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Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave vykonával svoju odbornú činnosť na základe
„Hlavných úloh a zámerov na rok 2016“, ktoré boli začiatkom roka 2016 predložené
zriaďovateľovi a boli prerokované v Komisii kultúry a ochrany historických pamiatok pri
Mestskom zastupiteľstve.
Ústav propaguje svoju činnosť 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. Materiál bol predložený do novembrového mestského zastupiteľstva, bol
však prerokovaný a schválený až v marci 2016.
I.1.2. Zoznam pamätihodností mestských častí
Popri celomestskom zozname pamätihodností fungujú ešte aj zoznamy mestských častí
Bratislavy, ktoré si vedú jednotlivé mestské časti. Pri týchto dielčích zoznamoch vystupuje
naša organizácia ako metodický a poradný činiteľ v zmysle uznesenia MsZ č.799/2009.
V roku 2016 pokračovali práce na 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.
V ostatných mestských častiach patrili patrili medzi najvýznamnejšie metodické zásahy tieto
(PhDr. J.Hamšíková):
- Rača – kamenný kríž (ul. Pri vinohradoch ) – vyjadrenie k problému premiestnenia;
- Rača – Božia muka so sv. Urbanom – spolupráca pri obnove;
- Rača – ul. Na pántoch – spolupráca pri obnove fontány;
- Rača – sídlisko Barónka – obnova umeleckého diela „Veterníky“ – odborná spolupráca
formou konzultácií a obhliadky;
- Ružinov – Masarykova štvrť – písomné informácie pre majiteľov domov, konzultácie
s projektantom obnovy objektov;
- Ružinov–Prievoz - Dom smútku – vyhodnotenie hodnotných prvkov starého domu smútku a
konzultácie s vyjadrením k výstavbe nového domu smútku na cintoríne v Prievoze.
- Ružinov - areál býv. Ludwigovho mlyna na Metodovej ul. –– vyjadrenie k možnej asanácii
prístavieb v areáli mlyna;
- Ružinov – súbor domov na sídlisku Ružová dolina - Miletičova ul. – podmienky obnovy
architektonicky hodnotných fasád;
- Dúbravka – spolupráca s MČ Dúbravka pri snahe o obnovu umeleckých diel na jej území –
„Kocky“ a „Prameň“ – podklady k obnove;
- Karlova Ves – fotodokumentácia vybraných pamätihodností spolu s pamätníkom starej
Karlovej Vsi (zástavy, staré fotografie); fotodokumentácia kostola sv. Michala.

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 2016, 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 a máj) a jedno internetové hlasovanie
v apríli. 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 a tajomníka.
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 2016 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 2016 sa uskutočnili dve riadne stretnutia komisie – jedno v marci, druhé v máji a
jedno elektronické hlasovanie v apríli Pre správne fungovanie komisie bolo nutné zabezpečiť
prípravu podkladov na rokovania počas roka, ako aj koordináciu činnosti s odbornými
zložkami Magistrátu. Týmto výkonom bol poverený tajomník komisie – PhDr. Hamšíková.

I.2.4

Agenda k pomníkom a výtvarným dielam

V priebehu roka 2016 boli poskytované metodické podklady a usmernenia pre pracovníkov
MČ ohľadom rekonštrukcií, alebo premiestňovania pomníkov (PhDr. Hamšíková).

I.3. P a s p o r t i z á c i a

cintorínov Bratislavy

V roku 2016 pokračovala pasportizácia nášho najväčšieho cintorína v Slávičom údolí.
V polovici roka došlo ku zmene priorít, nakoľko bolo nutné reagovať na vývoj rokovaní
medzi Hlavným mestom, majiteľmi historických cintorínov a pohrebnou organizáciou mesta
Marianum. Aktuálne boli zaradené na spracovanie aktualizácie stavu tri najstaršie cintoríny –
Ondrejský (R.-kat. cirkev), Kozia brána (Ev. cirkev a.v.) a Podhradský (R.-kat. cirkev).
I.3.1. Aktualizácia stavu historických cintorínov mesta - cintorín Kozia brána
Realizovala sa aktualizácia stavu náhrobkov cintorína v rozsahu 15 sektorov (fotografická
dokumentácia všetkých náhrobkov, podrobný pasport hodnotných artefaktov v rozsahu 260
náhrobkov) spolu s prípravou podkladov na vyhlásenie vybraných osobností a umelecky
hodnotných náhrobkov do Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy - spracované
evidenčné listy (PhDr. J. Hamšíková).
I.3.2. Aktualizácia stavu historických cintorínov mesta - Ondrejský cintorín
Realizovala sa aktualizácia stavu náhrobkov cintorína spolu s prípravou podkladov na
vyhlásenie vybraných osobností a umelecky hodnotných náhrobkov do Celomestského
zoznamu pamätihodností Bratislavy (PhDr. Z. Zvarová).
I.3.3. Aktualizácia stavu historických cintorínov mesta - Podhradský cintorín
Realizovala sa aktualizácia stavu náhrobkov cintorína spolu s prípravou podkladov na
vyhlásenie vybraných osobností a umelecky hodnotných náhrobkov do Celomestského
zoznamu pamätihodností Bratislavy (PhDr. Z. Zvarová).

