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Z a m e r a n i e   o r g a n i z á c i e   

 

Organizácia má v zmysle svojej zriaďovacej listiny plniť funkciu výskumného a metodického 

pracoviska Hlavného mesta v oblasti zachovania obrazu mesta a narábania s kultúrnym 

dedičstvom.  

Okrem archeologických výskumov, architektonicko-historických výskumov, inventarizácií 

historických prvkov a metodických usmernení pri príprave a realizácii pamiatkovej obnovy má 

vykonávať v zmysle § 14 zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu aj špecifické 

úlohy pri ochrane obrazu mesta, v oblasti drobnej architektúry, či pamätihodností mesta.  

Ústav má vykonávať aj vedecko-výskumnú aktivitu na základe osvedčenia o spôsobilosti 

vykonávať výskum a vývoj z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

 

C i e l e   a   u k a z o v a t e l e   n a   r o k  2 0 2 1  

 

1. Pasportizácia stavu pamiatkového fondu 

Pracovná skupina realizovala dotazníkový prieskum v organizáciach a na Magistráte, pri 

ktorom získala poznatky o technickej dokumentácii k jednotlivým NKP. V 2.polroku sa 

pokračovalo v pasporte projektových dokumentácií a zameraní jednotlivých objektov.  

 

2. Pomníky – ochrana a nová tvorba 

Pracovníci MUOP sa v 2.polroku zapojili do činnosti novozriadenej Komisie pre diela vo 

verejných priestoroch, ktorá vznikla v gescii oddelenia kultúry. Mapovanie vlastníckych 

vzťahov k artefaktom na verejných priestoroch vo fondoch štátnych archívov nemohlo byť 

dokončené v plnej miere vzhľadom na uzavretie archívov počas pandémie. Mapovanie bude 

pokračovať v roku 2022 po zrušení opatrení. Spolu s oddelením kultúry a oddelením 

majetkových vzťahov bol dohodnutý systém zápisu diel do majetku mesta na základe 

archívnych podkladov. 

 

3. Koncepcia umiestňovania súčasných umeleckých diel 

Pracovná skupina pre diela vo verejnom priestore (GMB, PÚ SR, MUOP) pripravila metodický 

postup pre pasportizáciu a hodnotenie artefaktov vo verejných priestoroch. 

 

 

 

 



4. Pamätihodnosti – evidencia 

V decembri 2021 bola uznesením MsZ prijatá ďalšia aktualizácia Zoznamu pamätihodností 

Bratislavy. Aktualizácia bola v určenom termíne (január 2022) zverejnená na web-stránke 

MUOP-u. Zároveň sa začala príprava ďalšej aktualizácie zberom podkladov a podnetov. 

 

5. Odborné stanoviská 

V 2.polroku boli vypracované odborné stanoviská k investičnej činnosti podľa požiadaviek 

odd. usmerňovania investičnej činnosti. Tieto stanoviská vydávame na základe uznesenia MsZ 

z januára 2019. Tiež vydávame na vyžiadanie stanoviská pre oddelenie kultúry, MIB, mestské 

organizácie a mestské časti. 

 

6. Výskum a popularizácia KD 

MUOP v 2.polroku nerealizoval žiaden archeologický výskum z dôvodu uzavretia stavieb 

z pandemických dôvodov. Realizovali sme iba architektonicko-historický výskum na Panskej 

35 pre potreby Hlavného mesta. Prednášky a exkurzie boli z dôvodu protipandemických 

opatrení zrušené.  

 

7. Rozvojové projekty 

V 2.polroku sme ďalej participovali na oboch medzinárodných projektoch (ARCH a LDL) 

podľa schváleného harmonogramu. ARCH projekt realizujeme v úzkej súčinnosti s Útvarom 

hlavnej architektky a LDL projekt v súčinnosti s BTB a BKIS. 

 

V 2.polroku 2021 sme pokračovali v zlepšovaní našich komunikačných výstupov a v skvalitnení 

výmeny informácií s externým prostredím. Dokončili sme rekonštrukciu našej web-stránky 

a začali sme intenzívnejšie komunikovať cez facebook a novozaložený instagram organizácie. 

Tieto komunikačné kanály spravuje náš nový komunikačný team, ktorý zabezpečuje 

komunikáciu s vonkajším prostredím na profesionálnej úrovni. 

 

 

A k t i v i t y   o r g a n i z á c i e 

 

Pamätihodnosti  Bratislavy 

Agenda pamätihodností patrí do kompetencie úseku odborných činností našej organizácie. 

Participuje na nej team historikov umenia v spolupráci s architektom, archeológom 

a religionistom. Agenda zahŕňa vytipovanie nových prírastkov do evidencie, ich odborný popis 

a zapracovanie do evidencie. 



 

Celomestský zoznam pamätihodností hlavného mesta 

 „Celomestský zoznamu pamätihodností“ bol schválený uznesením č. 402/2011 zo dňa 15.12. 

