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Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave vykonával svoju odbornú činnosť na základe
„Hlavných úloh a zámerov na rok 2018“, ktoré boli začiatkom roka 2018 predložené
zriaďovateľovi a boli prerokované v Komisii kultúry a ochrany historických pamiatok pri
Mestskom zastupiteľstve.
Ústav propaguje svoju činnosť okrem oficiálnej web-stránky aj na facebookovej stránke,
ktorú zriadil v roku 2016. Administrátorom stránky je PhDr. J.Hamšíková.

I. Úsek odborných činností
V rámci kapacitných možností organizácie boli v zmysle schváleného plánu činnosti
spracované materiály koncepčného a evidenčného charakteru týkajúce sa memoriálových diel,
výtvarných diel, evidencie pamätihodností alebo pasportizácie bratislavských cintorínov.

I.1. P a m ä t i h o d n o s t i B r a t i s l a v y
I.1.1. 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. Koncom roka
2018 bola predložená do Mestského zastupiteľstva ďalšia aktualizácia zoznamu s 21
položkami.
I.1.2. Zoznam pamätihodností mestských častí
Jednotlivé mestské časti si vedú popri celomestskom zozname pamätihodností fungujú 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
2018 sme poskytovali jednotlivým mestským častiam odborné poradenstvo pri dopĺňaní
a upravovaní jednotlivých zoznamov.

I.1.3. 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 odborné
podklady, smerujúce k zachovaniu podstatných znakov týchto objektov:
- najrozsiahlejšia agenda tohto typu je z mestskej časti Nové Mesto, kde sme sa pravidelne
vyjadrovali k zásahom do objektov Ľudovej štvrte; stavebný úrad používa naše odborné
vyjadrenia pri vyjadrovaní sa k rekonštrukciám a úpravám objektov v tejto lokalite;
- v ostatných mestských častiach patrili patrili medzi najvýznamnejšie metodické zásahy tieto
(PhDr. J.Hamšíková):
•

•
•
•
•
•

Dúbravka – kolotoč - záchrana plastiky zo sklolaminátu v areáli pedagogickopsychologického centra na Fedákovej ul. Autorom plastiky je sochár A.Bilkovič.
Spolupráca s Magistrátom, MČ Dúbravka a so Slovenským centrom dizajnu SNG na
záchrane tohto diela. – premiestnenie – vyjadrenie.
Ružinov – Ružová dolina – stanovisko k oprave sochy „Ráno“ pre MČ Ružinov
Dúbravka – spolupráca s MČ Dúbravka pri snahe o obnovu pamätihodností na území
obce – Horánska studňa, Pamätník Ľ.Štúra - podklady k obnove.
Rača – Experimentálka – stanovisko k snahám o odstránenie plastiky „Astronaut“
(A.Trizuljak) z verejného priestoru – spolupráca s ÚHA a s MČ Rača – výskum
v Slovenskom národnom archíve vo fonde Slov. fondu výtv. umenia.
Rača – socha sv.Jána Nepomuckého – podklady k zámeru na reštaurovanie tejto sochy
pre MČ Rača.
Nové mesto – Kaplnka sv.Jozefa – konzultácie s občianskym združením, ktoré chce
do bratislavského lesoparku umiestniť novotvar kaplnky.

I .2 P o m n í k y , p a m ä t n í k y , t a b u l e a v ý t v a r n é d i e l a
Evidencia týchto artefaktov, nachádzajúcich sa v Bratislave, bola nárazovo vykonaná v roku
2013. Evidencia sa využíva pri komunikácii s mestskými časťami pri usmerňovaní zásahov do
existujúcich artefaktov.
I.2.1. 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. Aj v roku 2018, tak ako každý
rok, „Komisia hl.mesta SR Bratislavy pre pomníky a zásahy do verejného priestoru“ riešila
problematiku osádzania a premiestňovania pomníkov a umeleckých diel na území Bratislavy.
Uskutočnili sa dve riadne zasadania komisie (marec, jún), na ktorých bolo prerokovaných 8
žiadostí týkajúcich sa pomníkov na verejných priestranstvách. Najvýznamnejšie akcie:
- pomník sv. Cyrila a Metoda (OZ Rastic) – konzultácie k zámeru;
- pomník neznámeho vojaka – konzultácie s Voj. historickým ústavom;

- pomník obetiam bombardovania pri Melku v Slávičom údolí – rekonštrukcia;
- pomník Dežovi Ursínymu v Dúbravke –zrealizované;
- pomník nemeckým vojakom v Devínskej Novej Vsi.
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).

I.2.2

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 2018 sa pokračovalo s evidovaním artefaktov, situovaných na verejných
priestranstvách
a dopĺňaním poznatkov v existujúcej evidencii na základe bádania
v archívoch (texty, foto, mapy). Poznatky získané evidenciou sa využili pri aktualizácii
Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy.

I.2.3

Agenda komisie

V roku 2018 sa uskutočnili dve riadne stretnutia komisie. Pre správne fungovanie komisie
bolo nutné zabezpečiť prípravu podkladov na rokovania počas roka, ako aj koordináciu
postupu medzi žiadateľmi a odbornými zložkami Magistrátu. Týmto výkonom bol poverený
tajomník komisie – PhDr. Hamšíková.

I.2.4

Agenda k pomníkom a výtvarným dielam

V priebehu roka 2018 boli poskytované metodické podklady a usmernenia pre pracovníkov
MČ ohľadom rekonštrukcií, alebo premiestňovania pomníkov (PhDr. Hamšíková, PhDr,
Zvarová, PhDr. Štassel).

I.3. P a s p o r t i z á c i a

cintorínov Bratislavy

V roku 2018 pokračovala aktualizačná pasportizácia našich najcennejších historických
cintorínov – Ondrejského, Kozej brány a Martinského cintorína. Výstupy z aktualizácie boli
premietnuté do rozšírenia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy koncom roka
2018. Historické cintoríny boli preferenčne zaradené do aktualizácie z toho dôvodu, že
v súčasnosti sa uskutočňujú viacstranné rokovania o spôsobe spravovania týchto cintorínov
Hlavným mestom a za tým účelom musí byť spracovaná evidencia hodnotných náhrobkov.
1.3.1. Pasportizácia - Martinský cintorín

Pasportizácia náhrobkov na cintoríne, zameraná predovšetkým na umelecko-remeselne
hodnotné prvky. Výstupy z pasportu boli použité na doplnenie zoznamu pamätihodností
koncom roka 2018.
1.3.2. Aktualizácia stavu historických cintorínov mesta - Ondrejský cintorín
Z hľadiska významných osobností a umelecky hodnotných náhrobkov bolo spracovaných
spolu 14 kusov náhrobkov (spolu s podkladmi) v najstarších sektoroch na zaradenie do
Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy. Evidenčné listy spracovala PhDr. Z.
Zvarová koncom roka 2018.
1.3.3. Agenda k cintorínom
• Martinský cintorín – spracovaných 10 kusov návrhov pomníkov na vyhlásenie za
pamätihodnosti Bratislavy (október 2018);
Náhrobok Lu Kratochvílovej – krádež hodnotnej bronzovej plastiky z náhrobku –
spolupráca s odd. kultúry Magistrátu pri kompletizovaní podkladov k tomuto
náhrobku.
• Cintorín Kozia brána – stretnutie s riaditeľom Marianum Ing. Vavrušom
a predstaviteľom ECAV na cintoríne, hľadanie priestoru pre umiestnenie urnových
stien – písomný záznam zo stretnutia s naším stanoviskom. (feb.2018)
• Cintorín Slávičie údolie – obnova Pomníka obetí pri Melku – stretnutie na odd. kultúry
s predstaviteľmi SZPB, firmy Marianum a mesta – prerokované riešenie rekonštrukcie
pomníka; výskum v dokumentoch SFVU v SNA kvôli podkladom k rekonštrukcii;
téma prerokovaná aj na pomníkovej komisii – výsledok: pomník bude opravený
a ostane na pôvodnom mieste.
Pomník obetí z 1.svet. vojny – poskytnutie podkladov k obnove pomníka, ktorý bol
Hlavným mestom obnovený v r.2018.

I.4. P u b l i k á c i e , z b o r n í k y
I.4.1. Osobnosti ulíc Bratislavy
Jedná sa o projekt z Občianskeho rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy s názvom: Spoznaj
osobnosti, po ktorých sú pomenované ulice v meste. Výstupom projektu má byť vydanie
informačnej brožúry k danej téme. Pôvodný rozpočet na prípravu a vydanie publikácie
predstavoval 3.800 €. Hlavné mesto poverilo zostavením a vydaním publikácie Mestský ústav
ochrany pamiatok v Bratislave. Bola vytvorená pracovná skupina (Z.Zvarová, J.Hamšíková,
I.Štassel), ktorá spracovávala osobnosti v jednotlivých mestských častiach. Celkovo bolo
vypracovaných cca 640 hesiel v 16 mestských častiach. V polovici realizácie projektu sa
spracovatelia rozhodli obohatiť publikáciu o obrazové prílohy k jednotlivým heslám. Text
publikácie bol po jazykovej korektúre poskytnutý grafickému štúdiu na záverečnú úpravu
a následne bolo v novembri 2018 vytlačených 300 kusov. Publikácia bola uvedená do života
viceprimátorkou I. Plšekovou a prvých 70 kusov bolo poskytnutých do fondov všetkých
pobočiek Mestskej knižnice.
I.4.2. Zborník k výročiu organizácie

Pri príležitosti 50.výročia založenia mestskej pamiatkovej organizácie Mestská správa
pamiatkovej starostlivosti (1968), ktorej priamym nástupcom je Mestský ústav ochrany
pamiatok v Bratislave, bolo pripravené vydanie špeciálneho zborníka. Zborník obsahuje
príspevky s historickým súhrnom činnosti organizácie, ako aj príspevky venované
jednotlivým okruhom jej súčasnej činnosti. Zborník bol po jazykovej a grafickej úprave
koncom roka 2018 pripravený do tlače.
I.4.3. Zborník z vedeckej konferencie
Jednou z akcií, ktorými náš ústav oslávil 50. výročie založenia, bola aj vedecká konferencia o
„Fortifikačných systémoch na území Bratislavy“ od praveku do roku 1945. Konferencia sa
konala 5.decembra 2018 vo Faustovej sieni Mestského múzea a príspevky, ktoré na nej
odzneli, budú vydané formou samostatného vedeckého zborníka.

