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Čo je 
Národná 
kultúrna 

pamiatka ? 

• je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec 
pamiatkovej hodnoty, ktorá je z 
dôvodu ochrany vyhlásená za národnú 
kultúrnu pamiatku. NKP a pamiatkové 
územia sú evidované v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu, ktorý 
poskytuje základné údaje na jeho 
ochranu na území celej Slovenskej 
republiky.

• Pamiatková hodnota je chápaná 
rôzne – historicky, spoločensky, 
architektonicky, vedecky a na tomto 
základe je potrebné danú vec chrániť



NKP Kaštieľ a Sýpka Čunovo
• Majiteľ: Magistrát hl. mesta SR Bratislava

• Správca: MČ Bratislava – Čunovo

• Dlhodobý nájomca: BSK

• Zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 649/1 (kaštieľ) a 649/2 (sýpka).



• Kaštieľ postavený v barokovo-klasicistickom štýle v 2. pol. 18.st. ako príležitostné vidiecke sídlo pre vyššiu
šľachtu s hospodárskym významom

• Hospodársky význam mala hlavne sýpka, postavená v renesančnom štýle v 2. polovici 16. st. Slúžila na
skladovanie od svojho vzniku až do 90-tych rokov. 

• Obe stavby sa už vyše 20 rokov nevyužívajú a chátrajú. 



Využitie 
NKP na 

ochranu 
prírodného 

dedičstva

Bratislavský kraj a environmentálne výzvy: 
znečistenie ovzdušia, nadmerný hluk, 

nevyhovujúci stav povrchových a podzemných 
vôd, čierne skládky, rastúca produkcia odpadu 

a jeho nedostatočná separácia, nelegálne 
výruby, nízka úroveň zadržiavania vody, 

obmedzené možnosti rekreácie v prírode. 

Priorita, vychádzajúca z 
Dohovoru primátorov a 

starostov: ochrana a 
zlepšovanie kvality životného 

prostredia v regióne.

Koncepcia EVVO v 
Bratislavskom 

samosprávnom kraji 
na obdobie
2018-2025



Využitie 
NKP na 

ochranu 
prírodného 

dedičstva

• Koncepcia EVVO formuluje rozvojovú víziu skvalitňovania
environmentálneho vzdelávania a osvety v BSK, definuje
nové možnosti nielen voľno-časových aktivít súvisiacich s
ekoturizmom, ale aj sieťovania aktérov pôsobiacich v tejto
oblasti.

• Navrhnutý udržateľný model hierarchie ekocentier:
Ekocentrum v Čunove a Ekocentrum Kamzík ako vybrané
objekty ekocentra regionálneho významu, ďalej
mikroregionálne centrá a lokálne centrá. Ekocentrum v
Čunove má plniť funkciu krajského koordinátora.



lokalita Ekocentra – pomedzie 3 štátov (SK, HU, AT) – medzinárodný význam

V Čunove začína CHKO Dunajské luhy, ekocentrum tak bude slúžiť ako návštevnícke
centrum CHKO

Interaktívna expozícia a poznávací areál v záhrade

Školiace centrum pre odborníkov

Vzdelávacie centrum pre školopovinných

Pobytové a kultúrne centrum pre lokálne spoločenstvá

Turistická ponuka kraja



Dlhá cesta 
od zámeru k 

projektu

• 2014 – v kraji uskutočňujú ekovýchovu NGO, mestské lesy BA,
lesné škôlky. V zahraničí dlhodobejšie fungujú ekocentrá. Vzniká
prvý zámer vybudovania komplexného enviro-vzdelávacieho
centra v Čunove

• 2016 – vzniká konkrétny zámer Ing.arch. Patrik Martin, Mgr.
Martin Menkyna

• 2017 – BSK, ŠOP SR a DAPHNE podpisujú Memorandum
o spolupráci na projekte

• 2018 – vzniká projektová dokumentácia na rekonštrukciu
NKP Kaštieľ a Sýpka Čunovo a ich zriadenie na
ekocentrum. BSK oslovuje potenciálnych partnerov pre
spoluprácu.

• 2019 – podaný projekt – 1. etapa budovania ekocentra.
Projekt je schválený a 1.1.2020 sa začína implementovať.
2. etapa budovania ekocentra je schválená 6.8.2020 a
projekt sa implementuje od 1.11.2020.

• 2021 – príprava 3. etapy budovania Ekocentra



Partneri v 
projektoch

Slovensko-rakúsky projekt:

• Národný park Donau-Auen (AT)

• Národný park Neusiedler See-Seewinkel (AT)

• Región Marchfeld (AT)

• Štátna ochrana prírody SR

• DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, n.z. (SK)

Slovensko-maďarský projekt:

• obec Kimle (HU)

• Prírodný park Žitný ostrov (HU)

• Pisztrán kor, neziskové združenie (HU)

• VODNETURY.sk (SK)



Hlavné 
aktivity 

projektov

• Nadregionálne Ekocentrum v Čunove

• Regionálne ekocentrum v Dunasziget (HU)

• Vytvorenie environmentálnych programov pre
všetky stupne škôl (od materskej po vysokú)

• Mapovanie neobjavených prírodných krás
národného parku a regiónu Marchfeld

• Cezhraničné workshopy, dobrovoľnícke dni, tábory,
súťaže, tréningové programy



súčasný stav 
projektov

• Ekocentrá v pokročilom štádiu 
výstavby

• Ekovýchovné programy vytvorené –
tisícky zapojených detí

• Tréningové programy zrealizované –
ochrancovia prírody s certifikátmi

• Hektáre ošetrenej biodiverzity

• Projekty sa plánujú ukončiť v 
priebehu budúceho roka (2023) 