2011  v predloženej podobe, pričom obsahoval celkovo 224 položiek. V roku 2013 sa 

uskutočnila aktualizácia tohto zoznamu s doplnením o 59 položiek. Ako zdrojový materiál pre 

aktualizáciu Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy slúžila evidencia pomníkov, 

pamätníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ v Bratislave,  ktorá vznikala nárazovo v rokoch 

2012-2013 a neskôr bola dopĺňaná. V roku 2014 sa uskutočnila rozsiahla akcia rozosielania 

informačných listov majiteľom pamätihodností, ktorú zabezpečoval MÚOP v plnom rozsahu 

(identifikácia majiteľov v GIS-systéme, príprava listov a reakcie na odozvy). V roku 2015 sa 

uskutočnila ďalšia aktualizácia zoznamu – návrh rátal s celkovým rozšírením na 300 položiek. 

V priebehu roka 2017 sa uskutočnili dve aktualizácie zoznamu. Na marcovom MsZ bolo 

schválené jeho rozšírenie o 95 položiek a na decembrovom MsZ bola schválená ďalšia 

aktualizácia, čím sa počet položiek v zozname ustálil na 509. V roku 2018 pribudlo do 

evidencie ďalších 21 objektov a v roku 2019 21 položiek. Tým sa počet pamätihodností ustálil 

na čísle 551. Náš ústav v spolupráci s komisiou pre médiá, kultúru a ochranu historických 

pamiatok v rámci aktualizácie evidencie v roku 2020 navrhol 21 nových položiek. V decembri 

2021 bolo do evidencie pridaných ďalších 23 položiek. Zoznam v súčasnosti obsahuje 595 

položiek vo všetkých kategóriach (hmotné, nehmotné, hnuteľné, zaniknuté). 

 

Zoznam pamätihodností mestských častí 

Jednotlivé mestské časti si vedú popri celomestskom zozname pamätihodností ešte aj vlastné 

zoznamy mestských častí Bratislavy. Pri týchto dielčích zoznamoch vystupuje naša organizácia 

ako metodický a poradný gestor v zmysle uznesenia MsZ č.799/2009.   V roku 2021 sme tak, 

ako v predchádzajúcich rokoch, poskytovali jednotlivým mestským častiam odborné 

poradenstvo pri dopĺňaní a upravovaní jednotlivých zoznamov. 

 

Agenda 

Pri investičnej činnosti na území Bratislavy dochádza občas aj k zásahom do nehnuteľných 

pamätihodností, ktoré majú formu rekonštrukcií, prestavieb, nadstavieb, alebo dokonca 

asanácií. Náš ústav v týchto prípadoch poskytol stavebným úradom na vyžiadanie individuálne 

odborné podklady a stanoviská, smerujúce k zachovaniu podstatných znakov týchto objektov. 

Systematickú spoluprácu máme najmä s MČ Bratislava – Nové Mesto, kde pravidelne 

poskytujeme svoje odborné stanoviská k zásahom do objektov Ľudovej štvrte, ktorá  bola 

v roku 2008 zaradená do Evidencie pamätihodností tejto mestskej časti. Stavebný úrad používa 

naše odborné vyjadrenia pri usmerňovaní stavebnej činnosti  a úpravám objektov v tejto 

lokalite, ale aj  v iných lokalitách.  

 



Okrem jednotlivých akcií bol v priebehu roka, pokiaľ boli pandemická situácia dovoľovala, 

realizovaný aj plošný archívny prieskum v Slovenskom národnom archíve vo fonde 

Slovenského fondu výtvarných umení s cieľom získať pre  referát evidencie, inventarizácie 

a správy majetku na Magistráte súhrn všetkých relevantných majetkových a právnych 

podkladov k pamätihodnostiam.  

 

 

 

Pomníky, pamätníky, pamätné tabule a výtvarné diela 

 

Mestské časti 

Evidencia týchto artefaktov, nachádzajúcich sa v Bratislave, bola nárazovo vykonaná v roku 

2013.  V ďalších rokoch bola potom priebežne dopĺňaná o nové poznatky. Evidencia sa využíva 

pri komunikácii s mestskými časťami pri usmerňovaní zásahov do existujúcich artefaktov. 

Jedná sa taktiež o platformu, z ktorej sa čerpá pri výbere artefaktov do evidencie 

pamätihodností Bratislavy. Pomníková agenda patrí do kompetencie úseku odborných činností 

našej organizácie a participuje na nej team historikov umenia v spolupráci s architektom, 

archeológom a religionistom. 

Spoluprácu Hlavného mesta a nášho ústavu s mestskými časťami pri mapovaní pomníkov, 

pamätníkov a umeleckých diel, ktoré sa nachádzajú v ich katastrálnom území, zabezpečuje 

PhDr. Z. Zvarová a PhDr. J. Hamšíková. Komunikujú s pracovníkmi mestských častí ohľadom 

evidencie týchto artefaktov a vydávaním podkladov pre ich obnovu. 