I.5.

Architektonicko–historické výskumy

I.5.1. Mestské hradby na Staromestskej ulici
Ukončila sa II.etapa architektonicko-historického výskumu mestských hradieb na
Staromestskej ulici, ktorý zabezpečuje naša organizácia cez oprávnenú osobu PhDr. Z.
Zvarovú. Výsledný materiál bol predložený do Metodicko-odbornej komisie Pamiatkového
úradu SR v júli 2018, kde bol po metodickej stránke odsúhlasený. Následne sa uskutočnili
konzultácie s metodikom Krajského pamiatkového úradu BA, ako aj so statikom ohľadne
detailných aspektov prístupu k pamiatkovej obnove hradieb.
I.5.2. Michalská veža
Architektonicko-historický výskum pamiatky zabezpečila naša organizácia cez oprávnenú
osobu PhDr. Z. Zvarovú. Výskumový elaborát bol predložený do Metodicko-odbornej
komisie Pamiatkového úradu SR v apríli 2018, kde bol po metodickej stránke odsúhlasený.

I.7.

Umelecko–historické výskumy

Umelecko-historické pracovanie podkladov pre vyhlásenie vecí za hnuteľnú národnú kultúrnu
pamiatku:
- z kostola evanjelickej cirkvi a.v. Bratislava – Rača,
- z rím.– kat. kostola sv. Trojice na Žižkovej ul. na Podhradí,
- z kaplnky Ružencovej Panny Márie v Dúbravke,

Spolu išlo o spracovanie podkladov pre 21 vecí a 14 pamiatkových predmetov.

II . O d d e l e n i e a r c h e o l ó g i e
II.1. Archeologické výskumy
V roku 2018 boli na oddelení archeológie MÚOP realizované nasledovné výskumy:
- Marianka – objekt fary – spovedná miestnosť (Mgr. B. Resutík);
- Marianka – objekt Svätej studne – výkopy (Mgr. B. Resutík);
- Bratislava - Kollárovo nám.- náhodný objav studne (Mgr. B. Resutík);
- Pod. Biskupice – kostol sv. Mikuláša (Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD);
- Jarovce – kostol sv. Mikuláša – neukončený (Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD);
- Sv. Jur – meštiansky dom - Prostredná 160 (Mgr. Jozef Kováč);
- Bratislava – Kapitulská 1 – Albrechtov dom (Mgr. Jozef Kováč).
II.2. Výskumné dokumentácie – spracovanie a prevod
II.2.1. Západoslovenské múzeum Trnava
preberací protokol PÚ SR: MPR Trnava – Trojičné námestie 9 (PhDr. B. Lesák). Nálezový
materiál prebrali 29.03.2018.
II.2.2. Archeologický ústav SAV Nitra
Výskumné dokumentácie (pdf formát) odovzdané v digitálnej forme do dokumentačného
oddelenia ústavu (autor výskumných dokumentácií – PhDr. B. Lesák):
- VD NKP Bratislavský hrad – hradný palác, august 2011
- VD NKP Bratislavský hrad – východný suterén, november 2012
- VD NKP Bratislavský hrad – juhovýchodný suterén „Veľká Morava“, november 2012
- VD MPR Trnava – Štefánikova 3
- VD MPR Trnava – Štefánikova 4
- VD MPR Trnava – zaniknutý úsek MO, 1.etapa
- VD MPR Trnava – zaniknutý úsek MO, 2. Etapa
- VD MPR Trnava – Trojičné námestie 9.
II.2.3. Pamiatkový úrad SR
Príprava prevodu nálezového materiálu z archeologických výskumov MÚOP (PhDr. B.
Lesák) - žiadosti adresované na PÚ SR ohľadne akcií:
- Bratislavský hrad 2008-2011, príprava nálezov na odovzdanie 01-03/2018
- Trnava – mestské opevnenie 1. Etapa, príprava nálezov na odovzdanie 03/2018
- Trnava – mestské opevnenie 2. Etapa, príprava nálezov na odovzdanie 03/2018
Príprava prevodu nálezového materiálu z archeologických výskumov MÚOP (Mgr. B.
Resutík) :
- Bratislavský hrad 2008-2011, príprava nálezov na odovzdanie 01-03/2018;

-

Marianka – objekt fary a Svätej studne – výskumová správa 2018.

Odovzdanie výskumnej dokumentácie do odborno-metodickej komisie na posúdenie:
- Pod. Biskupice – kostol sv. Mikuláša (Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD);
- Bratislava – Kapitulská 5 (Mgr. Jozef Kováč).
Odovzdanie výskumnej dokumentácie na Krajský pamiatkový úrad BA:
- Panská 11- BA Staré Mesto (Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD);
- Jakubovo nám. 6-7 – BA Staré Mesto (Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD);
- Špitálska 7 – II.etapa - BA Staré Mesto (Mgr. Jozef Kováč).

II.3. Výskumné dokumentácie – digitalizácia
Výskumové správy digitalizované do formátu PDF z nasledovných archeologických
výskumov (PhDr. B. Lesák):
1.VD, MPR Trnava-Štefánikova 3, Bratislava 2018
2.VD, MPR Trnava-Štefánikova 4, Bratislava 2017
3.VD, MPR Trnava-Mestské opevnenie 1.etapa, Bratislava 2017
4.VD, MPR Trnava-Mestské opevnenie 2.etapa, Bratislava 2017
5.VD, Bratislava- MČ Dúbravka- Dúbravčice- Východ- Saratovská- Agátová, Bratislava 2017
6.VD, MPR Trnava-Trojičné námestie č.9, Bratislava 2016
7.VD, MPR Bratislava-Hlavné námestie, Bratislava 2015
8.VD, MPR Bratislava- Rudnayovo námestie 1, rekonštrukcia prípojok, Bratislava 2015
9.VD, PZ Bratislava-Lazaretská 9, Bratislava 2013
10.VD, PZ Bratislava-Panenská 17, Bratislava 2013
11.VD, PZ Bratislava-Mickiewiczova 9, Bratislava 2012
12.VD, MPR Bratislava-NKP Bratislavský hrad-JV suterén, Bratislava 2012
13.VD, MPR Bratislava-NKP Bratislavský hrad – V suterén, Bratislava 2012
14.VD, Bratislava- MČ Vajnory, Roľnícka 181, 183, 185, Bratislava 2011
15.VD, PZ Bratislava-Jedlíkova 1, Bratislava 2011
16.VD, MPR Bratislava-NKP Bratislavský hrad-technické činnosti, Bratislava 2011
17.VD, PZ Bratislava-Skalná ulica, Bratislava 2010
18. VD, PZ Bratislava-Záhorská Bystrica (p.Kamhalová), Bratislava 2009
19. VD, MPR Bratislava – Žižkova parc..č. 956, Bratislava 2008
20.VD, PZ Bratislava-Námestie 1. Mája-Hotel Tatra, Bratislava 2008
21.VD, Bratislava- MČ Záhorská Bystrica, p.Hodermarský, Bratislava 2008
22.VD, PZ Bratislava-Cintorínska 13, Bratislava 2007
23.VD, PZ Bratislava-Záhorská Bystrica (p.Chválová), Bratislava 2007
24.VD, PZ Bratislava-Záhorská Bystrica, komunikácia, Bratislava 2007
25.VD, PZ Bratislava-Záhorská Bystrica (p.Váross), Bratislava 2007
26.VD, Bratislava- MČ Trnávka, Viessmann- obchodné zastúpenie, Bratislava 2007
27.VD, MPR Bratislava- Michalská 9, Bratislava 2007
28.VD, Malokarpatský región- odkanalizovanie, Bratislava 2007
29.VD, MPR Bratislava- Námestie SNP, rekonštrukcia kanalizácie DN 300/450, Bratislava
2007
30.VD, PZ Bratislava-Fazuľová _Radlinského, Bratislava 2006
31.VD, PZ Bratislava-Kollárovo námestie, Bratislava 2006

32.VD, MPR Bratislava- kostol Klarisiek, Bratislava 2006
33.VD, MPR Bratislava- Klariská 1, Bratislava 2006
34.VD, Sv. Jur-Zámočnica-Žebráky, Bratislava 2006
35.VD, MPR Bratislava-Ventúrska 3-dvor, Bratislava 2005
36.VD, PZ Bratislava-Rača-Stupavská-Alstrova, Bratislava 2005
37.VD, MPR Bratislava- Hviezdoslavovo námestie 25, Bratislava 2005
38.VD, MPR Bratislava- Laurinská 18, Bratislava 2005
39.VD, Bratislava- MČ Rača- Barónka 30, Bratislava 2005
40.VD, PZ Bratislava- Poštová 3, Bratislava 2005
41.VD, PZ Bratislava-Radvanská 1, Bratislava 2004
42.VD, MPR Bratislava- Mikulášskla ulica, parcela č.675, Bratislava 2003
43.VD, MPR Bratislava- Klariská 3-5(bývalý kláštor Klarisiek), Bratislava 2003
44.VD, MPR Bratislava- Klariská 3-5(bývalý kláštor Klarisiek- malé nádvorie), Bratislava
2003
45.VD, MPR Bratislava- Klariská 3-5(bývalý kláštor Klarisiek- západný suterén), Bratislava
2003
46.VD, MPR Bratislava-Ventúrska 11-13, Lisztova záhrada, Bratislava 2003
47.VD,MPR Bratislava-Ventúrska 3, Miestnosť 02_03, Bratislava 2003
48.VD, MPR Bratislava-Ventúrska 5, Bratislava 2002
49.VD, MPR Bratislava-Ventúrska 3, Miestnosť 02, Bratislava 2001
50.VD, MPR Bratislava-Ventúrska 7, Bratislava 2001
51.VD, MPR Bratislava- Františkánske námestie 1, Františkánsky kostol, Bratislava 1999
52.VD, MPR Bratislava- Námestie SNP 22, Bratislava 1999

II.4. Konzervovanie kovových archeologických nálezov
- Bratislavský hrad – nádvorie (Mgr. Jozef Kováč);
- Podunajské Biskupice – kostol sv. Mikuláša (Mgr. Jozef Kováč).

