentorovaní v žiadostiach financie 

z nórskeho finančného mechanizmu. 

Pamiatkový úrad – prierezová komunikácia o starostlivosti o kultúrnu pamiatku vyústila v spoluprácu pri organizácii konferencie 

o budúcnosti slovenských pamiatok 

Partneri: Centrum pre filantropiu, Nadácia Tatrabanka 

Generálny partner Via Cultura; Inštitútu pre kultúrnu politiku: Slovenská sporiteľna  

Prednášky, ktoré Via Cultura zorganizovala na vybrané kultúrno-politické témy sme sa snažili alokovať medzi rôznorodé cieľové 

skupiny do rôznych miest v Bratislave. 

„CYKLUS WORKSHOPOV “PREČO CHCEME BYŤ SLÁVNI” 

Pripravujeme cyklus workshopov na tému “Prečo chceme byť slávni”. 

Nasledujte naše turné Bratislava, Piešťany, Martin.  Ste srdečne vítaní na každej z našich prednášok.“ 
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Zdroj: http://ikp.sk/cyklus-workshopov-preco-chceme-byt-slavni/ 

 

 

http://ikp.sk/cyklus-workshopov-preco-chceme-byt-slavni/
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Komunikácia a napĺňanie webovej stránky aktuálnymi a kvalitnými informáciami, šírenie informácií, budovanie databáz odberateľov 

databáz. 

 

Pre komunikáciu využívame webovú stránku www.ikp.sk, ktorá má aj anglickú mutáciu a FB stránku Via cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku. 

Pre informovanie verejnosti o kultúrnych podujatiach v Pistoriho paláci využívame tiež webovú doménu viacultura.sk. 

Na ikp.sk uverejňujeme vlastný blog, naše projekty, aktuality, kritiky v časopise Kultúrny kyslík. Všetko sa následne snažíme prelinkovať na 

Facebook, kde zásadnejšími článkami dosahujeme približne 1300 vzhliadnutí. Priemerný počet čitateľov na webe ikp.sk sa pohybuje na úrovni 

1500 čitateľov. Jednotlivé čísla časopisu Kultúrny kyslík dosahujú čitateľnosť až 2000 ľudí s  priemerným zotrvaním na stránke 3-5 minút. 

Náhľady webových stránok ponúkame v Prílohe č. 5 

O novinkách sú čitatelia a profesionáli v oblasti kultúry a umenia informovaní prostredníctvom newslettera. Vizuál newslettera uvádzame 

v prílohe č.5. Newsletter je rozposielaný predovšetkým formou e-mailu. E-mailová komunikácia jednou z najzásadnejších foriem komunikácie, 

ktorú v inštitúte využívame. Najúčinnejšia je najmä pri komunikácii o provokatívnych alebo názorovo vyhranených témach. Vlastné štatistiky 

dokazujú, že naši čitatelia, ktorí sú súčasťou odbornej umeleckej a  kultúrnej verejnosti neradi reagujú na verejných fórach, či sociálnych sieťach 

na nami uverejnené informácie či články. Omnoho viac preferujú osobnejšiu komunikáciu formou e-mailu, príp. telefonicky. Avšak návštevníci 

našej webovej stránky sa neodhlasujú z nášho newslettera, na stránku sa takmer vždy po jeho doručení znova a znova vracajú, čiže ich loajalita 

je vysoká. To vyplýva aj z faktu, že IKP je jediný think-tank svojho druhu na Slovensku a zároveň sme dostali niekoľko spätných väzieb 

oceňujúcich existenciu priestoru pre slobodné vyjadrovanie. 

Pre udržanie stálej komunikácie s čitateľmi sme nútení neustále obnovovať kontaktlisty. V prvom roku pôsobenia IKP mal newsletter približne 

300 odberateľov. V súčasnosti je to už vyše 1500 emailových adries. 

Okrem odbornej verejnosti naše projekty, nové čísla časopisu Kultúrny kyslík, či naše štúdie pravidelne komunikujeme médiám formou tlačovej 

správy, ktorej vzor pridávame do prílohy č. 5.  

 

http://www.ikp.sk/
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1. Kultúrny kyslík – časopis a slobodná platforma spájajúca kultúrnu obec v  odbornom dialógu o slovenskej a zahraničnej kultúrnej 

politike popularizačnou formou.  