 

Pomníková komisia 

Koncepcia rozmiestňovania pomníkov, pamätníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ sa od 

septembra 2012 stala odborným smerným materiálom, v zmysle  ktorého sa bude hlavné mesto 

vyjadrovať ku zámerom na zriaďovanie, odstraňovanie alebo premiestňovanie pomníkov, 

pamätníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ.  

V roku 2021  komisia pracovala z dôvodu pandemickej situácie iba v online-režime a v tomto 

režime preberala a posudzovala všetky predložené aktivity. Komisia je poradným zborom 

primátora mesta a odborným garantom narábania s memoriálovými a výtvarnými artefaktmi. 

Mestský ústav ochrany pamiatok je v komisii zastúpený funkciou riadneho člena komisie 

(PhDr. Ivo Štassel) a tajomníka (PhDr. J. Hamšíková). 

 

Celomestská evidencia 

Evidencia pomníkov, pamätníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ na verejných priestoroch 

mesta, ktorá sa začala realizovať v roku 2012, sa vykonávala aj v nasledovných rokoch. V roku 

2021 sa pokračovalo s evidovaním artefaktov, situovaných na verejných priestranstvách  



a dopĺňaním poznatkov v existujúcej evidencii na základe bádania v archívoch (texty, 

fotoprílohy, mapy). Poznatky získané evidenciou sa využili pri aktualizácii Celomestského 

zoznamu pamätihodností Bratislavy.  

 

Agenda k pomníkom a výtvarným dielam 

V celom priebehu roka 2021 poskytovali odborní pracovníci  PhDr. Hamšíková, PhDr, 

Zvarová, PhDr. Štassel metodické podklady a usmernenia pre pracovníkov mestských častí 

ohľadom rekonštrukcií, alebo premiestňovania pomníkov. Okrem jednotlivých akcií bol 

v priebehu roka (v rámci obmedzených možností zapríčinených pandemickou situáciou) 

realizovaný aj plošný archívny prieskum v Slovenskom národnom archíve vo fonde 

Slovenského fondu výtvarných umení s cieľom získať pre  referát evidencie, inventarizácie 

a správy majetku na Magistráte súhrn všetkých relevantných majetkových a právnych 

podkladov k pomníkom a výtvarným dielam na území Hlavného mesta.  Následne na tieto 

zistenia boli vypracované evidenčné listy zahŕňajúce zistenia zo všetkých bratislavských 

mestských častí. Objasňovanie tejto problematiky je veľmi zdĺhavé a časovo náročné vzhľadom 

na systém bádania v archívoch a nespracované archívne fondy. 

  

 

Pasportizácia  cintorínov Bratislavy 

 

Problematikou popisovania mestských cintorínov a špeciálne historických cintorínov sa 

zaoberá úsek odborných činností. Historici umenia vykonávali nielen inventarizáciu historicky 

zaujímavých náhrobkov a významných osobností, ale navrhli na našich dvoch najcennejších 

historických cintorínoch – Ondrejskom a Kozej bráne - systém viacerých obhliadkových trás 

so sprievodcom. Trasy boli prerokované so správcom cintorínov – organizáciou Marianum. 

Historické cintoríny boli v posledných rokoch predmetom záujmu aj z toho dôvodu, že 

v súčasnosti sa uskutočňujú viacstranné rokovania o režime pochovávania a spôsobe 

spravovania týchto cintorínov. Evidencia hodnotných náhrobkov poslúži na zachovanie 

kultúrno-historických hodnôt sepulkrálneho dedičstva, ale napríklad aj na  stanovenie priorít 

pri náprave škôd spôsobených vandalmi a zubom času. 

 

Cintorín Kozia brána   

Cintorín je ako celok národnou kultúrnou pamiatkou a na jeho ploche sa nachádza niekoľko 

samostatných náhrobkov – národných kultúrnych pamiatok. V posledných rokoch sme 

realizovali pasport ďalších významných osobností a umelecky hodnotných náhrobkov do 

Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy. Tým sa vytvoril súbor najhodnotnejších 

náhrobkov (pamiatkovo chránené spolu s pamätihodnosťami), ktoré budú v spolupráci 

s majiteľom a správcom cintorína podliehať osobitnej starostlivosti. V rámci spoznávania 



kultúrno-historického dedičstva mesta bol vypracovaný návrh trasy po najvýznamnejších 

hroboch cintorína a prerokovaný so správcom – organizáciou Marianum. 

 

Ondrejský cintorín   

Cintorín je taktiež národnou kultúrnou pamiatkou ako celok a na jeho ploche sa nachádza väčší 

počet samostatných náhrobkov – národných kultúrnych pamiatok. Z hľadiska významných 

osobností a umelecky hodnotných náhrobkov bolo spracovaných okrem národných kultúrnych 

pamiatok spolu 110 kusov náhrobkov na zaradenie do Celomestského zoznamu pamätihodností 

Bratislavy. Súbor najhodnotnejších náhrobkov (pamiatkovo chránené spolu 

s pamätihodnosťami) vytvoril platformu, ktorá bude podliehať osobitnej starostlivosti, čo 

pomôže majiteľovi cintorína a správcovi cintorína pri realizácii ich povinností. Aj na tomto 

cintoríne bol vytvorený návrh trás pre sprievodcov, mapujúci osobnosti cintorína a  náhrobky 

s hodnotnou výtvarnou výzdobou, prerokovaný so správcom – organizáciou Marianum. 