I.4. R e g u l á c i a r e k l a m y n a O b c h o d n e j u l i c i
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 domov na 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. Bol odovzdaný pre potrebu Krajského
pamiatkového úradu Bratislava v decembri 2015.
V roku 2016 sa na základe tohto materiálu pripravili zadania pre študentské práce FA
STU, ktoré riešili problém vizuálneho smogu na jednotlivých fasádach, ale aj celok ulice
z hľadiska urbanistického. Práce budú odovzdané na konci zimného semestra a budú slúžiť
ako inšpirácia pre ďalší postup pri odstraňovaní reklamného smogu.
Regulačný materiál bol použitý aj ako odborný podklad v rámci spolupráce s o.z.
Obchodná ulica a okolie, ktoré sa zaoberá estetizáciou verejného priestoru ulice a vytvorením
nového brandu lokality. Spolupráca je podporená uznesením Mestského zastupiteľstva z júna
2016, ktoré ukladá zlepšiť spoluprácu s o.z. v rámci projektu Nová Obchodná.

I.5

Archívno-historické výskumy

I.5.1 Podklady pre Evidenciu pamätníkov, pomníkov, výtvarných diel a tabúľ
Realizovalo sa štúdium archivovaných materiálov v Slovenskom národnom archíve z agendy
Slovenského fondu výtvarných umení pre potreby evidencie. Agenda týkajúca sa Bratislavy
bola použitá pri komunikácii s mestskými časťami v prípade pripravovanej obnovy pomníkov
a artefaktov (PhDr. Hamšíková).
I.5.2 Podklady pre Evidenciu pamätihodností
Počas roka 2016 sa naďalej spracovávali podklady pre dopĺňanie miestnych zoznamov
mestských častí podľa ich vyžiadania (PhDr. Obuchová, CSc.).
I.5.3 Podklady pre Komenského námestie
Archívne a grafické materiály pre Útvar hlavného architekta v rámci pripravovanej parkovej
úpravy Komenského námestia (PhDr. Z.Zvarová).

I.6

Architektonicko–historické výskumy

I.6.1. Mestské hradby na Staromestskej ulici:
Ukončil sa architektonicko-historický výskum mestských hradieb na Staromestskej ulici v
teréne, ktorý zabezpečuje naša organizácia cez oprávnenú osobu PhDr. Z. Zvarovú
(analytická časť). Po schválení výskumu v odborno-metodickej komisii PÚ SR bude
spracovaný návrh pamiatkovej obnovy, ktorý bude slúžiť ako podklad pre realizáciu projektu
obnovy mestských hradieb.
I.6.2.- Búdkova cesta č.2 – areál Iuventa
Na základe pamiatkového výskumu a návrhu na vyhlásenie pôv. Mičurinskej stanice za
národnú kultúrnu pamiatku (PhDr. Z.Zvarová) bol v roku 2016 tento areál zaradený
Pamiatkovým úradom SR do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR.

I.7

Umelecko–historické výskumy

I.7.1.- Kaplnka sv.Ladislava
Umelecko-historický výskum 14 pamiatkových objektov, slúžiaci ako podklad pre vyhlásenie
7 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok v interiéri kaplnky v Primaciálnom paláci.
(PhDr. Z.Zvarová)

I.7.2.- Kostol klarisiek
Umelecko-historický výskum 31 pamiatkových objektov, slúžiaci ako podklad pre vyhlásenie
9 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok v interiéri klariského kostola.
(PhDr. Z.Zvarová)

II . O d d e l e n i e a r c h e o l ó g i e
II.1. Činnosť pre samosprávu
II.1.1. Františkánske a Hlavné nám. v Bratislave
archeologický výskum v miestach výsadby vysokej zelene, 04/2016
Mgr. Resutík, PhDr. Lesák
II.1.2. Primaciálne nám. v Bratislave
Archeologický dohľad pri pokládke dlažby v podjazde Primaciálneho paláca. 06/2016
Mgr. Resutík
II.1.2. Mestské hradby v Trnave
archeologický výskum zaniknutých úsekov mestského opevnenia pri amfiteátri a SZ
nárožnej veži – 1.etapa - 07-09/2016,
PhDr. Lesák. Mgr. Kováč
II.2. Výskumy pre štátny sektor
II.2.1. Bratislavský hrad:
- Zimná jazdiareň – SV sektor II – výkop pre schodisko 16.10. - 16.11.2014, výskum
trvá, vzhľadom na časový sklz a predsedníctvo EÚ sa práce nekonali, plánovaná
činnosť je v roku 2017 (PhDr. M. Musilová)
- AV severná terasa - obdobie 2009-10 a 2013-14 – vyhodnocovanie hnuteľných
archeologických nálezov a príprava nálezov amfor na rekonštrukciu (Mgr. Resutík
v spolupráci s M.Janekovou).
-Príprava na odovzdávanie nálezov z výskumnej sezóny 2013-14 do depozitu SNM.

