
Vážená pani primátorka, kolegovia primátori a starostovia, vážení hostia!

Dovoľte mi privítať vás na pôde Ružomberka, v obradných priestoroch 
radnice,  kde čochvíľa spoločne potvrdíme spoluprácu v oblasti cestovného 
ruchu, ale aj kultúry či spoločenského života. Som veľmi rád, že sa tak stane 
práve na tomto mieste, a že môžem byť vaším hostiteľom. Je to česť pre mňa, 
i pre Ružomberok, že združenie Slovenské dedičstvo UNESCO sa bude môcť 
zrodiť práve tu. 

Slovensko je krajinou hôr, lesov, polí, riek a lúk, ale aj starých miest, dediniek 
a usadlostí. Je to aj krajina s nedotknutou prírodou vo svojich pestrých 
formách. Dávno tu začali žiť ľudia, čo dotvárali tvár tejto krajiny. Stopy tejto 
činnosti nám tu zostali ako svedkovia veselých, ale aj tajomných minulých 
čias. Tieto vzácne kultúrne a prírodné miesta boli vybraté do prestížneho 
Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ako miesta 
mimoriadneho významu, ako spoločné dedičstvo ľudstva.

Som vďačný za to, že myšlienka spojenia týchto miest do jedného združenia, 
pod ktorým budeme môcť spoločne ťahať za jeden povraz, bola definitívne 
zrealizovaná mojimi kolegami, pracovníkmi Mestského úradu v Ružomberku. 
Som rád, že myšlienky mladých a iniciatívnych ľudí sa nielen rodia, ale nájdu aj 
svoje naplnenie, ako je tomu aj v tomto prípade. 

No som vďačný v prvom rade vám všetkým, ktorí ste na toto stretnutie prišli, 
zástupcom lokalít UNESCO, za vašu dlhodobú iniciatívu v podpore vzájomnej 
spolupráce, za ochotu stretávať sa a rozvíjať spoločné myšlienky. Nežijeme 
v ľahkej dobe, a práve preto je pre mňa vzácne môcť spolupracovať s ľuďmi 
ako ste vy na pozitívnych veciach. Ešte raz vám za to ďakujem. 

Naším spoločným cieľom je podporovať spoluprácu lokalít UNESCO na 
Slovensku, presadzovať záujmy kultúrneho a prírodného dedičstva a presadiť 
tieto lokality ako jednu z priorít propagácie Slovenska. Verím, že naša 
spolupráca bude jednak prínosom pre jednotlivé lokality, no zároveň 
prínosom pre všetky spoločne, a tým aj pre celé Slovensko v oblasti 
cestovného ruchu i kultúry... 

Ešte raz vás vítam na pôde Ružomberka, úprimne sa teším na spoluprácu, na 
všetky spoločné aktivity a na mnohé ďalšie krásne a príjemné stretnutia.