 

Koncepcia úpravy cintorína 

V spolupráci s majiteľom cintorína a projektantom koordinoval náš ústav prípravu 

rekonštrukcie oplotenia, zahŕňajúcu aj vybudovanie nového domu smútku a urnových stien. 

Realizovali sme archeologický dohľad pri kopaní základov urnovej steny, ktorý slúži ako 

podklad pre majiteľa cintorína a projektantov nových úprav cintorína . 

 

 

Archeologické  výskumy 

 

Činnosť archeologického oddelenia bola vplyvom pandemickej situácie determinovaná 

výrazným spôsobom. Pracovníci oddelenia využili menšie vyťaženie v teréne na dopracovanie 

starších nálezových dokumentácií. Niektoré staršie archeologické výskumy nie sú stále 

uzavreté z dôvodu meškania stavby, resp. rekonštrukcie. 

 

Predstihové výskumy 

Jediným rozsiahlejším výskumom bol predstihový výskum Eszerházyho paláca na Kapitulskej 

6-8-10 v Bratislave- Starom Meste, lokalita nádvorie a prejazd zo Staromestskej ulice. Výskum 

sa v teréne začal už v septembri 2019 a pokračoval aj počas roka 2021. Skúmaná plocha je 

dôležitá pre historickú topografiu mesta nielen z hľadiska jej dotyku so stredovekým 

hradbovým systémom, ale aj z hľadiska situovania na ploche niekdajšieho opevneného 

keltského oppida. Vedúcou výskumu je Mgr. Petra Šimončičová – Koóšová. 

 



Koncom roka 2021 sa uskutočnila príprava na doskúmanie najstaršej časti kaplnky sv. Jakuba, 

ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Tento výskum je dôležitý z hľadiska prípravy územia 

na revitalizáciu Námestia SNP podľa pripravovaného projektu Živé námestie. V spolupráci 

s dvomi vysokými školami bola pripravená logistika výskumných prác a rozpočet. Projekt 

výskumu bol konzultovaný s odbornými pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu 

Bratislava a výskumné práce sa majú začať v priebehu roku 2022. 

 

V rámci novej zástavby štvrte Vydrica na južnom podhradí sa ocitol v strede stavebných prác 

areál Vodnej veže, ktorý je v majetku Hlavného mesta.  Vzhľadom na to, že Vodná veža je 

národnou kultúrnou pamiatkou a archeologickým náleziskom, bol koncom roka pripravený 

zámer revízneho archeologického výskumu, ktorý sa tu má uskutočniť v roku 2022 v spolupráci 

s developerom výstavby Vydrice. 

 

Odovzdanie nálezov do depozitu 

V priebehu roka 2021 Pamiatkový úrad SR sprístupnil nové depozitné priestory na 

odovzdávanie nálezového materiálu z archeologických výskumov, dočasne deponovaného v 

našom ústave. Preto sme mohli tento materiál v roku 2021 postupne odovzdávať za účasti 

pracovníkov Slovenského národného múzea – Historického múzea. 

Odovzdávanie do depozitu bolo výraznou mierou obmedzené kvôli pandemickej situácií, ale 

postupne pokračuje aj za sťažených podmienok . Ďalšie odovzdávanie je naplánované aj na rok 

2022. 

 

 

Konzervovanie kovových predmetov 

Konzervovanie kovových predmetov z našich archeologických výskumov zabezpečuje náš 

pracovník  Mgr. J. Kováč, ktorý má na tento účel vytvorenú špecializáciu. V roku 2021 boli 

vykonané konzervačné práce kovových predmetov na všetkých výskumoch, ktoré MÚOP 

realizoval v minulých rokoch. 

 

 

Archívno–historické výskumy 

 

Historické typy dláždenia v Starom Meste 

Pátranie v archívoch po historických podkladoch ohľadne spôsobu dláždenia historického jadra 

mesta od 19.stor. do konca 20.stor. bolo spracované do správy, ktorá bola použitá: 



1/  v projekte ARCH - Program H2020, kde  slúžila pre formulovanie princípov ochrany 

historického centra mesta pred negatívnymi klimatickými dopadmi;                                                             

2/ pri tvorbe koncepcie dláždenia v pamiatkovej rezervácii a pamiatkovej zóne CMO 

Bratislava, ktorá bola vo forme Manuálu dláždenia mesta schválená príslušným pamiatkovým 

orgánom v roku 2021. 

 

 

Artefakty vo verejných priestoroch – vlastnícke vzťahy 

Okrem jednotlivých akcií bol v priebehu roka 2021 (v rámci pandemických obmedzení) 

realizovaný aj plošný archívny prieskum v Slovenskom národnom archíve vo fonde 

Slovenského fondu výtvarných umení s cieľom získať pre  referát evidencie, inventarizácie 

a správy majetku na Magistráte súhrn všetkých relevantných majetkových a právnych 

podkladov k pamätihodnostiam.  