II.5. Projekty
II.5.1.- Limes Day 2018
Piaty ročník Limes Day v spolupráci s MMB dňa 8.septembra 2018. Na základe finančnej
dotácie od BSK a KOCR bolo možné obohatiť akciu o darčekové predmety pre zúčastnených
hostí a pre cyklonávštevníkov.
II.5.2.- Medzinárodný archeologický veľtrh v Taliansku
XXI. ročník medzinárodného mediteránneho veľtrhu archeologického turizmu v areáli
Archeologického parku v Paestume, Kampánii. Mestský ústav ochrany pamiatok sa zúčastnil
na tomto podujatí už po tretí rok. Tentoraz v dňoch 15.–18. 11. 2018 aj s informáciami
o výstave Hranice Rímskej ríše v Ríme a Limes day
II.5.3.- prehliadka kaplnky sv.Jakuba
Spoločná prezentácia pre verejnosť na Deň otvorených dverí Bratislavy – apríl 2018.
Účasť: všetci odborní pracovníci.

II.6. Cenové ponuky
1.) Cenová ponuka a projekt archeologického výskumu „Námestie 1. mája –
Banskobystrická ulica, č. parciel 7738, 7739, k ú Staré Mesto“ –zmluva uzavretá,
výskum prebieha;
2.) Cenová ponuka a projekt archeologického stavby „Podzemný parkovací dom a mestský
park – Kollárovo námestie v Bratislave“– zmluva uzavretá;
3.) Cenová ponuka a projekt archeologického výskumu „Obytná zóna rodinných domov –
Podkerepušky“ v Mestskej časti – Záhorská Bystrica,, - zmluva uzavretá;
4.) Cenová ponuka a projekt archeologického výskumu „Spojená škola sv. Františka
Assiského Malacky - kláštorná záhrada – spevnené plochy“ – zmluva nebola uzavretá.

III. V ý s t a v y
III.1.- Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes
Rím, Múzeum Museo Dei Fori Imperiali Mercati di Traiano – príprava a inštalácia výstavy,
ktorá bola otvorená 5.júla 2018. Ide o pokračovanie v intenciách DLB projektu v spolupráci
s našim zastupiteľským úradom v Taliansku, Hlavným mestom SR Bratislavou, BSK, BTB,
Pamiatkovým úradom, MMB, Podunajským múzeom v Komárne a Archeologickým múzeom
v Carnunte.
Na panelovej výstave spolupracovali archeológovia, architekti a informatici z rôznych
zbierkotvorných a vedeckých inštitúcií, zaoberajúcimi sa výskumom rímskych pamiatok na
Slovensku aj v zahraničí: Rakúsku, Maďarsku a Nemecku. Výstava sa zamerala na
prezentáciu nominačného projektu „Hranice rímskej ríše-Dunajský Limes“, ku ktorému texty,
fotodokumentáciu a digitalizované podklady dodal Pamiatkový úrad SR. Výstava bola
umiestnená v štyroch pôvodných miestnostiach Trajánovej tržnice, v tabernae na Via
Biberatica. Svojimi rozmermi nebola veľká, ale bohatá na informácie a moderné prezentačné
a grafické stvárnenie. Texty na výstavných paneloch a v katalógu boli dvojjazyčné talianskoanglické. Autorkou architektonického návrhu bola Anna Gondová a realizačného tímu Dielňa
Haus Tomáša Ružiaka. Grafické stvárnenie navrhol Jakub Dušička.
III.2.- Keltské oppidá na hraniciach Rímskej ríše
Výstava sa uskutočnila v septembri 2018 v priestoroch Francúzskeho inštitútu na Sedlárskej 7
v Bratislave. Predstavila výsledky bilaterálneho francúzsko-slovenského archeologického
projektu z rokov 2016 a 2017 posterovou formou v priestoroch Galérie Francúzskeho inštitútu
na Sedlárskej ulici 7 v Bratislave. Otvorená bola slávnostnou vernisážou 17. septembra (18.27.9.2018), ktorej sa zúčastnil francúzsky veľvyslanec Christoph Leonzi a riaditeľ
Francúzskeho inštitútu Jean-Pierre Jarjanette. Úvodné prednášky o Bibracte (podklady boli
pripravené V. Guichardom a P. Goláňovou) a o Bratislave predniesla Margaréta Musilová
z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave, vedúca slovenského tímu. Členmi
slovenského tímu boli: Branislav Resutík, Branislav Lesák, Jozef Kováč, Anna Gondová, Jana

Minaroviech, Andrej Vrtel. Vedúcim francúzskeho tímu bol Vincent Guichard, riaditeľ
Centra európskej archeológie(Centre archéologique européen) v Glux en Glenne na Mont
Beuvray v Burgundsku a členmi francúzskeho výskumného tímu: Benjamin Clément, Nicolas
Delferrière, Florent Delencre, Andrea Fochesato, Lőŕinc Timár, Stéphan Fichtl.

IV. P r e d n á š k y
M. Musilová
Rím - priestory múzea Mercati di Traiano, prednáška 24.10.2018 o nominačnom projekte
UNESCO: Hranice Rímskej ríše - Dunajský Limes a o rímskych objavoch na bratislavskom
hrade
Z. Zvarová:
Projekt 1000 rokov architektúry - prednášky pre seniorov v spolupráci s Múzeom mesta
Bratislavy, 7 komentovaných stretnutí na historických objektoch s odborným výkladom.
M. Musilová
Prednáška o „3D Vizualizácii rímskych stavieb na keltskej akropole na Bratislavskom hrade“
v rámci medzinárodnej konferencie Visual Heritage, ktorá sa konala v rámci Európskeho roka
kultúrneho dedičstva 2018.

V. P u b l i k o v a n i e
M. Musilová
Článok o výstave „Hranice Rímskje ríše“ a o rímskych pamiatkach na Slovensku; v:
Archeologia Viva (populárno-vedecký taliansky časopis).
M. Musilová
Článok „Archeologický výskum Starej radnice v rokoch 2008 – 2010 - severné krídlo“
v zborníku MMB z konferencie Mesto a jeho pamäť v r. 2018.
M. Musilová
Článok „Od Trajána po Marka Aurélia“ o výstave „Hranice Rímskje ríše – dunajský Limes“
v Pamiatkach a múzeách č.4 / 2018, s. 60-63.

VIII. M e d i á l n e v ý s t u p y
M. Musilová
Radio Regina - o archeologických výskumoch v bratislavskom kraji v relácii Hosť Panorámy
v sobotu 13.10.2018 (zdroj: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11363/1008424)

M. Musilová
RTVS - rozhovor o archeologických výskumoch a význačných objavoch v Bratislave
v Nočnej pyramíde v utorok 18.12.2018
(zdroj: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11436/1046587)

VIII . K o n f e r e n c i e

VIII.1. Visual Heritage
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave zorganizoval dňa 15.11.2018 pri príležitosti
Medzinárodnej konferencie Visual Heritage postkonferenciu v Bratislave v Primaciálnom
paláci. Organizovanie zahŕňalo celý program, prednášky a 3D vizualizáciu rímskych stavieb
na keltskej akropole na Bratislavskom hrade.
VIII.2. Bratislavské korunovačné dni
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave zorganizoval pri príležitosti korunovačných dní
odbornú konferenciu „Bratislavské korunovácie v kontexte Európy“, s podnázvom „Hlavy
korunovane a takmer korunovane“, s osobnou záštitou námestníčky primátora MUDr. Ivety
Plšekovej, v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Konferencia sa konala 25.júna 2018
s podporou OZ Priatelia Bratislavy a finančného programu Ars Bratislavensis.
VIII.3. Keltové 2018
42. medzinárodná konferencia AFEAF- „Jednota a rozmanitosť keltského sveta a Keltové
2018“ v Prahe, Karlova univerzita s posterom M. Musilová- A. Fochesato- J. MinaroviechA.Vrtel: Bratislava and Bibracte, outposts of Romanisation? Comparative views on the
architecture of the two urban centers at the end of Iron Age/ Bratislava et Bibracte, avantpostes de la romanisation ? Regards croisé sur l’architecture des deux centres urbains à la fin
de l’âge du Fer
(PhDr. M. Musilová)
VIII.4. At the border of the Ages
Medzinárodná konferencia „At the border of the Ages“ (Mining - Handicraft- Trade)
v Tatabányi, Maďarsko s prednáškou Bratislava oppidum. An important settlement on the
crossroad of the Amber and Danube routes in the 1st century BC. (PhDr. M. Musilová)
VIII.5. Dunajský Limes a odkaz antiky na ľavom brehu Dunaja
Konferencia Dunajský Limes a odkaz antiky na ľavom brehu Dunaja, organizovaná BSK
v Rusovciach, v objekte SĹUK, dňa 20.09.2018. Prednášky M. Musilovej: „Rímske pamiatky
na strednom Dunaji od Vindobony po Aquincum“ a „Rímske vplyvy na akropole keltského
oppida v Bratislave“. Spoluorganizácia podujatia: Z. Zvarová.