II.3. Výskumy pre súkromný sektor
II.3.1. Rudnayovo nám. č.3, Bratislava
Archeologický výskum od 16.11. 2015 – 31.1.2016 (PhDr. Musilová)
II.3.2. Mlynské Nivy v Bratislave
dokončenie archeologického výskumu Twin-City pre HB-Reavis v lokalite Kablo,
september 2016 (PhDr. Musilová).
II.3.3- Veterná ul.- Staromestská Office
Archeologický výskum v rámci výstavby polyfunkčného objektu – ukončenie
výskumu v teréne. V roku 2016 sa spracovávala výskumová dokumentácia.
Vedúci výskumu: Mgr. Resutík.
II.3.4. - Trnava, Štefánikova 3
archeologický výskum vo dvore, 07-09/ 2016

vedúci výskumu: PhDr. B. Lesák, spoluautor výskumu: Mgr.Jozef Kováč
II.3.5. – Podunajské Biskupice – kostol sv. Mikuláša
Archeologický výskum v exteriéri a interiéri svätyne kostola. Vedúci výskumu: Mgr.
Petra Šimončičová-Koóšová, PhD. Terénna časť výskumu sa realizovala
v mesiacoch máj až október 2016; t.č. sa spracúva výskumná dokumentácia.
II.3.6.- Kapitulská ulica č.5
Vedúci výskumu: Mgr.Jozef Kováč.
Termín: výskum v teréne bol ukončený, t.č. sa spracúva výskumná dokumentácia.
II.3.7.- Kapitulská ulica č.1
Vedúci výskumu: PhDr. Branislav Lesák, spoluautor výskumu: Mgr.Jozef Kováč.
Archeologický výskum Albrechtovho domu, výskum neukončený z finančných
dôvodov investora.
II.3.8.- Konzervovanie
konzervovanie kovových archeologických nálezov z archeologických výskumov
MÚOP BA: Trnava – Trojičné námestie 9, Trnava – Štefánikova 4, Bratislava –
Podunajské Biskupice – kostol sv. Mikuláša, Hlavné námestie, Veterná ulica,
Pečeňský les. Konzervovanie ďalších predmetov z uvedených výskumov pokračuje
priebežne. Konzervovanie ďalších predmetov z uvedených výskumov pokračuje
priebežne.
II.3.9.- Trnava, Štefánikova 4
archeologický výskum vo dvore, spracovávanie výskumnej dokumentácie,
vedúci výskumu: PhDr. B. Lesák, spoluautor výskumu: Mgr.Jozef Kováč
II.3.10.– Devín – Hutnícka 30
Archeologický výskum parcely s rodinným domom. Vedúci výskumu: Mgr. Petra
Šimončičová-Koóšová, PhD. Spracovanie výskumnej dokumentácie sa realizovalo
v mesiacoch január až marec 2016.

II.4. Akcie
II.4.1.- Konferencia a výstava o vedute Bratislavy
Dňa 4. mája 2016 bola vo florentskej radnici v Palazzo Vecchio, prijatá Nicolettou
Mantovani, námestníčkou primátora Florencie pre spoluprácu a zahraničné vzťahy,
slovenská delegácia, vedená Ivetou Plšekovou, námestníčkou primátora Hlavného
mesta Bratislavy. Za slovenskú delegáciu sa prijatia zúčastnil veľvyslanec SR
v Talianskej republike J. E. Ján Šoth, riaditeľka sekcie OSKŠŠ Elena Poláková,
riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme Peter Dvorský, honorárny konzul SR vo
Florencii Massimo Sani, vedúca oddelenia OSKŠŠ Žofia Halmová, autorky výstavy
a idey konferencie archeologičky Ivana Kvetánová zo Slovenského historického
ústavu v Ríme, Margaréta Musilová a Petra Šimončičová Koóšová z Mestského

