Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy

BA - XI - B.87

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava-Staré mesto

Adresa:

Šulekova ul.

Cintorín:

Cintorín Kozia brána

Umiestnenie:

sektor XII./hrob č.85

Meno zosnulého:

Kuzmány Andrej Karol (†1924)

Názov pamätihodnosti:

náhrobník

Charakteristika:

hrob umelecko – remeselne hodnotný, hrob pamätný

Typ pamätihodnosti:

kategória 1A – hmotná nehnuteľná

Číslo v zozname pamätihodností Mč St. M.: nie je evidovaný

Popis:
Novodobý architektonický náhrobník z čiernej žuly, v tvare edikuly – masívne, smerom nahor
sa zužujúce dórske stĺpy nesú kladie a tvarovaný, krepovaný štít. Po stranách malé stĺpiky na
lampáše. Náhrobník je signovaný „Mahr“. Hrobové miesto je opatrené krásnou kovovou
mrežou.
Karol Andrej Kuzmány (* 15. august 1868, Brezno - † 8. december 1924, Bratislava) bol
podnikateľ, verejný činiteľ. funkcionár Matice slovenskej. V rokoch 1874-78 navštevoval
ľudovú školu v Brezne, odkiaľ pochádzal. Neskôr v rokoch 1878-86 študoval na gymnáziu v
Banská Bystrici a v Banskej Štiavnici. Pomocník v rodinnom obchode, ktorý neskôr prevzal,
veľkoobchodník v Budapešti, od 1919 v Bratislave. Podporovateľ Slovenského spolku v
Budapešti, funkcionár MSS, 1918 člen ÚV Slovenskej národnej strany, zúčastnil sa na
príprave založenia SNR. Bol vnukom národovca Karola Kuzmányho.
Autor:

Mahr

Materiál:

kameň

Jazyk:

nemecký

Stav:

narušený (obrastený machom)

Literatúra a pramene:
•
•
•
•
•
•

http://www.cintoriny.sk/cintorin/mapa.php?prve=1&ID_Obec=167&ID_Cintorin=76
&MAX_BODY_X=1920&MAX_BODY_Y=1040
Zoznam hnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sa navrhujú zapísať do Štátneho
zoznamu hnuteľných pamiatok – cintorín Kozia brána (spracoval: MSPSOP, 3/1977,
archív MÚOP)
Návrh zásad pamiatkovej ochrany pri úprave Evanjelického cintorína pri Kozej bráne
na park (spracoval: MSPSOP, 3/1977, archív MÚOP) + fotodokumentácia stavu
cintorína (70.-80.-roky 20.stor., foto: V. Kamenická – archív MÚOP)
Aktualizačné listy pamiatkového objektu ( spracoval: P.Buday, PÚ SR, 06/2009)
Cintorín Kozia brána – účelová mapa cintorína (vyhotovil Topset Stupava pre
Marianum v r.1996, mierka 1:300)
https://www.geni.com/people/Karol-Kuzm%C3%A1ny/6000000036246648513

Spracoval: PhDr. Jana Hamšíková MÚOP
Autor fotodokumentácie: PhDr. Jana Hamšíková
Dátum: 8/2017
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