
Petícia za umiestnenie 
súsošia sv. Cyrila a Metoda 
na Námestí Slobody 

 
Podpísaní občania žiadajú osadenie súsošia svätých Cyrila a Metoda – spolupatrónov Európy na 

Námestí slobody v Bratislave, poukazujú na význam sv. Cyrila a Metoda a navrhujú inštaláciu 

súsošia zobrazujúceho týchto vierozvestcov na Námestie slobody v Bratislave. 
  
  
  

Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Názov petície: Petícia za umiestnenie súsošia sv. Cyrila a Metoda na Námestí Slobody v Bratislave. 
Predmet petície: Podpísaní občania žiadajú osadenie súsošia svätých Cyrila a Metoda – spolupatrónov 
Európy na Námestí slobody v Bratislave, poukazujú na význam sv. Cyrila a Metoda a navrhujú inštaláciu 
súsošia zobrazujúceho týchto vierozvestcov na Námestie slobody v Bratislave.  
Počet osôb podporujúcich petíciu: 515 občanov 
 

Oznámenie výsledku vybavenia petície:  

Cyrilometodská tradícia patrí  nesporne k dôležitým fenoménom našej histórie a spĺňa kritérium významnej 
udalosti, preto považujeme za legitímnu snahu inštalovať v Bratislave, hlavnom meste SR,  súsošie svätých 
Cyrila a Metoda. Pri navrhovaní umiestňovania sôch, súsoší a pomníkov je dôležité vyriešiť, kto má byť 
realizátorom navrhovaného pomníka (súsošia) a lokalitu jeho umiestnenia.  
 
Pokiaľ ide o Námestie slobody, hlavné mesto  Slovenskej republiky Bratislava  (ďalej len “hlavné mesto“) 
pripravuje v súčasnosti revitalizáciu námestia s cieľom splnenia atribútov kladených  na súčasný verejný 
priestor,  aby sa stal  atraktívnym  a kvalitným mestským priestorom  pre celé spektrum sociálnych a 
vekových skupín užívateľov a tiež príjemným priestorom na oddych a rekreáciu, preto ak dôjde k 
umiestneniu pomníka, alebo súsošia v danom priestore, musí byť plne v súlade s kritériami koncepcie z 
hľadiska väzby na danú lokalitu, ako aj v súlade s architektonicko-výtvarným výrazom námestia. 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 1574/2014 schválilo zámer umiestniť v 
lokalite Námestia slobody  „ Pamätník 17. novembra“. 
Ak  je záujem postaviť súsošie sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, odporúčame, aby budúci realizátor predložil 
hlavnému mestu  žiadosť o stanovisko k postaveniu sochy s  návrhom lokality a návrhom výtvarno-
architektonického riešenia, resp. s návrhom súťaže na realizáciu diela. V prípade už hotového umeleckého 
diela je možnosť predložiť návrh lokality na jeho umiestnenie. Ak žiadateľ  nenavrhuje konkrétnu lokalitu, 
môže požiadať hlavné mesto o pomoc pri určení lokality umiestnenia diela. Dielo však musí spĺňať 
umelecké kritériá jeho umiestnenia vo verejnom priestore a musí byť v súlade s Koncepciou narábania s 
pomníkmi, pamätníkmi, pamätnými tabuľami a výtvarnými dielami na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Hlavné mesto bude nápomocné v spolupráci pri hľadaní vhodnej lokality  na umiestnenie súsošia alebo 
pomníka svätých  Cyrila a  Metoda, ak bude predložený relevantný návrh na jeho postavenie.  

 