ústavu ochrany pamiatok v Bratislave ako aj historici z Historického ústavu
Slovenskej akadémie vied Eva Frimmová a Michal Bada.
II.4.2.- LIMES DAY
realizácia akcie v spolupráci s Magistrátom hl.mesta SR Bratislavy a Múzeom mesta
Bratislavy; Bratislava Tourist Board, Archeologický Park Carnuntum/AT, Mestská
časť Bratislava-Rusovce, Kresťanská Liga pre pomoc mentálne postihnutým na
Slovensku, SNM-Archeologické múzeum.
II.4.3.- Cezhraničné kultúrne akcie
Pracovné stretnutie v Rakúsku, St. Pölten: 26.4.2016 spolu s BSK na tému spoločných
kultúrnych podujatí, ako napr. projekt Danube Smart Limes, akciu LIMES DAY,
projekt INTERREG II, projekt medzinárodnej výstavy Kelti z Bratislavy.
II.4.4.- Rímske hry v Gorsiu
Dňa 8.5.2016 sa uskutočnila oficiálna návšteva družobného mesta Bratislavy
v Székesfehérvari v Maďarsku. Oficiálnu delegáciu tvorili: námestníčka primátora
MUDr. Iveta Plšeková, PhDr. Margaréta Musilová, PhDr. Beáta Husová z MMB
a Soňa Svoreňová za BTB. Išlo o slávnostné otvorenie a program Rímskych hier na
lokalite Tác-Gorsium. Celé podujatie nás malo inšpirovať pri organizovaní Rímskych
hier a Limes day v Bratislave.
II.4.4.- Konferencia Keltové 2016
V dňoch 18.-20.5.2016 sa dvaja riešitelia Margaréta Musilová a Branislav Resutík
zúčastnili 17. medzinárodnej konferencie Kelti 2016 v TrenčianskychTepliciach
s príspevkom „3D rekonštrukcia rímskych stavieb na akropole keltského oppida
z 1.stor. pred Kr. v Bratislave“. Na príspevku sa autorsky podieľala aj architektka Ing.
arch. Jana Minaroviech. Súčasťou konferencie bola aj exkurzia po vybraných
keltských lokalitách na Považí.
II.4.5.- APVV projekt BIBA
V dňoch 8.-16.8.2016 sa traja interní riešitelia Margaréta Musilová, Branislav Resutík,
Anna Gondová a externá riešiteľka Jana Minaroviech zúčastnili výmenného pobytu vo
Francúzsku, Mont-Beauvray-Bibracte. Účelom pobytu bolo oboznámiť sa so
samotným výskumným pracoviskom, ktoré je najväčším centrom pre výskum
laténskej civilizácie v Európe. Súčasťou pobytu bola aj návšteva ďalších výskumných
pracovísk v Autune, Alézii, Dijone a v Chatillon sur Seine. Francúzskym kolegom boli
prezentované výsledky našich výskumov a zvlášť bratislavské keltské oppidum.
II.4.6.- Medzinárodný archeologický veľtrh
Stánok s materiálmi o výstave Kelti z Bratislavy; Paestum (Tal.) 25.-28.10.2016.
II.4.7.- prehliadka kaplnky sv.Jakuba
Spoločná prezentácia pre verejnosť na Deň otvorených dverí Bratislavy – apríl 2016.
Účasť: všetci odborní pracovníci.
II.4.8.- Zasadanie Slovenskej archeologickej spoločnosti
Účasť M.Musilovej a B.Resutíka na zasadaní SAS v Smoleniciach, 13.– 14.4.2016

II.4.9.- Model kelto-rímskej zástavby na Bratislavskom hrade
Vytvorenie modelu zástavby južnej časti Severnej terasy Bratislavského hradu
v neskorej dobe laténskej. Spolupráca so ŠTÚDIO 727 (Ing. Arch. Jana Ratimorská)
ako súčasť výstavy na Bratislavskom hrade (M.Musilová, B.Resutík).

II.5. Veda a výskum
Spôsobilosť pre vykonávanie výskumu a vývoja od Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR bola získaná v novembri 2015.
II.5.1. Vedecký archeologický výskum zemného opevnenia v Pečeňskom lese
parc. č.: 5983/1, k. ú. Bratislava – Petržalka. Vedúci výskumu: Mgr.Jozef Kováč;
archeologický výskum delostreleckého opevnenia,
výskum bol ukončený
a odovzdaný na posúdenie v apríli 2016, spracúva sa výskumná dokumentácia.
II.5.1. Vedecký bilaterálny projekt
Bilaterálny projekt s Francúzskou lokalitou BIBRACTE: „Kontakty s juhom na
periférii Rímskej ríše v 1. storočí pred n. l., porovnanie dvoch hlavných opevnených
sídlisk Bratislavy a Bibracte na príklade nálezu architektúr“ 1.etapa, projekt sa
uskutočňuje s pomocou agentúry APVV.

III. 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.6. Podklady pre projekt KNOW-SPOT
V rámci lepšieho poskytovania odborných informácií širokej verejnosti boli vypracované
popisy významných miest a objektov v Starom Meste. Popisy boli premietnuté do systému
KNOW-SPOT v rámci vytvorenia Smart City nástrojov (PhDr. Z. Zvarová).

IV. K o m i s i e
IV.1. PhDr. Z. Zvarová - členstvo v Odborno-metodickej komisii PÚ SR.
IV.2. PhDr. Z. Zvarová - členstvo v posudzovacej komisii BSK pre pridelenie grantov
v oblasti kultúry.
IV.3. PhDr. Z. Zvarová - členstvo v Pamiatkovej rade MK SR.
IV.4. PhDr. I. Štassel – členstvo v pamiatkovej komisii KPÚ BA.
IV.5. Mgr. B. Resutík - člen subkomisie pre archeológiu pri odborno-metodickej komisii PÚ
SR.