Kultúrny kyslík je online časopis, ktorý vydáva IKP so štvrťročnou periodicitou. Svojou témou, obsahom i zameraním je jediným časopisom 

svojho druhu. Časopis mapuje aktuálne kultúrne a kultúrno-politické dianie. Združuje pritom  najzaujímavejších autorov vo všetkých oblastiach 

kultúry a umenia.  

Jeho výnimočnosť podčiarkuje medzinárodná redakčná rada časopisu. Rovnako s  pribúdajúcim počtom čitateľov prichádza logicky otázka, či 

nepreniesť online vydania i do tlačenej podoby. Práve túto potrebu odzrkadlil grant, ktorý podporil Fond na podporu umenia. Najvýnimočnejšie 

kapitoly z Kultúrneho kyslíka budú vydané knižne už začiatkom roka 2017.  

Redakčná rada časopisu pozostáva z týchto odborníkov: 

Erhardt Busek (exministerk kultúr, Rakúsko) 

Jacek Purchla (riaditeľ MCK Krakow),  

Jiří Stránský (spisovateľ, riaditeľ českého PEN klubu, ČR) 

Michal Prokop (námestník ministra kultúry, ČR) 

Péter Inkei (Riaditeľ Budapest culture observatory, Maďarsko) 

Tomáš Janovic (spisovateľ) 

Marián Amsler (divadelný režisér) 

Michal Ditte (dramaturg, Divadlo Pôtoň) 

Pavlína Fichta Čierna  (výtvarná teoretička) 

 

V priebehu troch rokov a 10tich čísel časopisu Kultúrny kyslík publikovalo v časopise 25 odborníkov zo Slovenska i zahraničia, spomeňme 

Jerzyho Hausnera (exminister financií v Poľsku), Pavol Rankov (spisovateľ), Peter Radkoff (Raditeľ Tabačky – kultúrne centrum), Oskar Novotný 

(slovenský ekonóm pre oblasť kultúry), Stanislav Talian (autor konceptu slovenského brandingu), Vladimír Vallo (slovenský dip lomat), Joanna 

Sanetra-Szeliga (poľská autorka), Ladislav Rovinský (architekt Košice), Juraj Buzalka (sociológ), Martin Kasarda (historik), Silvia Hroncová 

(riaditeľka Pražského operného domu), Miroslav Marcelli (filozof), Milan Lasica (spisovateľ), Eugen Jurzyca (exminister školstva), Jan Sokol, 

Kama Margielska (redaktorka poľského časopisu) a pod. Jednotlivé čísla časopisu majú vlastnú tému.  
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Dosiaľ sme spracovali témy ako kultúrna infraštruktúra, branding Slovenska, ekonomika kultúry, slovenské kultúrne mýty, analýza 

programového vyhlásenia vlády, interkultúrny dialóg, slovenská architektúra v 20. storočí, silvestrovská kultúrna evaluácia, ... aktuálne 

pripravujeme vydanie venované slovenskému Predsedníctvu v Rade EU. 

Čítanosť jednotlivých čísel postupne rastie, čitatelia oceňujú typický rukopis, teda umeleckosť textov, satiru, iróniu, čierny humor, ktorý je 

neodmysliteľnou ingredienciou článkov.  

 

Projekty IKP 

Č. Oslovený donor Projekt Termín Požadovaná 

suma 

Výsledok 

22 Nadácia Slovenskej 

sporiteľne 

Otvorene 

o kultúrnej 

politike 

Október 

2016 

4 700 EUR Žiadosť 

podporená 

sumou 4 700 

EUR 

23 Fond na podporu 

umenia 

Kultúrny kyslík November 

2016 

6860 EUR Žiadosť 

podporená 

sumou 3 000 

EUR 

24 Fond na podporu 

umenia 

Vzdelávanie 

v kultúre – liek 

proti hlúpnutiu? 

December 

2016 

6 650 EUR Žiadosť 

podporená 

sumou 4 000 

EUR 

25 Granty ambasády 

Spojených štátov 

amerických 

Cultural Oxygen December 

2016 

8 500 USD Žiadosť 

nepodporená 
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26 Dotačný systém 

Ministerstva 

spravodlivosti SR – 

ľudské práva 

Kultúrna 

spravodlivosť - čo 

bráni 

uplatňovaniu 

práva na kultúru 

pre všetkých? 