VIII.6. Interpretácia a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy
Moderovanie konferencie (M.Musilová) v dňoch 17. – 18.10.2018 s názvom : Interpretácia
a prezentácia kultúrneho dedičstva Veľkej Moravy, organizovanej s pomocou STU FA, SK
ICOMOS, Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV, AÚ SAV Nitra.
VIII.7. Mesto a jeho pamäť
Vystúpenie M. Musilovej s prednáškou „Archeologický výskum Starej radnice v rokoch
2008-2010“ na vedeckej konferencii Mesto a jeho pamäť, organizovanej MMB pri príležitosti
150.výročia vzniku múzea.

IX. M e d z i n á r o d n é p r o j e k t y
ARCH-project
Participácia na medzinárodnom projekte o pripravenosti miest na zmenu klímy v spolupráci
s Hlavným mestom. Naša organizácia rieši v tomto projekte spôsob dláždenia v historickej
časti Bratislavy s ohľadom na vsakovanie dažďových vôd. Projekt po organizačnej stránke
zabezpečuje M. Musilová a A. Gondová.

X. S p r i e v o d n é a k c i e k 5 0 . v ý r o č i u
X.1. Vedecká konferencia
Konferencia s názvom „Fortifikačné systémy na území Bratislavy“ sa uskutočnila
5.decembra 2018. Odznelo na nej 18 príspevkov od odborných pracovníkov rôznych
inštitúcií na tému fortifikácií, od praveku po rok 1945.
X.2. Zborník o činnosti organizácie 1968-2018
V roku 2018 boli napísané a pripravené všetky autorské príspevky, ktoré následne
prešli jazykovou úpravou. Celý text zborníka aj s prílohami bol odovzdaný grafickému
štúdiu na prípravu do tlače. Kvôli chorobe grafika bol termín tlače posunutý na
začiatok roka 2019.
X.3. Zborník z vedeckej konferencie
Na konferenciu bol predložený malý zborník abstraktov. Veľký zborník je v štádiu
odovzdávania príspevkov a grafickej prípravy do tlače.
X.4. Výstava „Hranice Rímskej ríše a Slovensko“ v Ríme
Výstava bola slávnostne otvorená 5.júla 2018 v Trajánovom múzeu v Ríme za účasti
predstaviteľov Hlavného mesta a Bratislavskej župy. Výstava trvala do novembra
2018.
X.5. Leták o kaplnke sv. Jakuba na Nám.SNP
Dvojjazyčný leták o kaplnke bol vytlačený pri príležitosti voľného vstupu verejnosti
do kaplnky počas dní otvorených dverí Hlavného mesta. Leták bol použitý aj pri iných
akciach MÚOP ako propagácia našej činnosti a histórie Bratislavy.

X.6. Fotografická výstava z histórie organizácie 1968-2018
Výstava bola nainštalovaná a odprezentovaná pri príležitosti slávnostného stretnutia
bývalých a súčasných zamestnancov mestskej pamiatkovej inštitúcie dňa 12.decembra
2018 v Justiho sieni Primaciálneho paláca.

XI. S e r v i s p r e s a m o s p r á v u
Jedná sa o materiály, ktoré dodávame odborným zložkám samospráv, resp. štátnych
orgánov pre ich výkon činnosti. Tieto odborné podklady sú zapracované do rozsiahlejších
materiálov a stávajú sa ich súčasťou.
III.1. 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 ÚPN.
III.2. Podklady pre Územné plány zón
Boli spracované a doplnené pamiatkové vstupy do ÚPZ, predovšetkým z „Evidencie
pamätihodností mestských častí“, „Celomestského zoznamu pamätihoností mesta Bratislavy“
a „Evidencie pomníkov, pamätníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ“.
III.3. Podklady pre vyjadrenia samospráv
Boli poskytované odborné stanoviská, archívno-historické podklady a informácie
z pamiatkovej oblasti pre potreby vyjadrení hlavného mesta alebo mestských častí.
III.4. Podklady pre vyjadrenia štátnych orgánov
Poskytovanie odborných stanovísk z pamiatkovej oblasti pre potreby Ministerstva kultúry SR,
Pamiatkového úradu SR a Krajského pamiatkového úradu Bratislava.
III.5. Poskytovanie informácií z dokumentácie ústavu
V dokumentácii organizácie boli poskytované služby verejnosti jednak vo forme
informačného odborného servisu v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, jednak sa realizovali
platené kopírovacie služby podľa interného cenníka organizácie. Najcennejšie študijné
materiály –prieskumné pasporty blokov – boli z titulu ich fyzickej ochrany digitalizované.
III.7. Korunovačná Bratislava
Participácia na organizácii Bratislavských korunovačných dní formou usporiadania 1-dňovej
konferencie na tému: „Bratislavské korunovácie v kontexte Európy“, s podnázvom „Hlavy
korunovane a takmer korunovane“, s osobnou záštitou námestníčky primátora MUDr. Ivety
Plšekovej, v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Konferencia sa konala 25.júna 2018.
III.9. 1000 rokov architektúry
Projekt „1000 rokov architektúry“ - prednášky pre seniorov v spolupráci s Múzeom mesta
Bratislavy, 7 komentovaných stretnutí na historických objektoch s odborným výkladom.

XII.

Členstvo

IV.1. PhDr. M. Musilová - Predsedníčka Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV
IV.2. PhDr. M. Musilová - Podpredseda Dočasnej pracovnej skupiny pre archeologické
kultúrne dedičstvo Rady vlády Slovenskej republiky
IV.3. PhDr. Z. Zvarová - členstvo v Odborno-metodickej komisii PÚ SR.
IV.4. PhDr. Z. Zvarová - členstvo v posudzovacej komisii BSK pre pridelenie grantov
v oblasti kultúry.
IV.5. PhDr. Z. Zvarová - členstvo v Pamiatkovej rade MK SR.
IV.6. PhDr. Z. Zvarová - členstvo v Komisii na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti
na vykonávanie pamiatkového výskumu pri Ministerstve kultúry SR.
IV.7. PhDr. I. Štassel – členstvo v pamiatkovej komisii KPÚ BA.
IV.8. Mgr. B. Resutík - člen subkomisie pre archeológiu pri odborno-metodickej komisii PÚ
SR.

XIII. S p o l u p r á c a s i n š t i t ú c i a m i
V zmysle štatútu organizácie je jednou z hlavných aktivít ústavu činnosť konzultačná, ktorá
sa robí bezodplatným spôsobom. Pod túto činnosť spadá okrem iného aj spolupráca so
samosprávou, s partnerskými inštitúciami, s úradmi, školstvom a tretím sektorom.
Magistrát Hl. mesta Bratislavy
– spolupráca pri príprave a realizácii Rímske hry a Limes Day – 2018;
- Koncepcia kultúry hlavného mesta SR Bratislavy – finalizácia a pripomienkovanie
materiálu.
Spolupráca s AI NOVA
Škola tradičných stavebných remesiel:
účasť na vedení školenia a účasť na obnove vybranej fasády (príprava a prezentácia
prednášky pre účastníkov školenia zameranej na stavebno-historický vývoj fasád
v pamiatkovej rezervácii Svätý Jur, dňa 13. 9. 2018; spolupráca na zostavovaní metodiky
obnovy vybranej fasády).

účasť na vedení školenia a účasť na obnove vybranej brány (príprava a prezentácia
prednášky pre účastníkov školenia zameranej na stavebno-historický vývoj brán
v pamiatkovej rezervácii Svätý Jur, dňa 27. 9. 2018; spolupráca na zostavovaní
metodiky obnovy vybranej brány).

Bratislava Tourist Board
– finančná participácia na podujatí Limes Day 2018 – zabezpečenie archeobusov;
Múzeum mesta Bratislavy
– spolupráca pri príprave a realizácii Limes Day – 2018,
– spolupráca pri organizovaní vedeckej konferencie MUOP – 5.december 2018;
- spolupráca na akcii „Prechádzky s Marquartom“- cyklus 7 prednášok.
BKIS
- spolupráca pri prezentácii histórie mestských hradieb a pri výrobe výstavných panelov
korunovaných hláv na hradbách v Bratislave.
Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
- spolupráca a finančná participácia na výstave Kelti z Bratislavy na Bratislavskom hrade.
Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum
- spolupráca na výstave Kelti z Bratislavy na Bratislavskom hrade. Výpožička predmetov
a autorské príspevky do katalógu.
Slovenský historický ústav v Ríme
– príprava výstavy „Hranice Rímskej ríše“ v Ríme v roku 2018.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
– príprava výstavy „Hranice Rímskej ríše“ v Ríme v roku 2018.
Agentúra pre podporu výskumu a vývoja
–Vyúčtovanie bilaterálneho dvojročného (2016-2017) vedeckého projektu o nálezoch
z obdobia laténu (Bibracte – Bratislava).
Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV
– predseda spoločnosti od apríla 2015 (M.Musilová).
- spoluúčasť na Medzinárodnom archeologickom veľtrhu v Paestume.
- organizovanie diskusného fóra „Quo vadis archeológia“ na pôde FF UK pod záštitou
Slovenskej archeologickej spoločnosti.
Staré Mesto
- spolupráca pri príprave obnovy pamiatkových objektov v správe MČ podľa požiadaviek
mestskej časti;
- metodická spolupráca pri dláždení ulíc v pamiatkovej rezervácii a pri dotváraní verejných
priestorov mestským mobiliárom.
- parčík na námestí E.Suchoňa – rekonštrukcia a humanizácia.
Mestské časti
- spolupráca pri dopĺňaní a aktualizácii Evidencie pamätihodností jednotlivých MČ;
- konzultačná činnosť a zasielanie odborných stanovísk pri zabezpečovaní opráv a obnovy
jednotlivých pamätihodností, vedených v evidencii mestských častí;
- poskytovanie podkladov z kultúrno-historickej oblasti (pomníky, výtvarné diela, fontány
a pod) podľa požiadaviek MČ.