V. V ý s t a v y
V.1.- „Kelti z Bratislavy v Perugii“
Recipročná výstava v Perugii. Medzinárodná bilaterálna výstava sa uskutočnila v dňoch 1.7.31.10.2016 v Perugii. Pri jej príprave sa uskutočnila komunikácia so slovenskými
organizátormi (Magistrát Hl. mesta Bratislavy, BSK, BTB, MMB, SNM-HM a SNM AM,
SAHI, AÚ SAV) a talianskymi predstaviteľmi – Taliansky inštitút, Národné archeologické
múzeum v Perugii, Comune di Perugia. PhDr. Musilová je editorka dvoch katalógov, autorka
príspevkov, komisárka a kurátorka výstavy, zabezpečila réžiu a scenár filmu k výstave
a autorskú spoluprácu na 3D modeloch, vizualizáciách a animáciách.

V.2.- Čo sa rozbilo v prešporských domácnostiach
Realizácia projektu výstavy: Čo sa rozbilo v prešporských domácnostiach (Sklo v dejinách
Bratislavy) v rámci projektu BSK – Sklo v dejinách Bratislavy; Gestor akcie: Petra
Šimončičová Koóšová. Grafické spracovanie: Anna Gondová. Vernisáž výstavy -13.12.2016.
V.3.- Freska „Possonia“ vo Florencii
prezentácia jedinej zahraničnej fresky mesta Bratislavy-Possonia z roku 1565 v budove Starej
radnice mesta Florencia, ktorá bola v máji 2015 zreštaurovaná talianskymi reštaurátormi po
dlhom úsilí zo slovenskej strany (od roku 2004). Pri slávnostnej prezentácii vo Florencii dňa
4.mája bola usporiadaná aj malá konferencia o freske. Akcia sa konala pod patronátom
Slovenského veľvyslanectva v Ríme, Honorárneho konzulátu SR vo Florencii a Comune di
Firenze. Dňa 23.11. sa konala prezentácia fresky aj v Bratislave a bola spojená s 1-dňovou
konferenciou v Primaciálnom paláci. Gestorom akcie bola M.Musilová.

VI. P r e d n á š k y
Bratislavské mestské hradby
Prednáška pre verejnosť spojená s exkurziou po hradbách v spolupráci s OZ Bratislavské
rožky (PhDr. Z.Zvarová).
Trnavské mestské hradby
Lesák,B.-Kováč,J.-Staník,I.: Výsledky archeologického výskumu MPR Trnava – zaniknuté
úseky mestského opevnenia – mestský amfiteáter, severozápadná nárožná veža mestského
opevnenia (prednáška na seminári: Pamiatky Trnavy a trnavského kraja dňa 8.12.2016)
Konferencia Keltové 2016
Musilová,M. a Resutík,B.: „3-D rekonštrukcia rímskych stavieb na akropole keltského oppida
z 1.stor. pred Kr. v Bratislave“ (prednáška); na príspevku sa autorsky podieľala aj architektka
Ing. arch. Jana Minaroviech;
Trenčianske Teplice, 18.-20.5.2016
Konferencia o vedute Bratislavy
Šimončičová Koóšová, P.: „Oggetti di lusso di provenienza italiana nelle case dei citadini di
Presburgo in XIV secolo“, príspevok na konferencii Veduta Possonia (di Bratislava) e la sua
storia nascosta, Firenze (IT), 03.-05.5.2016
Konferencia o vedute Bratislavy
Šimončičová Koóšová, P.: Taliansky luxus v prešporských domácnostiach 16. storočia,
Bratislava, príspevok na konferencii Veduta Bratislavy v Palazzo Vecchio vo Florencii a jej
skrytý príbeh, Bratislava, 23.11.2016