Február 

2016 

14 680 EUR Čaká sa na 

výsledok 

27 Dotačný systém 

Ministerstva 

zahraničných vecí 

a eur. záležitostí SR 

MEMO-GYM: 

Stretnutia 

európskeho druhu 

– posilňovňa 

pamäti pre mladú 

generáciu 

Február 

2016 

7 100 EUR Čaká sa na 

výsledok 

 

 

Budúcnosť IKP 

V najbližšom období nás čaká redesign vizuálu časopisu Kultúrny kyslík a  jeho vydanie v knižnej podobe, hodnotenie známky UNESCO na 

Slovensku a organizácia konferencie o Živých pamiatkach na Slovensku. Dokončenie rekonštrukcie Pistoriho paláca a výstava architektonických 

prác mapujúcich potenciál jeho budúceho využitia a samozrejme rozvíjanie všetkých existujúcich i nových spoluprác. Naďalej musíme prinášať 

nové témy do slovenského kultúrneho života, ktorý pokulháva za ostatnými oblasťami spoločenského života. Musíme naďalej prinášať stále 

kvalitnejší obsah, inšpirovať a pestovať kritické myslenie v spoločnosti. Kultúrny sektor si musí najprv vymedziť pojmy a nájsť cestičky, 

kompromisy a riešenie vo svojom vnútri, aby bol schopný presadzovať ich smerom von.  

Čaká nás ešte mnoho rukovätí a analýz, ktorými budeme kultúrnemu sektoru dokazovať, že sú nevyhnutné. Avšak je to zároveň cesta, ktorá sa 

ukazuje ako najschodnejšia, a na ktorej sa stretávame s pozitívnymi ohlasmi, ktoré  nás napĺňajú energiou pokračovať a neprestať byť strážnym 

psom kultúrnej politiky (watchdog NGO). 
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Príloha č. 1 Vizuály webových stránok a newslettera, vzor tlačovej správy, monitoring médií 
 

 
 



VIA CULTURA; Inštitút pre kultúrnu politku, o.z.  
Štatutárny zástupca: Mgr. Magdaléna Vášáryová 
Sídlo: Pisztoryho palác, Štefánikova 25  811 09 Bratislava 
IČO: 42262119  

 

41 
 

 



VIA CULTURA; Inštitút pre kultúrnu politku, o.z.  
Štatutárny zástupca: Mgr. Magdaléna Vášáryová 
Sídlo: Pisztoryho palác, Štefánikova 25  811 09 Bratislava 
IČO: 42262119  

 

42 
 

 



VIA CULTURA; Inštitút pre kultúrnu politku, o.z.  
Štatutárny zástupca: Mgr. Magdaléna Vášáryová 
Sídlo: Pisztoryho palác, Štefánikova 25  811 09 Bratislava 
IČO: 42262119  

 

43 
 

 
 
 
 



VIA CULTURA; Inštitút pre kultúrnu politku, o.z.  
Štatutárny zástupca: Mgr. Magdaléna Vášáryová 
Sídlo: Pisztoryho palác, Štefánikova 25  811 09 Bratislava 
IČO: 42262119  

 

44 
 

 

 

                     NEWSLETTER 

Štartujeme október s VIA CULTUROU; INŠTITÚTOM PRE KULTÚRNU POLITIKU 
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Čo po nás zostane budúcim generáciám? Koľko investujeme do súčasnej tvorby?  

Odpoveď na túto otázku prináša náš nový výskum „Rukoväť slovenskej kultúrnej politiky“. Ide o  prvú štúdiu svojho druhu, ponúkame Vám ju na našej web stránke (preklik), 

tešíme sa na kritické odozvy. 

 

IKP hľadá pre a proti pripravovaného Fondu umenia 

 

 

Približujeme sa zahraničiu, preložili sme Kultúrny kyslík do angličtiny  
Komunikácia so zahraničnými organizáciami nás presvedčila k prelomovému kroku. Rozhodli sme sa vydávať Kultúrny kyslík dvojjazyčne. Anglickú verziu ponúkame v aglickej 

mutácii na webstránke ikp.sk.  