 

Medzinárodné projekty 

 

ARCH projekt 

V júni 2019 sme začali oficiálne participovať na medzinárodnom projekte ARCH – „Advancing 

Resilience of Historic Areas against Climate-related and other Hazards“  (Zvyšovanie odolnosti 

historických oblastí voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám). Naša 

participácia sa týkala dvoch hlavných tém: ochrany archeologického kultúrneho dedičstva pred 

klimatickými hrozbami a návrhu novej koncepcie dláždenia historického jadra mesta 

s ohľadom na zadržiavanie vlahy v území. Obe tieto oblasti sme ďalej rozpracovávali aj v roku 

2021. V rámci pravidelnej komunikácie s účastníkmi medzinárodného projektu sú naše aktivity 

prezentované formou konzultácií, správ a tiež účasťou na worshopoch a konferenciách. V roku 

2021 boli kvôli pandemickej situácií obmedzené možnosti stretávania, preto sa všetky aktivity 

konali iba online formou. Zistenia ohľadne historického dláždenia boli začiatkom roka 2021 

zhrnuté do podoby odborného materiálu, ktorý použil Metropolitný inštitút Bratislavy ako 

odborný podklad do svojho Manuálu dláždenia. 

 

Living Danube Limes 

Tento medzinárodný projekt je pokračovaním predchádzajúceho projektu Danube Limes 

Brand, ktorého cieľom bola propagácia kultúrneho dedičstva na hranici Limes Romanus z čias 

Rímskej ríše. Nový projekt je zameraný viac na prax – konkrétnymi opatreniami včleniť získané 

poznatky do života a posilniť tak turistický ruch v dotknutých územiach (zameraný na rozvoj 

ekoturizmu, archeoturizmu, kultúrneho turizmu, športového turizmu). V priebehu roka 2021 sa 

uskutočnili ďalšie aktivity v rámci tohto projektu, z ktorých najvýznamnejšou bolo hľadanie 

starej rímskej cesty na našom území, spájajúcej vojenské tábory Carnuntum a Gerulatu. 

 



 

Projekty organizácie 

 

Okrem medzinárodných projektov a hlavných úloh vyplývajúcich zo štatútu organizácie si 

plánuje náš ústav aj projekty, ktorými reaguje na aktuálne požiadavky svojho zriaďovateľa, 

prípadne iné vedecko-výskumné potreby. 

 

Vodná veža – archeologický výskum 

Logistická a zmluvná príprava revízneho archeologického výskumu národnej kultúrnej 

pamiatky v majetku Hlavného mesta pred pripravovanou rekonštrukciou lokality Vydrica. 

 

Kaplnka sv. Jakuba – archeologický výskum 

Logistická a zmluvná príprava doskúmania archeologickej lokality kostnice pod kaplnkou 

sv.Jakuba, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou v majetku Hlavného mesta. Výskum sa má 

uskutočniť pred pripravovanou rekonštrukciou „Živého námestia“ (Nám.SNP). 

 

Publikácia „Veduta Bratislavy vo Florencii“  

V spolupráci s OZ Priatelia Bratislavy bola vydaná anglická verzia slovenskej knihy o vedute 

v Palazzo Vecchio vo Florencii, ktorá je najstarším vyobrazením nášho mesta v zahraničí. 

Knihu poskytneme zahraničným partnerským kultúrnym organizáciam a bude slúžiť aj pre 

reprezentačné potreby Kancelárie primátora Bratislavy. 

 

 

Servis pre samosprávu 

 

Jedná sa o materiály, ktoré dodávame odborným zložkám samosprávy pre ich výkon činnosti. 

Tieto odborné podklady sú zapracované do rozsiahlejších materiálov a stávajú sa ich súčasťou. 

 

Podklady pre Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy 

Boli spracované a doplnené pamiatkové vstupy do územnoplánovacej dokumentácie mesta. 

Zabezpečili sme koordináciu medzi Krajským pamiatkovým úradom a hlavným mestom 

v procese prípravy zmien a doplnkov ÚPN. 

 



Podklady pre Územné plány zón  

Boli spracované a doplnené pamiatkové vstupy do zonálnych územných plánov v Starom 

Meste a Novom Meste,  predovšetkým z „Evidencie pamätihodností mestských častí“, 

„Celomestského zoznamu pamätihoností mesta Bratislavy“  a  „Evidencie pomníkov, 

pamätníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ“. 

 

Podklady pre vyjadrenia odborných zložiek Hlavného mesta a Magistrátu 

Boli poskytované odborné stanoviská, archívno-historické podklady a informácie 

z pamiatkovej oblasti pre potreby Útvaru hlavného architekta, oddelenia usmerňovania 

investičnej činnosti, oddelenia kultúry, oddelenia správy nehnuteľného majetku, oddelenia 

vnútornej správy, oddelenia komunikácie a marketingu, oddelenia verejného obstarávania 

a oddelenia nájmov.   