Archeologické kolokvium Bamberg
Musilová,M.: Römische Grossbauten des 1. Jahrundert v. Chr. auf der keltischen Akropolis
von Bratislava (prednáška); Bamberg, Nemecko: 22.- 25.5.2016 , Universität Bamberg
Konferencia Unity in Diversity
prednáška M.Musilovej o záchrane archeologických pamiatok na Bratislavskom hrade;
medzinárodná konferencia Unity in Diversity, Florencia (Tal.), 2.–5.11.2016
Konferencia v Aquilei
prednáška M.Musilovej v rámci projektu Danube Limes Brand o nálezoch na bratislavskom
hrade v rámci archeologického výskumu MÚOP v rokoch 2008 až 2014; Aquileia (Tal.),
25.– 26.11.2016.
Konferencia archeológie stredoveku
Šimončičová Koóšová, P. – Lesák, B.: Zuckemandel – od Podhradia k mestskej štvrti
Bratislavy“, príspevok na medzinárodnej konferencii archeológie stredoveku (bude
publikovaný v zborníku AH 2017), České Budějovice (CZ), 19.-23.9.2016
Francúzsky inštitút
prednáška M. Musilovej na Francúzskom inštitúte pod názvom Keltská spojka, prezentácia
výsledkov výskumov Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave na tému keltskej
Bratislavy a oboznámenie verejnosti s projektom BIBA-Štefánik, 27.1.2016
Univerzita III. veku
prednáška M. Musilovej na STU Bratislava, Univerzita III. veku - Najnovšie archeologické
nálezy na Bratislavskom hrade – Keltská spojka; 4. 3. 2016.
Výstava Kelti z Bratislavy
Prednáška na vernisáži výstavy Kelti z Bratislavy v taliančine; 7.7.2016 .
Numizmatické sympózium
- Musilová,M.: Nálezové okolností antických mincí pochádzajúcich z archeologických
výskumov MÚOP v rokoch 1986-2016; prednáška v SNM-Historické múzeum, sympózium
na počeť E. Minarovičovej, 8.10.2016
- Resutík,B.: Interpretačný potenciál nálezových okolností mincí na príklade archeologického
výskumu rímskej stavby II na severnej terase bratislavského hradu; prednáška v SNMHistorické múzeum, sympózium na počeť E. Minarovičovej, 8.10.2016
Seminár o Keltoch z Bratislavy
prednáška M.Musilovej v taliančine na pracovnom seminári Kelti z Bratislavy, 29.10.2016 –
Perugia (Tal.)
Seminár BSK
Resutík,B.: „Archeologický výskum barokovej záhrady na Bratislavskom hrade“, príspevok
na seminári „Zeleň a historické parky v Bratislavskej župe“ v Modre na Zochovej chate,
28.9.2016
História skla Bratislava
Resutík,B.: „Nálezy skla z Bratislavy z neskorej doby laténskej“, príspevok 12. 12. 2016.

Konferencia o historickej zeleni
Zvarová, Z.: Modra – výskum parku, príspevok na Konferencii o historickej zeleni, parkoch
a záhradách v bratislavskej župe, september 2016.
Konferencia o historických parkoch
Zvarová, Z.:– príspevok „Kochova záhrada a drobná architektúra“ na konferencii Historické
parky a záhrady, organizovanej Národným trustom Slovenska.
Prednášky pre seniorov
Cyklus 7 prednášok pre seniorov o dejinách architektúry Bratislavy (PhDr. Z.Zvarová).
Prednášky pre rodiny s ďeťmi
Cyklus 9 prednášok pre rodiny s ďeťmi o dejinách architektúry Bratislavy v rámci projektu
MMB „Prechádzky s Marquartom“ (PhDr. Z.Zvarová).
Konferencia Pamiatky a genealógia
Lesák, B.-Šimončičová Koóšová,P. – Sedláčková, H.: Sklenené čaše a poháre
z archeologických výskumov v MPR Bratislave; prednáška na konferencii Bratislavského
okrášľovacieho spolku, 15.10.2016.

VII . P u b l i k o v a n i e
Branislav Lesák – Jozef Kováč – Ivan Staník – Peter Pišút – Ján Hunka: Výsledky
záchranného archeologického výskumu v lokalite Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava na
Trojičnom námestí č.9. In:Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 19, Trnava 2016, s.21-30.
Branislav Lesák – Jozef Kováč – Ivan Staník: Výpovedná hodnota trnavskej parcely na
príklade archeologického výskumu v priestore MPR Trnava, Štefánikova ulica č.4,
parc.č.57/1. In.:Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 19, Trnava 2016, s.13-20.
Branislav Lesák - Jozef Kováč – Ján Hunka: Historicko-archeologický význam
numizmatických nálezov z výskumov v Trnave.
In.:Numizmatika 26, Bratislava 2016, s.54-61.
Hedvika Sedláčková – Dana Rohanová – Branislav Lesák - Petra Šimončičová Koóšová: Late
Gothic and Early Renaissance Glass from Bratislava, ca. 1450-1550 (Pozdě gotické a raně
renesanční sklo z Bratislavy ca 1450-1550. In.:Památky archeologické CVII, 2016, s.353-394.
Branislav Lesák: Neskorolaténske osídlenie na nádvorí paláca Bratislavského hradu.
In.:Katalóg výstavy Kelti z Bratislavy. SNM – HM 2016, s.51-57.
Hedvika Sedláčková – Dana Rohanová – Branislav Lesák – Petra Šimončičová Koóšová:
Glass from Bratislava . Assessment. In.: Renaissance and Baroque glass from the central