Katedra dejín pri FF UK
- spolupráca na projekte PAM MAP z hľadiska kultúrno-historickej topografie mesta.
Generálny investor Bratislavy
- spolupráca pri obnove pomníkov a pamätníkov v majetku mesta;
- spolupráca pri pamiatkových obnovách objektov v majetku mesta: mestské hradby na
Staromestskej ulici; Michalská veža a iné.
Marianum
- spolupráca pri správe cintorínov z hľadiska historického (vytipovanie osobností kultúrnospoločenského života) a výtvarného (hodnotné náhrobky).
Fakulta architektúry STU
- konzultačná činnosť a poskytovanie podkladov študentom z dokumentačných fondov
MÚOP (odd. dokumentácie);
- odborná spolupráca v odbore metodiky pamiatkovej ochrany, predovšetkým v oblasti
pamiatkovej zóny Centrálna mestská oblasť Bratislava;
- spolupráca na eliminácii reklamného smogu na fasádach objektov v Bratislave formou
študentských ročníkových prác – pilotný projekt Obchodná ulica;
- Prednášková činnosť pre Univerzitu tretieho veku.
Filozofická fakulta UK
- pravidelná externá prednášková činnosť pre študentov katedry archeológie FF UK;
- konzultačná činnosť a poskytovanie podkladov študentom z dokumentačných fondov
MÚOP (odd. dokumentácie).
- výskumné semináre v teréne pre študentov katedry dejín umenia a exkurzie po
archeologických lokalitách pre študentov katedry archeológie;
- Prednášková činnosť pre Univerzitu tretieho veku;
- Organizovanie diskusného fóra „Quo vadis archeológia“ na pôde FF UK pod záštitou
Slovenskej archeologickej spoločnosti.
Pamiatkový úrad SR
- spolupráca na odborno-metodickom poli vo forme členstva v Odborno-metodickej komisii
PÚ SR a členstva v subkomisii OMK pre posudzovanie
výskumnej dokumentácie
z archeologických výskumov.
- návrh na vyhlásenie vybraných hnuteľných sakrálnych predmetov za hnuteľné kultúrne
pamiatky.
Ministerstvo obrany SR a VHÚ
- výber lokality pre Pomník neznámeho vojaka – protokolárneho miesta SR v Bratislave;
- spolupráca na vytvorení ideového zámeru na Pomník neznámeho vojaka.
Krajský pamiatkový úrad Bratislava
- spolupráca na odborno-metodickom poli – členstvo v poradnej komisii riaditeľa KPÚ BA;
- odborná spolupráca v odbore metodiky pamiatkovej ochrany v pamiatkovej rezervácii a v
pamiatkových zónach na území mesta.
Bratislavský samosprávny kraj
- spolupráca na kultúrnych akciach s pamiatkovým zameraním (Dni kultúrneho dedičstva);
- členstvo v posudzovacej komisii BSK pre pridelenie grantov v oblasti kultúry;

Stredné a základné školy
- konzultačná činnosť a poskytovanie podkladov týkajúcich sa pamiatok a dejín Bratislavy
(odd. dokumentácie);
-zapojenie do projektu Odkryté kapitoly Bratislavy
Široká verejnosť a bádatelia
- konzultačná činnosť a poskytovanie podkladov týkajúcich sa pamiatok a dejín Bratislavy
(odd. dokumentácie).

Medzinárodná spolupráca:
Talianska republika:
Spolupráca s Talianskym kultúrnym inštitútom a rímskym múzeom „Museo dei mercati
Traiani“ na príprave výstavy: „Limes Romanus – hranice Rímskej ríše“ v roku 2018.
Rakúsko:
- Petronell-Carnuntum, Archäologischer Park - spolupráca pri organizácii Limes Day
2018.
- Spolupráca so Stadtarchäologie Wien na organizácii medzinárodnej postkonferencie
v Bratislave v rámci projektu Visual Heritage.
Francúzska republika:
Francúzsky inštitút v Bratislave – prednáška M. Musilovej na tému archeologických nálezov
laténskej (keltskej) kultúry v Bratislave s ohľadom na výsledky medzinárodného vedeckého
projektu: Bibracte – Bratislava.
___________________________________________________________________

31.01.2019

PhDr. Ivo Štassel, v.r.

Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave
Uršulínska 9, 811 01 Bratislava

Správa o hospodárení
za rok 2018

február 2019

Prehľad hospodárenia za rok 2018 vyjadruje priložená tabuľka (Príloha č. 1) „Prehľad
hlavných ukazovateľov hospodárenia, ktorá obsahuje:
skutočnosť za rok 2017
rozpočet na rok 2018
skutočnosť za rok 2018

Výnosy:
Výnosy za rok 2018 predstavujú celkovú hodnotu 340 232 EUR, čo v porovnaní s
celoročným rozpočtom 2018 v hodnote 365 526 EUR v percentuálnom vyjadrení, predstavuje
plnenie na 93,08%. Čiastka výnosov zahŕňa:
1.
278 936 Eur
- príspevok Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,
2.
10 757 Eur
- vlastné tržby,
3.
41 706 Eur
- výnosy z prenájmu
4.
2 575 Eur
- transfer kapitálový
6.
1 616 Eur
- zúčtovanie oprav. položiek
7.
4 642 Eur
- iné (príspevok BSK)
Výnosy pozostávajú:
Z tržby z nájmu nebytových priestorov, archeologického výskumu, príspevku Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy a ostatných výnosov.
K bodu 2) – tržby z nájmu nebytových priestorov
Plán – nájom
Skutočnosť
v percentách:
99,30 %.
K bodu 3) – tržby z hlavnej činnosti
Plán – archeologický výskum
Skutočnosť
v percentách:
39,50 %.

42 000 Eur
41
706

Eur,

10

Eur,

27 230 Eur
757

Výnosy z hlavnej činnosti, uzatvorili sa nové zmluvy na archeologické práce v Bratislave,
avšak archeologické práce sa presunuli meškaním prác na stavbách až na rok 2019.
Náklady:
Náklady v roku 2018 predstavujú celkovú hodnotu 365 128 Eur, čo v porovnaní s
rozpočtom v hodnote 365 526 Eur, v percentuálnom vyjadrení roku 2018 predstavuje
plnenie na 99,89 %.

Vybrané položky nákladovej časti
Spotrebované nákupy
Celkove predstavuje táto nákladová položka z plánovaných 25 100 Eur, za rok 2018
skutočnú hodnotu 25 023 Eur, v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie 99,69
%.
Čiastka zahŕňa :
– spotreba materiálu
7 927 Eur,
– spotreba energie
17 096 Eur.
Služby
Z celkovej plánovanej hodnoty 91 740 Eur bolo čerpanie za rok 2018
91 601 Eur, v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie 99,85 %.
Osobné náklady
Táto nákladová položka predstavuje najvyššiu položku hospodárenia. Zahŕňa v sebe tri
okruhy nákladov:
– mzdové náklady
166
855 Eur - OON 813,- Eur
– náklady na sociálne a zdravotné poistenie
57 043 Eur,
– ostatné sociálne náklady
(stravovanie, nemocenské dávky, odchodné)
9 554 Eur.
Celková hodnota v rozpočte je 233 579 Eur, čerpanie za rok 2018 predstavuje
233 452 Eur. Krytie tejto najvyššej nákladovej položky je zabezpečené príspevkom
magistrátu, ktorý zahŕňa záväzný ukazovateľ mzdových prostriedkov v celkovej výške
166 879 Eur, v tom 900 Eur OON. Celkové čerpanie osobných nákladov za rok 2018
percentuálnom vyjadrení predstavuje čiastku 99,94 %.
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 sú 9 600 Eur,
skutočné čerpanie za rok 2018 bolo 9 554 Eur.
Dane a poplatky (53, 54, 59 )
Tieto nákladové položky zahŕňajú poplatky za komunálny odpad a významnú
plánovanú hodnotu 9 200 Eur – Daň z príjmu za rok 2018 v zmysle podaného
Daňového priznania za rok 2017, čerpanie za rok 2018 je 9 162 Eur.
Odpisy hmotného a nehmotného majetku
V zmysle odpisového plánu zostaveného k 01.01.2018 boli odpisy naplánované vo
výške 2 575 Eur, skutočné čerpanie odpisov k 31. 12. 2018 bolo 2 575 Eur.

Záverečné zhodnotenie
Na základe hospodárenia za rok 2018 a prijatých transferov (príspevok na prevádzku) bol
dosiahnutý výsledok hospodárenia :
strata : 24 896 Eur
Hospodársky výsledok v roku 2018 ovplyvnili zatiaľ nerealizované archeologické výskumy
pri uzatvorených zmluvách, práce sa posunuli na rok 2019 a tiež opravná položka v hodnote
3 073 Eur, nakoľko jeden z nájomníkov v objekte Uršulínska 9 dlhodobo nehradí faktúry za
nájomné.