 

Podklady pre vyjadrenia odborných zložiek mestských častí 

Pre odborné útvary mestských častí (predovšetkým referáty kultúry) a pre stavebné úrady boli 

poskytované informácie z pamiatkovej oblasti, odborné stanoviská a archívno-historické 

podklady týkajúce sa predovšetkým agendy pamätihodností a pomníkovej agendy.   

 

 

Poskytovanie informácií z dokumentácie ústavu 

Dokumentačné oddelenie organizácie zabezpečovalo informačný odborný servis v oblasti 

ochrany kultúrneho dedičstva pre samosprávu a poskytovalo tieto služby aj pre študentov 

a odbornú verejnosť.   

 

 

 Členstvo 

 

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV,  PhDr. M. Musilová – predsedníčka 

 

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV,  Mgr. B.Resutík – člen výboru 

 

Odborno-metodická komisia  Pamiatkového úradu SR,  PhDr. Z. Zvarová   

 



Komisia na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie pamiatkového 

výskumu  pri Ministerstve kultúry SR,  PhDr. Z. Zvarová   

 

Odborná komisia riaditeľa Krajského pamiatkového úradu BA,   PhDr. I. Štassel 

 

Subkomisia pre archeológiu pri odborno-metodickej komisii Pamiatkového úradu SR, 

Mgr. B. Resutík 

 

Akvizičná komisia na tvorbu zbierok Múzea mesta Bratislavy pre zbierky archeologické 

Mgr. B. Resutík 

 

ICOM,  slovenská sekcia Medzinárodného výboru múzeí a galérií s centrálnym sídlom v Paríži 

PhDr. M. Musilová, Mgr. B. Resutík.  

 

 

 

Výstavy 

 

Lekáreň u Salvatora 

V júni 2020 sa Hlavnému mestu podarilo získať do úplneho vlastníctva obytný dom s lekárňou 

na Panskej 35, kde fungovala do roku 1995 legendárna lekáreň u Salvatora. Vzhľadom na 

skutočnosť, že pôvodný mobiliár sa už v priestore oficíny nenachádza, pripravil náš ústav 

v spolupráci s GMB a MMB panelovú výstavu v priestore býv. lekárne, zaoberajúcu sa 

históriou budovy, históriou lekárne a ikonografiou výzdobných prvkov bohato zdobeného 

stropu oficíny. Autormi textov na paneloch sú PhDr. Ivo Štassel, PhDr. Zsofia Kiss-Szemán, a 

PhDr. Zuzana Zvarová. Po grafickej stránke výstavu pripravili ing.arch. Gondová a Mgr. Jakub 

Dušička. Výstava bola v objekte prezentovaná aj počas roka 2021.  

 

Keltská mincovňa 

V roku 2020 začala príprava novej formy trvalej expozície keltskej mincovne na Panskej 19-

21, v priestoroch Galérie mesta Bratislavy. Expozíciu autorsky pripravuje PhDr. M.Musilová  

v spolupráci s architektkou ing.arch. A.Gondovou. V roku 2021 sa uskutočnila súťaž na novú 

expozíciu, do ktorej vyhodnotenia sa aktívne zapájali okrem pracovníkov GMB aj naši odborní 

pracovníci. Výstavný priestor v novom stvárnení bude daný do užívania v priebehu roka 2022. 

 

 

http://www.culture.gov.sk/extdoc/4311/Zoznam_clenov_komisie_na_overenie_OS_20130909
http://www.culture.gov.sk/extdoc/4311/Zoznam_clenov_komisie_na_overenie_OS_20130909


Kelti na strednom Dunaji   

Výstava „BIATEC. NONNOS. Kelti na strednom Dunaji“ bola po svojom vzniku inštalovaná 

na Bratislavskom hrade a stala sa tam trvalou expozíciou  Historického múzea SNM. Autorkou 

archeologickej časti a metodického konceptu je PhDr. M.Musilová  a autorkou dizajnu 

a architektonickej stránky je ing.arch. A.Gondová. 

 

 

 

Prezentačné aktivity 

 

Takmer všetky prezentačné aktivity nášho ústavu v exteriérovom prostredí boli poznačené 

protipandemickými opatreniami, ktoré zabraňovali zhromažďovaniu a stretávaniu osôb. Týmto 

bola postihnutá najmä naša prednášková činnosť v rámci prezentácie pamiatkového stavebného 

fondu mesta, ale aj sprevádzanie v kostnici kaplnky sv.Jakuba. Z toho istého dôvodu sa 

nekonalo podujatie Bratislava pre všetkých, ktoré sa týka v našom prípade práve kaplnky 

sv.Jakuba. 

 

Na jar 2021 sme plánovali uskutočniť odbornú konferenciu „Ultimum refugium“, venovanú 

rôznym spôsobom pochovávania na území mesta od najstarších čias až po novovek. Termín jej 

konania však musel byť zrušený a presunutý do obdobia, keď budú umožnené hromadné akcie.  