Danube region. Eds.:Hedvika Sedláčková, Dana Rohanová et al. Archaia Brno, Brno 2016,
s.47-60.
Hedvika Sedláčková – Branislav Lesák – Petra Šimončičová Koóšová:Catalouge. In.:
Renaissance and Baroque glass from the central Danube region. Eds.:Hedvika Sedláčková,
Dana Rohanová et al. Archaia Brno, Brno 2016, s.95-220.
Musilová, M.- Kolníková,E. – Hložek, M.: „Rímska stavba I“ na akropole Bratislavského
keltského oppida - svedectvo mincí. In. Slovenská Arch. LXIII 2015/2, 239-303.
De Franceschini, M. – Lesák, B. – Musilová, M.: An opus signinum pavement in the Celtic
oppidum of Bratislava : a unique testimony of the links between the Middle Danube valley
and Roman Italy in the 1st c. BC". ("Un pavement en opus signinum sur l'oppidum celtique de
Bratislava, témoin exceptionnel des rapports entre la moyenne vallée du Danube et l'Italie au
Ier siècle avant notre ère"). Bibracte (in print). korektúry
M. Musilová: Structural analysis of the Celto-Roman Masonry Building on Bratislava Castle
Hill -A preliminary study. In Boii - Taurisci, Mitteilungen der Prähistorischen Kommission,
OAW, Band 85, 2016, 217-236.
M. Musilová: Výstava Kelti z Bratislavy. In: Numizmatika, 26, 2016, 159-161.
M. Musilová: Bratislavské oppidum. In: Katalóg výstavy Kelti z Bratislavy. Talianskoslovenská verzia. Vydal MÚOP-SNM, 2016, 57-76. ISBN 978-80-972366-0-1.
Resutík,B.: Rímska stavba II a zvyšky stavieb IV a VI na severnej terase, In: Musilová M.:
Icelti di Bratislava, Katalog k výstave v Perugii, Bratislava 2016
Resutík,B.: Rímska stavba II vo svetle antického stredomorského importu v keltskom
prostredí a torzá stavieb II, IV a VI, In: M. Musilová – P. Bárta: Kelti z Bratislavy, Katalóg
výstavy, Bratislava 2016, 198 s.
Resutík,B.: Interpretačný potenciál nálezových okolností mincí na príklade archeologického
výskumu rímskej stavby II na severnej terase Bratislavského hradu. Slovenská numizmatika
M. Musilová: Keltská akropola na Bratislavskom hrade. In Katalóg výstavy Kelti
z Bratislavy. Taliansko-slovenská verzia. MÚOP - SNM-HM 2016, 77-94. ISBN 978-80972366-0-1.
M. Musilová – Minaroviech, J. : 3D Reconstruction of Roman buildings from the 1st century
BC on the Celtic Hillfort in Bratislava, Urban Archaeology. Proceedings of the 20th
International Conference on Cultural Heritage and New Technologies 2015 (CHNT 20, 2015)
Vienna 2016, http://www.chnt.at/proceedings-chnt-20/, ISBN 978-3-200-04698-6
Editor/Publisher: Museen der Stadt Wien – Stadtarchäologie
Editorial Team: Wolfgang Börner, Susanne Uhlirz. E-book.
M. Musilová: Bratislavské oppidum. In: Katalóg výstavy Kelti z Bratislavy. Vydalo SNMHM 2016, 11-22. ISBN: 978-80-8060-394-6.

M. Musilová: Keltská akropola na Bratislavskom hrade. In Katalóg výstavy Kelti
z Bratislavy. SNM-HM 2016, 23-34. ISBN: 978-80-8060-394-6.
I.Kvetánová – M. Musilová: Possonia – veduta Bratislavy v Palazzo Vecchio vo Florencii. In:
Pamiatky a múzeá 2016/2, 57-62.
K. Kuzmová – M. Musilová: Terra sigillata v nálezových kontextoch z historického jadra
Bratislavy (výskumy v rokoch 1986-1996). I: Zborník SNM, Archeológia Suplementum na
pamiatku M. Pichlerovej. Bratislava 2016, 147 – 158.
M. Musilová: Výsledky archeologického výskumu Starej radnice v Bratislave v rokoch 20082010. Zborník k životnému jubileu Phdr. V. Plachej: Devín Veroniky Plachej. Bratislava,
MMB 2017, 197-212.
M. Musilová: Znovuobjavená Rybárska brána a jej gotické predbránie na freske Possonia vo
Florencii. In: ARS 49, Časopis Ústavu dejín umenia SAV 2016, 1., 50-67.
M. Musilová: Výstava Kelti z Bratislavy v Perugii. In: Pamiatky a múzeá 2016/4, 58-59.
Sedláčková, H. – Rohanová, D. et. al.: Renaissance and Baroque Glass from the Central
Danube Region. Brno 2016.
Sedláčková, H. – Rohanová, D. – Lesák, B. – Šimončičová Koóšová, P.: Late Gothic and
Early Renaissance Glass from Bratialava, ca. 1450-1550. Památky archeologické CVII, 2016,
353-394.
Šimončičová Koóšová, P.: Taliansky luxus v prešporských domácnostiach 16. storočia. ARS
49, č.2, 2016, 190-201.
Pilková, L. - Šimončičová Koóšová, P.: Militáriá, ostrohy a konský postroj z Čeboviec –
Zeleného hradu (okr. Veľký Krtíš). Zborník SNM CVIII – Archeológia 26, 2016, 173-181
Šimončičová Koóšová, P. – Sedláčková, H. – Lesák, B. – Rohanová, D.: Život na hranici
mesta. Príspevok k výsledkom archeologického výskumu Vodnej veže v Bratislave.
Archaeologia Historica – v tlači.
Šimončičová Koóšová, P.: Farnosť sv. Vavrinca v kontexte stredovekej Bratislavy
(porovnanie archeologických a historických prameňov). In: Harmadyová, K. (ed.): Devín
Veroniky Plachej, Bratislava 2017, 213-225.
Zvarová, Z.: Priemyselné dedičstvo v okrese Malacky , In: Zborník BSK Industriálne a
technické pamiatky a areály v Bratislavskej župe, Bratislava 2016.
Zvarová, Z.: Pomníky 1. sv. vojny – k niektorým aspektom ich výstavby a hodnotenia. In:
Zborník BSK: Veľká vojna a Bratislavská župa, Bratislava 2016.