 

Pripravujeme tretie číslo Kultúrneho kyslíka s podtitulom branding Slovenska 

 
... „Už Lenin tvrdil, že všetko je o ľuďoch. Tentoraz mu musím dať za pravdu. Za všetko môžeme my. A všetko môžeme aj zmeniť. Nepotrebujeme sa dohadovať s  Európskou 

centrálnou bankou, presviedčať spojencov v NATO, vytvárať prácny konsenzus na rokovaniach s  Európskou radou, kopať do Čechov, aby nezavadzali. Nie. Prezentovať 

slovenskú kultúru a Slovensko v zahraničí invenčne a moderne nám nikto nemôže brániť. Ani Putin so zeljonymi mužikmi, ani Islamský štát. 

A predsa bezmocne rozhadzujeme rukami, že si nás zase pomýlili so Slovinskom a na otázku, ktorý z našich spisovateľov dostal Nobelovu cenu, krčíme ramenami.“ ...   

Už 10. októbra  na www.ikp.sk . 

  
 

Zaujímavé októbrové podujatie Pisztoryho paláci, ktoré by ste si nemali nechať ujsť. 

21. 10. - 2. 11. 2014 sochárska výstava Bansko-bystrický štuk 

Otvorená: utorok - nedeľa 15:00 – 18:00 hod 
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Stály repertoár podujatí, ktoré prinášajú naši milí podnájomníci – Kino Film Europe, Divadlo bez domova, Equiteatro, skupina Len tak tak a Projekt Forum nájdete na webe 

www.viacultura.sk.  

 

Len...in! priatelia 

Váš tím IKP 

 

         NEWSLETTER 

Štartujeme február s VIA CULTUROU; INŠTITÚTOM PRE KULTÚRNU POLITIKU 
Hovoríme o Akčnom pláne rozvoja kultúry na roky 2015 – 2017 
Ministerstvo kultúry v decembri 2014 predložilo vláde Stratégiu rozvoja slovenskej kultúry na roky 2014-2020. Kritickú úvahu IKP ku Stratégii nájdete v samostatnom článku 

IKP. Akčný plán predstavuje rad opatrení umožňujúcich plnenie Stratégie. IKP bližšie analyzuje tieto konkrétne úlohy, aby sme si mohli vytvoriť pred stavu, či ide o zmysluplné 

aktivity, alebo či sa podstata Stratégie nestratila pod byrokratickým nánosom opatrení a hromadou prázdnych floskúl. Viac TU.  

 

Už viac ako 500 čitateľov zlomilo slovenské mýty čítaním Kultúrneho kyslíka. 
... A keďže mýty vypĺňajú prázdne miesta v našej historickej pamäti, rozhodli sme sa vám darovať ich dekonštrukcie. A možno aj konštrukcie nových mýtov, ktorým by sme 

mohli veriť, hoci nevyzerajú na prvý pohľad 

ako rozprávky... viac TU.  

Balenie všetkých štyroch čísiel Vám zašleme na vyžiadanie priamo do schránky, napíšte na ikp@ikp.sk. 

 

http://www.viacultura.sk/
http://ikp.sk/strategia-rozvoja-kultury-na-roky-2014-2020-pod-drobnohladom-ikp/
http://ikp.sk/strategia-rozvoja-kultury-na-roky-2014-2020-pod-drobnohladom-ikp/
http://ikp.sk/akcny-plan-rozvoja-kultury-na-roky-2015-2017-analyzovany-ikp/
http://ikp.sk/kulturny-kyslik-4-cislo/#more-650
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Konferencia z dielne IKP: Evaluácia živej modernej kultúry na Slovensku online  

Všetkým, ktorí vo vianočnom zhone nestihli navštíviť našu konferenciu, prinášame online záznam .  

Viac o Rukoväti kultúrnej politiky, ktorú sme predstavili sa dočítate TU.  
 

Tešíme sa na akékoľvek pripomienky, komentáre a názory na ikp@ikp.sk. 

 

Našim februárovým heslom je „Hľadáme ochotných darcov 2%“ 

Ak ste priaznivcom Via Cultura; Inštitútu pre kultúrnu politiku, darujte nám svoje 2%. Zoznam našich aktivít za rok 2014, ktoré sme uskutočnili aj vďaka vašim darom, náj dete na 

(link). Pre postup pre darovanie 2% kliknite SEM.  