 

Zákaz zhromažďovania v rámci protipandemických opatrení mal logicky za následok zvýšenú 

aktivitu organizácie na sociálnych sieťach. V 2.polroku 2021 sa uskutočnila rekonštrukcia 

našej oficiálnej web-stránky v záujme vyhovieť najnovším komunikačným štandardom. Začali 

sme intenzívnejšie komunikovať s externým prostredím s využitím krátkych správ 

a videozáznamov. Zvýšila sa aktivita aj na našej facebookovej stránke, ktorá funguje už od roku 

2016. Svoje odborné aktivity prezentujeme voči širokej verejnosti aj formou video-príspevkov 

na kanáli You Tube. Zriadili sme tiež firemný Instagram, na ktorom prezentujeme našu činnosť 

hlavne prostredníctvom netradičných fotografických príspevkov. 

 

 

Spolupráca s  inštitúciami 

 

Náš ústav pri plnení svojich úloh vyplývajúcich zo štatútu úzko spolupracuje s inštitúciami 

samosprávy, ako aj s ostatnými organizáciami a združeniami pôsobiacimi v tomto sektore. 

Osobitnú formu spolupráce predstavuje medzinárodná spolupráca, viazaná predovšetkým na 

našu vedecko-výskumnú činnosť. 

 



Medzinárodná spolupráca 

 

Medzinárodný projekt ARCH   

Advancing Resilience of Historic Areas against Climate-related and other Hazards. 

Program H2020 

Participujúci: Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, L'energia e lo Sviluppo Economico 

Sostenibile/ Hlavné Mesto Slovenskej Republiky Bratislava/ Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia/ Comune di Camerino/ Research for Science, Art And Technology (Rfsat) 

Limited/ Fundacion de la Comunitat Valenciana Para la Promocion Estrategica el Desarrollo y 

la Innovacion Urbana/ Fundacion Tecnalia Research & Innovation/ Freie und Hansestadt 

Hamburg/ Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung E.V 

(Koordinátor)/ Iclei European Secretariat Gmbh (Iclei Europasekretariat Gmbh)/ Mestský 

Ústav Ochrany Pamiatok v Bratislave/ Din Deutsches Institut Fuer Normung e.v./ Universita 

Degli Studi di Camerino/ Sogesca s.r.l./ Univerzita Komenského v Bratislave.  

Projekt bude ukončený v roku 2022. 

 

 

Living Danube Limes 

Tento medzinárodný projekt je pokračovaním predchádzajúceho projektu Danube Limes 

Brand, ktorého cieľom bola propagácia kultúrneho dedičstva na hranici Limes Romanus z čias 

Rímskej ríše. Nový projekt je zameraný na rakúskych partnerov s cieľom posilniť tak turistický 

ruch v dotknutých územiach. V projekte máme 8 zahraničných partnerov, z ktorých hlavným 

je Danube University Krems (AT). 

 

 

Lokálna spolupráca 

 

Mestské inštitúcie 

Pri plnení úloh a projektov Hlavného mesta spolupracujeme najmä s organizáciami 

v pôsobnosti mesta. S Metropolitným inštitútom Bratislavy pripravujeme pamiatkové podklady 

pre vyhlasovanie súťaží a pre manuály k tvorbe verejných priestorov. 

S Generálnym investorom Bratislavy systematicky spolupracujeme pri obnove mestských 

pomníkov, fontán a pamiatkových objektov (napr. Michalská veža). 

S Múzeom mesta Bratislavy spolupracujeme pri príprave výstav s archeologickou tematikou 

a pri príprave rôznych historických podkladov k podujatiam Hlavného mesta.  



S Knižnicou mesta Bratislavy sa podieľame na vytvorení nového sprístupnenia čitárne 

u Červeného raka v bývalej mestskej priekope vedľa Michalského mosta.  

S pohrebníctvom mesta Marianum spolupracujeme pri prieskumoch historických cintorínov 

z hľadiska historického (vytipovanie osobností kultúrno-spoločenského života) a výtvarného 

(hodnotné náhrobky). Taktiež sa podieľame na vytvorení optimálneho režimu pochovávania na 

najstarších cintorínoch (Ondrejský a Kozia brána).  

S Galériou mesta Bratislavy vytvárame spoločný systém hodnotenia výtvarných diel 

a architektúry 2.polovice 20.storočia a spôsob prezentácie výtvarných diel vo verejnom 

priestore.  

S Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom a hlavne s ich technickou a logistickou 

podporou sa podieľame na akciach propagujúcich kultúrne dedičstvo nášho mesta 

 

 

Školské subjekty 

Dôležitou oblasťou našej činnosti je podpora novej generácie historikov umenia, architektov, 

archivárov, archeológov a výtvarníkov. Študentom vysokých škôl poskytujeme: 

- konzultačnú činnosť a vyhľadávanie podkladov z dokumentačných fondov MÚOP  (odd. 

dokumentácie); 

výskumné semináre v teréne na našich výskumoch;. 