PhDr. Ivo Štassel
riaditeľ

Vypracovala: Gillányiová, Jana

Prílohy
Prehľad vybraných ukazovateľov finančného hospodárenia – príloha č. 1

Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave
Uršulínska 9, 811 01 Bratislava
_______________________________________________________

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH NA ROK 2019

JANUÁR 2019

Hlavné úlohy a zámery
Hlavnú náplň činnosti organizácie na rok 2019 budú tvoriť aktivity v prospech samosprávy, či
už Hlavného mesta, alebo mestských častí. Všetky akcie pre samosprávu sa robia v zmysle
nášho štatútu bezodplatne. Voči tretím subjektom vystupujeme buď v polohe konzultačnej,
alebo v polohe dodávateľa odborných výskumných činností. Konzultačná činnosť sa
vykonáva bez nároku na honorár, lebo ide o sprostredkované zabezpečenie povinností obce
voči občanom podľa zákona č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu. Realizácii
pamiatkových výskumov pre súkromné organizácie a osoby (archeologických,
architektonicko-historických, umelecko-historických, urbanisticko-historických a archívnohistorických) sa za odplatu venujeme z toho dôvodu, aby sme boli schopní naplniť príjmovú
časť nášho rozpočtu, nakoľko sme príspevkovou organizáciou mesta. Táto zárobková aktivita
nie je podnikateľskou činnosťou, lebo vyplýva z hlavnej činnosti organizácie podľa nášho
štatútu.
Práca s verejnosťou patrí taktiež do portfólia našej organizácie a to v rovine konzultačnej,
výučbovej aj bádateľskej. Poskytujeme pre širokú verejnosť pravidelne bezplatné konzultácie
v oblasti pamiatkovej ochrany. Zúčastňujeme sa na výučbe študentov vysokých škôl formou
seminárov a prednášok. Bádateľom poskytujeme k nahliadnutiu naše výskumné a technické
elaboráty z fondov oddelenia dokumentácie.

A. Pamätihodnosti Bratislavy
A.1. 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 59 položiek. Ako zdrojový materiál pre
aktualizáciu Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy slúžila evidencia pomníkov,
pamätníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ v Bratislave, ktorá začala vznikať v rokoch
2012-2013. V roku 2017 sa uskutočnili dve aktualizácie zoznamu – v marci a decembri.
Dôraz pri týchto aktualizáciách bol položený na náhrobky dvoch historických cintorínov
(Ondrejského a Kozej brány) z titulu akútneho riešenia režimu pochovávania na týchto
chránených plochách. Počet položiek v zozname dosiahol k decembru 2017 číslo 509.
Koncom roka 2018 sa uskutočnila zatiaľ posledná aktualizácia zoznamu s jeho rozšírením
o ďalších 21 položiek.
A.2. Zoznam pamätihodností mestských častí
Jednotlivé mestské časti si vedú popri celomestskom zozname pamätihodností ešte aj svoje
vlastné dielčie zoznamy. Pri týchto lokálnych zoznamoch vystupuje naša organizácia ako
metodický a poradný činiteľ. V roku 2019 sa bude pokračovať s metodickou pomocou
mestským častiam pri dopĺňaní jednotlivých zoznamov a bude sa realizovať aj poradenská
činnosť pre potreby stavebných úradov mestských častí.
A.3 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 poskytuje samosprávam a stavebným úradom na
vyžiadanie odborné podklady, smerujúce k zachovaniu podstatných znakov týchto objektov.

B. Pomníky, pamätné tabule a výtvarné diela
Evidencia týchto artefaktov, nachádzajúcich sa v Bratislave, bola prvýkrát urobená v rokoch
2012-13. Evidencia sa priebežne aktualizuje a materiál slúži pri usmerňovaní aktivít
súvisiacich s artefaktmi určenými pre verejné priestory Bratislavy.
B.1
Pomníková komisia
Koncepcia rozmiestňovania pomníkov, pamätníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ sa od
septembra 2012 stala odborným smerným materiálom, v zmysle ktorého sa Hlavné mesto
vyjadruje ku zámerom na zriaďovanie, odstraňovanie alebo premiestňovanie pomníkov,
pamätníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ. V roku 2013 bola vedením mesta menovaná
„Komisia hl.mesta SR Bratislavy pre pomníky a zásahy do verejného priestoru“, ktorá má byť
odborným garantom narábania s memoriálovými a výtvarnými artefaktmi. Začiatkom roku
2019 sa začal proces rekonštrukcie komisie vzhľadom na avizovaný odchod niekoľkých jej
členov. Následne bude komisia pokračovať vo svojej činnosti v zmysle štatútu, pričom jej
zameranie sa v súlade s aktivitami vedenia mesta a iniciatívami žiadateľov bude orientovať
nielen na posudzovanie zámerov, ale aj na očistenie verejných priestorov mesta od rušivých
prvkov.
B.2
Celomestská evidencia
Evidencia pomníkov, pamätníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ, ktorá sa začala
realizovať v roku 2012, bola na verejných priestoroch mesta dokončená v roku 2013.
Pokračovať sa bude aktualizáciou evidencie na základe bádania v archívoch a zisťovaním
v teréne.. Poznatky získané evidenciou sa budú využívať pri aktualizácii Celomestského
zoznamu pamätihodností Bratislavy. Údaje z evidencie sa budú okrem toho používať aj v
dielčích materiáloch hlavného mesta orientovaných na zachovanie obrazu mesta (napr. pri
plánovaných úpravách verejných priestorov). Evidencia sa bude používať aj pri získavani
údajov potrebných na realizáciu opráv pomníkov, fontán a výtvarných diel. Špecifickou
úlohou na rok 2019 bude získavanie majetkových podkladov z archivovanej agendy
Slovenského fondu výtvarných umení, ktoré pomôže Hlavnému mestu pri určovaní
vlastníctva drobných architektúr na území mesta.

C. Pasportizácia cintorínov Bratislavy
V roku 2018 sa do Celomestskej evidencie pamätihodností zaradila ďalšia várka náhrobkov
z nášho najstaršieho historického pohrebiska – Ondrejského cintorína. Popri tom boli
zaradené aj vybrané náhrobky z ďalšieho historického cintorína – Martinského.
C.1. Turistické trasy – Ondrejský cintorín a cintorín pri Kozej bráne
V minulom roku sme spracovali po dohode so správcom cintorínov návrh turistických
sprievodcovských trás po oboch historických cintorínoch. Trasy boli urobené zvlášť so
zameraním na historické osobnosti a zvlášť pre hodnotné náhrobky, vyznačujúce sa vysokou
umelecko-remeselnou kvalitou. Tieto trasy plánujeme uviesť do života buď s mestskou
organizáciou Marianum, alebo so sprievodcami BKIS.

C.2. Režim prevádzky na historických cintorínoch
Zo všetkých historických cintorínov disponujú najväčšími kultúrno-historickými hodnotami
evanjelický cintorín pri Kozej bráne a katolícky Ondrejský cintorín. Ich špecifické postavenie
je ešte podtrhnuté faktom, že pochovávanie na ich ploche bolo po roku 1976 utlmené
v súvislosti s tým, že boli prehlásené za mestské parky. Náš ústav v minulosti vypracoval
návrh režimu na týchto dvoch najcennejších pohrebiskách-parkoch, ale vzhľadom na zložité
majetkové a prevádzkové okolnosti nedošlo k prijatiu režimových pravidiel. V súčasnosti
opäť prebiehajú rokovania medzi majiteľmi a správcom cintorínov a je šanca, že bude
potrebné návrh režimu znova formulovať. Náš ústav pri tom poskytne potrebnú pomoc
v záujme zachovania historického obrazu týchto cintorínov.

D. Projekty
D.1. Limes Day
V septembri 2019 sa uskutoční ďalší ročník podujatia Limes Day, ktoré je venované
propagácii kultúrneho dedičstva z čias Rímskej ríše. Podujatie organizujeme v spolupráci
s Múzeom mesta Bratislavy (Rímske hry) a rakúskou stranou. Ťažiskovými lokalitami je
expozícia rímskeho vojenského tábora Gerulata v Rusovciach a expozícia rímskeho
vojenského tábora Carnuntum (Deutsch Altenburg).
D.2. ARCH-projekt
Náš ústav je jedným z účastníkov tohto medzinárodného projektu v oblasti prípravy miest na
klimatické zmeny. Projekt budeme riešiť v súčinnosti s Hlavným mestom, ktoré sa tiež
zúčastňuje tohto projektu. Budeme sa zaoberať problematikou použitia priesakových dlažieb
v historických centrách miest.

E. Obraz mesta
E.1. Regulácia reklamy
V rámci aktivity hlavného mesta vo veci redukcie informačného smogu na verejných
priestranstvách bol v roku 2015 Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave
vypracovaný pilotný program regulácie reklamy na fasádach Obchodnej ulice. Jedná sa
o metodický materiál pre potreby Krajského pamiatkového úradu Bratislava a stavebného
úradu Staré Mesto, ktorý bude slúžiť ako odborný podklad pri usmerňovaní a narábaní
s reklamnými stavbami v danej oblasti.
V náväznosti na uvedený pilotný projekt a získané skúsenosti plánuje naša organizácia úzko
spolupracovať s Hlavným mestom a špeciálne s Útvarom hlavného architekta na realizácii
opatrení, ktoré vyplývajú z „Koncepcie zásad umiestňovania reklamných stavieb na území
hl.mesta SR Bratislavy“.