Nenecháme si v IKP ujsť: 

detské predstavenie: Ako obor Klingsor na hrade sedával  skupiny Equiteatro 

Predstavenie hercov Divadla bez domova: Bábka 

 

Snímku „najroztomilejšieho filmového rebela“, Švéda Lukasa Moodyssona My sme najlepší! v kine Film Europe. 

 

Aj vo februári sa stretneme v Pisztoryho paláci! 

Len...in! priatelia 

Váš tím IKP 

 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

https://www.youtube.com/watch?v=36bh_hhFW5g
http://ikp.sk/rukovat-kulturnej-politiky-prva-cast-podpora-zivej-modernej-kultury-na-slovensku-evaluacia-financnej-podpory-slovenskej-kultury/
mailto:ikp@ikp.sk
http://www.viacultura.sk/2percenta.html
http://www.divadlobezdomova.sk/divadlobezdomova/PROGRAM.html
http://www.filmeurope.sk/movies/795-my-sme-najlep
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Nielen Lenin a Pisztory, už aj Chruščov, Tuka, Husák, Golian a Ludin. 

Via Cultura; Inštitút pre kultúrnu politiku prináša unikátny projekt, pri ktorom si precvičíte závity historickej pamäti záži tkovou formou.  

„Kam sa hrabe múzeum Madame Tussauds!“ znejú obdivné reakcie návštevníkov Pisztoryho paláca v bratislavskom centre. Točité schodisko 

paláca obživlo, prechádzajú sa po ňom bábky v životnej veľkosti. A nie sú to len také ledajaké bábky. Kľučku si podávajú najvýznamnejšie 

historické osobnosti, ktoré súvisia s  kontroverznou históriou paláca. Práve Pisztoryho palác je mĺkvym svedkom striedajúcich sa spoločenských 

a politických režimov. Názov dostal podľa lektárnika Pisztoryho, ktorého v podobe veľkej bábky stretnete v paláci v jeho prirodzenom prostredí 

pomyselnej historickej lekárne.  Počas socializmu palác slúžil ako sídlo Múzea Vladimíra Iľjiča Lenina. Súčasťou inštalácie je preto socha Lenina, 

ktorá ležiac v útrobách paláca pripomína mauzóleum.  Mĺkvy Leninov hrob stráži  bábka Nikitu Sergejeviča Chruščova. Ďaľšími obyvateľmi 

Pisztoryho paláca sú Vojtech Tuka, Gustav Husák, generál Ján Golian a vyslanec Nemeckej ríše v Slovenskom štáte Hanns Ludin.  

V súčasnosti je Pisztoryho palác ako kultúrno-komunitným centrom pre všetkých kultúry chtivých návštevníkov a zároveň jediným miestom, 

kde môžete sedieť v kine a vašim spoludivákom je Gustav Husák, kde umeleckú výstavu stráži sám Félix Pizstory, kde sa na Lenina nemusíte len 

pozerať, môžete sa ho dotknúť.  

Všetkých srdečne pozývame do Pisztoryho paláca a tešíme sa na zaujímavé stretnutia.  
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 Výstava MEMO GYM – tréning historickej pamäti vznikla za finančnej podpory CEF 

 

Príloha č.2. Správa z UNESCO pracovnej cesty 

IKP UNESCO trip 

1. septembra 2016 sme na počudovanie nenastúpili do školy základnej, ale do špeciálnej školy, kde vyučujú význam pamiatok UNESCO na našom 
území. Poznáte takú? To sa vyberiete so spolupracovníkmi a za dva dni – ďakujeme Slovensko, že si také komunikatívne – obehnete niektoré z nich. 
Výsledkom bude zhodnotenie významu medzinárodnej “známky”, pridanú hodnotu UNESCO nielen pre imidž Slovenska, ale aj pre dané lokality. 

Inštitút pre kultúrnu politiku, naše IKP, sa zameriava na oblasť kultúrnej politiky, dlhodobo zanedbávanú a  pobyt v aute bez možnosti odísť na kávu je 
najlepším tréningom pre spoločné prediskutovanie a zosumarizovanie indikátorov nášho výskumu. 650 km za dva dni a 4 UNESCO lokality. Ako 
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správni kultúrni kult-turisti sme sa starostlivo obzerali okolo a evidovali aj iné architektonické  a prírodné krásy, ktoré možno v budúcnosti získajú túto 

medzinárodnú nálepku.   