 

S pedagógmi vysokých škôl spolupracujeme v oblastiach: 

- prednášková činnosť pre Univerzitu tretieho veku; 

- metodika pamiatkovej ochrany, predovšetkým v oblasti pamiatkovej zóny Centrálna mestská 

oblasť Bratislava; 

- kultúrno-historická topografia mesta v rámci projektu PAM MAP. 

 

 

Naša spolupráca sa týka samozrejme aj štátnych inštitúcií (najmä Krajský pamiatkový úrad 

Bratislava a Pamiatkový úrad SR), mestských častí Bratislavy, ako aj mimovládnych 

organizácií a združení so zameraním na kulúrne dedičstvo Bratislavy. Cieľom tohto výpočtu 

nebolo obsiahnuť všetky naše kontakty, ale zvýrazniť iba tie najvýznamnejšie 

a najfrekventovanejšie. 
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Výnosy: 

Výnosy v roku 2021 predstavujú celkovú finančnú čiastku 394 463 €, čo v porovnaní s 

celoročným rozpočtom 2021 zatiaľ v hodnote 394 500 € v percentuálnom vyjadrení, 

predstavuje plnenie na  99,97 %. Finančná čiastka výnosov zahŕňa: 

1.     292 000 €         -  príspevok Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, 

2.       10 795 €     -  vlastné tržby, 

3.        32 342 €         -  výnosy z prenájmu              

4.        52 977 €         -   výnosy iných subjektov  

 

Výnosy pozostávajú: 

z tržby z nájmu nebytových priestorov, archeologického výskumu, príspevku Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy a ostatných výnosov.  

 

K bodu: tržby z nájmu nebytových priestorov 

Plán – nájom   32 350 € 

Skutočnosť   32 342 €, v percentách: 99,97 %. 

 

 

K bodu:  tržby z hlavnej činnosti 

Plán – archeologický výskum   10 800 € 

Skutočnosť      10 795 €, v percentách:  99,95 %. 

 

       

 

Náklady: 

Náklady v roku 2021 predstavujú celkovú finančnú čiastku 391 631 €, čo v porovnaní 

s rozpočtom zatiaľ v hodnote 394 500 €,  v percentuálnom vyjadrení  roku 2021  predstavuje 

plnenie na 99,27  %.  

 

 

 

 



 

Vybrané položky nákladovej časti 

Spotrebované nákupy 

Celkove  predstavuje táto nákladová položka z plánovaných 24 000 € skutočnosť roku 

2021  hodnotu 23 897 €, v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie  99,57  %. 

Finančná čiastka zahŕňa : 

– spotreba materiálu    3 128 € 

– spotreba energie   20 769 € 

 

Služby 

Z celkovej plánovanej finančnej čiastky 21 690 € bolo čerpanie  za v roku 

2021  hodnotu  21 671 €, v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie  99,91  %.  

 

Osobné náklady 

Táto nákladová položka predstavuje najvyššiu položku finančného hospodárenia. 

Zahŕňa v sebe tri okruhy nákladov:  

– mzdové náklady       208 400 €  

– náklady na sociálne a zdravotné poistenie      70 900 € 

– ostatné sociálne náklady 

(stravovanie, nemocenské dávky, odchodné)       11 195 € 

Celková  finančná  čiastka  je  v  rozpočte  je  290 590 €, čerpanie v roku 2021 

predstavuje 290 585 €. Krytie tejto najvyššej nákladovej položky je zabezpečené 

príspevkom Magistrátu, ktorý zahŕňa  záväzný ukazovateľ mzdových prostriedkov 

v celkovej výške 208 400 €, v tom 900 € OON. Celkové čerpanie osobných nákladov 

v  roku 2021  percentuálnom vyjadrení  predstavuje  čiastku  99,99 %.  

Náklady na sociálne a zdravotné poistenie boli čerpané v nadväznosti na výšku 

mzdových prostriedkov a platné zákony. Ďalší okruh osobných nákladov predstavujú 

náklady na stravovanie a tvorba sociálneho fondu. Plánované náklady boli 11 200 €, 

           skutočné čerpanie v roku 2021 bolo  11 185 €.  

 

Dane a poplatky (53, 54, 59 ) 

Tieto nákladové položky zahŕňajú poplatky za komunálny odpad a významnú 

plánovanú  hodnotu 4 800 € – daň z príjmu za rok 2021 v zmysle podaného daňového 

priznania za rok 2020.  

 

 



Záverečné zhodnotenie 

  

Na základe hospodárenia v roku 2021 a  prijatých transferov (príspevok na prevádzku) bol 

dosiahnutý  kladený výsledok  hospodárenia,  ktorý  vo  finančnom vyjadrení  predstavuje  : 

Zisk :   2 832  € 

 

  

                                                                             PhDr. Ivo Štassel, v.r. 

                                                                                    r i a d i t e ľ      

 

 

 

 

Vypracovala: Jana Gillányiová    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