E.2. Dotváranie verejných priestorov
Dotvorenie verejných priestorov výtvarnými dielami, vhodnou úpravou obchodných parterov
a vhodným typom dlažby vyplýva z § 14 pamiatkového zákona, ktoré naša organizácia napĺňa
v zastúpení Hlavného mesta na poli zachovania nášho kultúrneho dedičstva a
charakteristického obrazu mesta. V spolupráci s Útvarom hlavného architekta a mestskými
časťami budeme našimi odbornými stanoviskami komentovať konkrétne aktivity s cieľom
poskytnúť pre verejné priestory čo najväčšiu pobytovú a estetickú kvalitu.

F. Územný plán mesta
F.1. Územný plán sídla
Do Územného plánu mesta budú v zmysle požiadaviek príslušného oddelenia Hlavného mesta
aj naďalej poskytované aktualizované údaje týkajúce sa pamiatkovej rezervácie,
pamiatkových zón, ochranných pásiem a národných kultúrnych pamiatok pre potreby
spracovávania záväznej časti Územného plánu Bratislavy.
F.2. Územné plány zón
Uskutoční sa spracovávanie a dopĺňanie pamiatkových vstupov do zonálnych územných
plánov. Ide hlavne o priemet spracovaných materiálov: „Evidencie pamätihodností mestských
častí“, „Celomestského zoznamu pamätihodností mesta Bratislavy“ a „Evidenciu pomníkov,
pamätníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ na území Bratislavy“. Momentálne
pripomienkujeme pre MČ Petržalka územný plán zóny Kapitulské pole.

G. Súčinnosť
G.1. Hlavný architekt
G.1.1
Podporiť úsilie hlavného architekta o transformáciu a humanizáciu verejných
priestranstiev, predovšetkým v pamiatkovo chránených oblastiach mesta.
G.1.2 Odborne spolupracovať pri výsadbe zelene na verejných priestranstvách, poskytovať
potrebné pamiatkové podklady a archeologický servis.
G.1.3 Odborne spolupracovať pri osádzaní nových pamätníkov, pomníkov a výtvarných diel
v zmysle „Koncepcie narábania s pamätníkmi, pomníkmi, výtvarnými dielami a pamätnými
tabuľami na verejných priestranstvách v Bratislave“.
G.2. Stavebné úrady

Spolupracovať so stavebnými úradmi vo všetkých oblastiach týkajúcich sa problematiky
ochrany kultúrneho dedičstva, zvlášť v pamiatkovo chránených územiach. Spolupracovať tiež
pri osádzaní nových pamätníkov, pomníkov a výtvarných diel v zmysle „Koncepcie narábania
s pamätníkmi, pomníkmi, výtvarnými dielami a pamätnými tabuľami na verejných
priestranstvách v Bratislave“.
G.3. Generálny investor Bratislavy
V spolupráci s GIB ďalej dopĺňať mestské interiéry a zvlášť verejné priestory o prvky drobnej
architektúry (napr. picie fontánky), pomníky, pamätníky, výtvarné diela a pamätné tabule.
Úzka spolupráca s GIB je zabezpečená okrem iného aj vzájomnou zmluvou o spolupráci zo
dňa 25.septembra 2014.
G.4. Komisia hlavného mesta pre pamätníky a zásahy do verejných priestorov
G.4.1. Užšie spolupracovať na úrovni Hlavného mesta s „Komisiou hlavného mesta SR
Bratislavy pre pomníky a zásahy do verejného priestoru“, ktorej gestorom je Mestský ústav
ochrany pamiatok v Bratislave.
G.4.2. Podporiť činnosťou komisie investície do verejných priestranstiev mesta a tým
motivovať rozvoj intelektuálneho a kultúrneho kapitálu.
G.4.3. Podporiť umiestnenie sôch a pamätníkov významným bratislavským rodákom a iným
dejateľom, ktorí sa pričinili o rozvoj mesta.
G.5. Propagačná a informačná činnosť v prospech mesta
G.5.1. Výstavnou činnosťou prispievať na medzinárodnom fóre k propagácii nášho
kultúrneho dedičstva (napr. výstava „Kelti z Bratislavy“ vo Frankfurte n.Mohanom v r.2019).
G.5.1. Recenzovanie a korigovanie turistických sprievodných materiálov, ktoré si hlavné
mesto dáva vypracovať na propagáciu svojho historického potenciálu.
G.5.2. Realizácia drobných výstavných projektov v spolupráci s MMB na propagáciu
kultúrneho dedičstva. Zdôrazňovanie výrazných momentov z dejín mesta výstavnou formou
a prednáškovou formou.

H. Vedecká činnosť
Náš ústav získal od Ministerstva školstva, vedy a výskumu v roku 2014 na základe doterajšej
výskumnej činnosti osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, čím sa oficiálne
zaradil medzi ostatné výskumné pracoviská Slovenska.

H.1. Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave usporiadal v decembri 2018 vedecké
sympózium na tému „Fortifikačné systémy na území Bratislavy“ (od praveku až do roku
1945). Zborník z konferencie vyjde začiatkom leta 2019.
H.2. Odborní pracovníci nášho ústavu budú realizovať aj tento rok
(tak ako
v predchádzajúcich rokoch) archeologické a architektonicko-historické výskumy, poznatky
z ktorých budú po spracovaní prezentovať na odborných fórach (konferencie, sympóziá)
formou vedeckých príspevkov (zborníky, prednášky).

I. Odborné podklady
Jedná sa o materiály, ktoré dodávame odborným zložkám samospráv, resp. štátnych
orgánov pre ich výkon činnosti. Tieto odborné podklady sú zapracované do rozsiahlejších
materiálov a stávajú sa ich súčasťou.
I.1. Podklady pre vyjadrenia samospráv
Poskytovanie odborných stanovísk, archívno-historických podkladov a informácií
z pamiatkovej oblasti pre potreby vyjadrení hlavného mesta alebo mestských častí.
I.2. Podklady pre vyjadrenia štátnych orgánov
Poskytovanie odborných stanovísk z pamiatkovej oblasti pre potreby Ministerstva kultúry SR,
Pamiatkového úradu SR a Krajského pamiatkového úradu Bratislava.
I.3. Podklady pre vyjadrenia stavebníkov
Poskytovanie odborných stanovísk fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré plánujú zásahy
do nehnuteľných pamätihodností, alebo historických artefaktov. Tieto stanoviská sú použité
v procese územného a stavebného konania, vedeného príslušným stavebným úradom.

J. Archeologické výskumy
J.1.- kaplnka sv. Jakuba, Námestie SNP
- dokončenie archeologického výskumu v spodnej časti karnera
(v prípade uvoľnenia finančných prostriedkov z rozpočtu Hlavného mesta)
J.2.- Kapitulská 1, Bratislava:
- dokončenie výskumu v teréne po získaní finančných prostriedkov (investor);
- vypracovanie výskumnej dokumentácie do 60 dní po ukončení terénu;
- vedúci výskumu: Mgr. J.Kováč.
J.3.- Nám. 1.mája č.9, Bratislava
- archeologický výskum parcely pre účely pripravovanej novostavby

J.4.- Podkerepušky, Záhorská Bystrica
- archeologický výskum lokality pred pripravovanou IBV
J.5.- Kapitukská 6-8-10, Bratislava
- archeologický výskum tunela popod hradby
- archeologický výskum nádvoria – 2.etapa
J.6.- rekonštrukcia plynovodu Staré Mesto, Bratislava
- archeologický dohľad pri rekonštrukcii plynovodu v pôvodnej trase
J.7.- Balkánska ul., kostol sv. Víta, Rusovce
- archeologický výskum pri výkope sietí
J.8.- Balkánska ul., rodinný dom stavebníka p. Schochmana
- archeologický výskum pri výkopoch na parcele.
J.9. Prevody nálezového materiálu:
- prevod nálezov z výskumu Bratislavského hradu z etapy 2008-11 (nádvorie, palác,
oranžéria, severná záhrada, zimná jazdiareň) a ich odovzdanie do depozitu
Slovenského národného múzea v priebehu roka 2019;
- prevod nálezov z výskumov: Zuckermandel (Žižkova ul., Bratislava), rodinný dom
v Devíne (Hutnícka 30, Bratislava); Karloveské rameno (Karlova Ves, Bratislava);
kostol sv.Mikuláša (Vetvárska ul., Pod.Biskupice); budova kláštora (Jakubovo nám.67, Bratislava); dosadba zelene (Hlavné nám., Bratislava); dažďová kanalizácia
katedrály (Rudnayho nám., Bratislava); rekonštrukcia objektu (Panenská 17,
Bratislava); rekonštrukcia objektu (Lazaretská 9, Bratislava); výskum parcely
(Mickiewiczova 9, Bratislava); výskum nádvoria (Michalská 9, Bratislava).
Ďalšie archeologické výskumy a dohľady budú realizované na základe požiadania externých
žiadateľov a investorov.

K. Architektonicko–historické výskumy
K.1.- Jeszenákova hrobka, cintorín pri Kozej bráne, Bratislava
Architektonicko-historický výskum architektúry Jeszenákovej hrobky realizuje naša
organizácia pre organizáciu Csemadok. Výskum s návrhom obnovy architektonickej časti
hrobky bude slúžiť ako podklad pre projekt obnovy hrobky. Výskum sa uskutočňuje
v termíne január až marec 2019.
K.2.- Eszterházyho palác, Kapitulská 6-8-10, Bratislava
Naša organizácia zabezpečuje pre potreby obnovy paláca aktualizáciu staršieho
architektonicko-historického výskumu vrátane aktualizácie inventarizácie hodnotných prvkov.
Výskum sa uskutoční na jeseň 2019.
K.3.- Dom umeleckých remesiel, Beblavého ul.2, Bratislava

V rámci prípravy objektu na pamiatkovú obnovu bude naša organizácia zabezpečovať pre
Hlavné mesto a MMB architektonicko-historický výskum. Výskum bude slúžiť ako podklad
pre projekt obnovy.
Výskumy pre mestský, štátny či súkromný sektor sa budú realizovať na základe objednávky
majiteľov objektov a na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bratislava.