Kvôli našej šéfke sme cestu začali v Martine, v Spolkovom dome Živeny. Jeho postupná obnova nesie predzvesť významných kultúrnych počinov 
v budúcnosti. Napríklad obnova knižnice a spopod nánosov prachu vyhrabané neuveriteľné výtvarné diela. Z Martina do Ochtinskej aragonitovej 

jaskyne je len 200km. Len sa nespoliehajte na Google.  Ten vás k jaskyni autom nedovedie, skôr k namáhavej túre do jaskyne, takže mu prestaňte 
absolútne dôverovať. My sme dali na rady miestnych a tak sme stihli prehliadku tejto trochu intelektuálnej jaskyne. Aragonitová výzdoba vás núti 
postáť a zamyslieť sa nad silami prírody a jej pomalosťou v našom uponáhľanom svete. 

Kto si ešte spomenie na Herľany, ktoré sú navrhnuté na zápis do UNESCO. To pôjdete za Košicami časť cesty po rašpli a časť celkom dobrého 
asfaltu. V herlianskom parku, v ktorom v pravidelných intervaloch vytryskuje zo zeme umelo navŕtaný Herliansky gejzír, jediný svojho druhu vo svete. 
Hľadali sme občanov, aby sme sa s nimi o ich chápaní pamiatky UNESCO porozprávali, ale park bol tichý, na lavičkách posedávali staré mamy 
a slabými hlasmi sa snažili uchrániť deti na bicyklíkoch pred autami na ceste. Tak sme v rámci investigatívy navštívili blízku búdku – bufet 
s príznačným názvom Erupcia. Okrem Horaliek sme dostali aj podpultové info o tamojších obyvateľoch a o zatváracích hodinách. Miesto dýchalo 
takým pokojom, že sme svojou prítomnosťou nezobudili miestneho opilca, ktorý si ustlal na hlavnom chodníku s  významnej pamiatke. 

Po ceste z Herlian do Bardejova, sme sa občerstvili v centre Prešova. Ako kultúrnici predsa nemôžeme bez povšimnutia prejsť okolo mesta, ktoré 
kandidovalo na EHMK. Bardejov nás privítal vo večernom osvetlení a tak sme jeho UNESCO pamiatky mohli obdivovať až na druhý deň. V meste na 
unikátnom námestí (UNESCO lokalita – historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. 
storočia), nás privítal viceprimátor a šéf bardejovskej televízie Štefan Hija. Bol našim kompetentným a  mesto milujúcim sprievodcom. Dokonca sme sa 
o pár dní ocitli ako atrakcia v bardejovskej televízii, reportáž pripájame.  (https://www.youtube.com/watch?v=dbRhIAcjvuc ). Škoda, že židovské 
suburbium nie je prístupné a tak dúfame, že mestskí páni vyriešia nekonečný spor so židovskou obcou. Viete, že vlastníkom skoro všetkých budov na 
námestí je mesto? Ktoré tak môže ovplyvňovať kvalitu udržiavania vzhľadu námestia a  zároveň umožňovať, aby občania Bardejova na námestí bývali, 
aby nebolo len turistickým skanzenom. 

Po malej zachádzke k Vyšehradskému mostu v Leluchowie a výhľadom na Ľubovniansky hrad, sme dorazili do posledného cieľa našej cesty, do 
Vlkolínca. Len prečo tri pamiatky na našej ceste tak potrápili svojou nekvalitou dojazd nášho auta? UNESCO na Slovensku vyžaduje zlé cesty? 
Vlkolínec pozná snáď každý občan Slovenska, ale návšteva cintorína a naše zahraničné skúsenosti nás usadili na lavičku nad dedinou a primäli 

k zaujímavému rozhovoru, čo uchovávať pre našich potomkov a nielen ako, ale aj prečo. Odchádzali sme nielen s medom v téglikoch, ale aj s 
množstvom otázok, na ktoré sa budeme snažiť odpovedať v pripravovanej štúdii. ktorú Vám predstavíme v decembri na našom webe. 

Z UNESCO road trip-u IKP 

https://www.youtube.com/watch?v=dbRhIAcjvuc
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http://ikp.sk/wp-content/uploads/2016/09/IMG_0218.jpg
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