L. Umelecko–historické výskumy
L.1. Hnuteľné sakrálne fondy
Naša organizácia bude zabezpečovať pre Pamiatkový úrad SR umelecko-historický výskum
hnuteľných predmetov v sakrálnych objektoch Bratislavy s cieľom ich zápisu do Ústredného
zoznamu pamiatkového fondu SR (PhDr. Z.Zvarová). Rozsah prác a termíny budú určené
vzájomnou dohodou medzi PÚ SR a MÚOP.
L.2.- Jeszenákova hrobka, cintorín pri Kozej bráne, Bratislava
Umelecko-historický výskum sochárskej výzdoby Jeszenákovej hrobky realizuje naša
organizácia pre organizáciu Csemadok. Výskum s návrhom obnovy sochárskej časti hrobky
bude slúžiť ako podklad pre reštaurátorskú obnovu hrobky. Výskum sa uskutočňuje v termíne
január až marec 2019.
Iné výskumy pre súkromný sektor sa budú realizovať podľa vyžiadania na základe
objednávky externých investorov a na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu
Bratislava..

M. Historické výskumy
Pokračuje sa v systematickom štúdiu materiálov zo Slovenského fondu výtvarných umení
v Bratislave v štátnych archívoch, pre získanie podkladov a informácií do Evidencie
pomníkov, pamätníkov, výtvarných diel a pamätných tabúľ v Bratislave.
Pri realizácii každého pamiatkového výskumu sa uskutočňuje bádanie v Archíve mesta
Bratislavy kvôli získaniu historických podkladov ku skúmaným objektom (napr. Jeszenákova
hrobka, Eszterházyho palác ...).

N. Výstavy a expozície
N.1. - Výstava „Kelti z Bratislavy“
Výstava pod názvom „Biatec, Nonnos, Kelten an der Mittleren Donau“ sa bude konať
v dňoch 08.05.- 01.12.2019 v Archeologickom múzeu vo Frankfurte n. Mohanom.
Ťažiskom výstavy budú nálezy z archeologického výskumu Bratislavského hradu,

ktorý realizoval MÚOP v rokoch 2008-11. Výstava sa koná v spolupráci
s Historickým múzeom SNM v Bratislave.
N.2. - Výstava „Hranice Rímskej ríše“
Po úspešnej prezentácii tejto výstavy v Ríme pre „Museo Dei Fori Imperiali Mercati di
Traiano“ v roku 2018 sa výstava bude inštalovať v Berlíne, na ambasáde SR. Výstava
sa koná v intenciách predchádzajúceho medzinárodného projektu Danube Limes
Brand, kde bol MÚOP partnerskou organizáciou. Plánovaný termín výstavy je od
17.10. do konca roka 2019.

O. Propagácia
Cyklus prednášok odborných pracovníkov MÚOP na tému nových poznatkov v pamiatkovej
oblasti získaných výskumnou a evidenčnou činnosťou na území Bratislavy.
Cyklus prednášok archeológov MÚOP na tému najstaršieho osídlenia Bratislavy na základe
poznatkov získaných archeologickými výskumami.
Odborné výstupy z organizácie (Evidencia pamätihodnosti; Evidencia pomníkov; výskumná
činnosť a pod.) budú prezentované na webovej stránke MÚOP.
Odborné články pracovníkov archeológie MÚOP do zborníka
Zborníka SNM-AM, zborníka Slovenská archeológia, AVANS.

Múzea mesta Bratislavy,

P. Semináre, podujatia
P.1. Vedecká konferencia MÚOP
V rámci minuloročnej pilotnej akcie budeme pokračovať s usporadúvaním vedeckých
konferencií s témou kultúrneho dedičstva Bratislavy. Jednodňové podujatie/sa uskutoční na
záver roka 2019.
P.2. Limes Day
September 2019 – akcia organizovaná spolu s Rímskymi hrami (MMB) v rámci propagácie
pamiatok z obdobia Rímskej ríše v spolupráci s rakúskou stranou – podujatia situované medzi
rímskou stanicou Carnuntum (A) a Gerulata (SK).
P.3. Dni kultúrneho dedičstva
September 2019 – MÚOP je spoluorganizátorom seminára pri príležitosti Dní kultúrneho
dedičstva spolu s Bratislavským samosprávnym krajom a AI Nova. Témou tohto roka bude
100. výročie ustanovenia názvu Bratislavy a jej začlenenia do 1.ČSR.
P.4. Konferencia stredovekej archeológie

September 2019 – na konferencii s medzinárodnou účasťou sa zúčastní s príspevkom aj
archeologické oddelenie MÚOP.

S. Spolupráca s inštitúciami
V zmysle štatútu organizácie je jednou z hlavných aktivít ústavu činnosť metodická, poradná
a konzultačná, ktorá sa robí bezodplatným spôsobom. Pod túto činnosť spadá okrem iného aj
spolupráca so samosprávou, s partnerskými inštitúciami, s úradmi, školstvom a tretím
sektorom.
Staré Mesto
- spolupráca pri príprave obnovy pamiatkových objektov v správe MČ podľa požiadaviek
mestskej časti;
- spolupráca pri regulácii reklamných nosičov a eliminácii vizuálneho smogu;
- spolupráca pri navrhovaní novej dlažby v rámci rekonštrukcie ciest v pamiatkovej zóne.
Mestské časti
- spolupráca pri dopĺňaní a aktualizácii Evidencie pamätihodností jednotlivých MČ;
- konzultačná činnosť a zasielanie odborných stanovísk pri zabezpečovaní opráv a obnovy
jednotlivých pamätihodností, vedených v evidencii mestských častí;
- poskytovanie podkladov z kultúrno-historickej oblasti podľa požiadaviek MČ.
Múzeum mesta Bratislavy
- spolupráca na kultúrno-historických a archeologických aktivitách v rámci Bratislavy;
- spolupráca pri výstavných aktivitách;
- organizovanie samostatných prednášok pracovníkov MÚOP na pôde MMB.
Generálny investor Bratislavy
- spolupráca pri obnove pomníkov a pamätníkov v majetku mesta;
- spolupráca pri pamiatkových obnovách objektov v majetku mesta.
Marianum
- spolupráca pri propagácii kultúrno-spoločenských hodnôt cintorínov z hľadiska historického
(vytipovanie osobností kultúrno-spoločenského života) a výtvarného (výtvarne hodnotné
náhrobky);
- vytvorenie turistických trás pre sprievodcov s prezentáciou najzaujímavejších náhrobkov na
Ondrejskom cintorína a cintoríne pri Kozej bráne.
Fakulta architektúry STU
- konzultačná činnosť a poskytovanie podkladov študentom z dokumentačných fondov
MÚOP (odd. dokumentácie);
- odborná spolupráca v odbore metodiky pamiatkovej ochrany, predovšetkým v oblasti
pamiatkovej zóny Centrálna mestská oblasť Bratislava;
- príležitostná prednášková činnosť pre študentov STU.
Filozofická fakulta UK (katedra archeológie, katedra dejín umenia)
- pravidelná externá prednášková činnosť pre študentov katedry archeológie FF UK;

- konzultačná činnosť a poskytovanie podkladov študentom z dokumentačných fondov
MÚOP (odd. dokumentácie).
- výskumné semináre v teréne pre študentov katedry dejín umenia a exkurzie po
archeologických lokalitách pre študentov katedry archeológie;
Univerzita tretieho veku
- prednášková činnosť odborných pracovníkov MÚOP pre absolventov UTV.
Stredné a základné školy
- konzultačná činnosť a poskytovanie podkladov týkajúcich sa pamiatok a dejín Bratislavy pre
stredné školy (odd. dokumentácie);
- prezentácia podzemia kaplnky sv. Jakuba na Nám. SNP pre žiakov základných škôl.
Široká verejnosť a bádatelia
- konzultačná činnosť a poskytovanie podkladov týkajúcich sa pamiatok a dejín Bratislavy
(odd. dokumentácie).
Pamiatkový úrad SR
- spolupráca pri vyhlasovaní nehnuteľných objektov do Ústredného zoznamu pamiatkového
fondu SR;
- spolupráca pri vyhlasovaní hnuteľných predmetov do Ústredného zoznamu pamiatkového
fondu SR;
- spolupráca na odborno-metodickom poli vo forme členstva v Odborno-metodickej komisii
PÚ SR a členstva v subkomisii OMK pre posudzovanie výskumnej dokumentácie
z archeologických výskumov.
Krajský pamiatkový úrad Bratislava
- spolupráca na odborno-metodickom poli – členstvo v poradnej komisii riaditeľa KPÚ BA;
- pilotný program regulácie reklamy na fasádach Obchodnej ulice;
- odborná spolupráca v odbore metodiky pamiatkovej ochrany v pamiatkovej rezervácie
a pamiatkových zón na území mesta.
Bratislavský samosprávny kraj
- spolupráca v rámci Dní kultúrneho dedičstva;
- spolupráca pri obnove pamiatkového fondu v správe BSK.

___________________________________________________________________________

Bratislava, február 2019

Zostavil: PhDr. Ivo Štassel