VIII. M e d i á l n e v ý s t u p y

Televízia ARD – vystúpenie PhDr. I.Štassela v nemeckej televízii s témou prezentácie hodnôt
historickej Bratislavy v súvislosti s nadchádzajúcim Predsedníctvom SR v EÚ.
TV Ružinov – cyklus vstupov PhDr. J.Hamšíkovej od jesene 2016 v rámci relácie „Svet
Ružinova“ - rozprávanie o pamiatkach, pamätihodnostiach a uliciach Ružinova.
TV Bratislava - vystúpenia PhDr. I.Štassela v bratislavskej televízii s témou ochrany
kultúrno-historickej identity mesta.
Rádio Regina - rozhovory PhDr. J.Hamšíkovej pre vysielanie v rámci programu „Ulicami
Bratislavy“ s redaktorkou Hanou Michalčíkovou:
- rozprávanie o uliciach nášho mesta, o Ružinove a Prievoze (júl 2016);
- rozprávanie o náhrobníkoch na cintoríne Kozia brána (november 2016).
Slovenský rozhlas - vystúpenia PhDr. I.Štassela v rámci kultúrneho vysielania rozhlasu
s témami evidencie pamätihodností, pomníkovej tvorby a ochrany kultúrneho dedičstva.
Slovenský rozhlas - vystúpenie PhDr.Z.Zvarovej na tému konferencie „Historická zeleň,
parky a záhrady v Bratislavskej župe“.

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

VIII.1.- Konferencia o vedute Bratislavy vo Florencii
Dňa 4. mája 2016 sa v talianskej Florencii uskutočnila konferencia o vedute
Bratislavy, nachádzajúca sa na 1.nádvorí Palazzo Vecchio vo Florencii. Konala sa za
účasti Nicoletty Mantovani, námestníčky primátora Florencie a Ivety Plšekovovej,
námestníčky primátora Hlavného mesta SR Bratislavy. Gestorom konferencie bola
M.Musilová.

VIII.2.- Konferencia o vedute Bratislavy v Primaciálnom paláci
Dňa 23.11.2016 sa v bratislavskom Primaciálnom paláci konala 1-dňová konferencia
pri príležitosti prezentácie veduty na slovenskej pôde. Gestorom akcie bola
M.Musilová.

IX. G r a n t y
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave obdržal v roku 2016 2-ročný grant zo štátneho
rozpočtu na realizáciu vedeckého projektu s názvom: „Porovnanie neskorolaténskych nálezov
z Bratislavského hradu a z náleziska vo francúzskom Bibracte“. Suma na rok 2017 vo výške
2650,- € bude použitá na pokrytie organizačných a cestovných nákladov.

X. 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 – 10.9.2016;
- pri realizácii zahraničnej a domácej výstavy Kelti z Bratislavy - 7.7. 2016 – 31.10. 2016
Perugia, výstava Kelti z Bratislavy na Bratislavskom hrade – SNM-Historické múzeum –
14.12.2016 – 1.10.2017;
- konferencia freska Possonia vo Florencii – 3.-5.5.2016, konferencia v Primaciálnom paláci –
23.11.2016. Finančná participácia. Propagácia podujatí. Zmluva.
Bratislava Tourist Board
– finančná participácia na podujatí Limes Day (10.9.2016) – sprievodcovia archeobusov;
- propagačné materiály pre podujatie Freska Possonia vo Florencii, Kelti z Bratislavy
v Perugii a XIX. Medzinárodný archeologický veľtrh v Paestume, Taliansko. Propagácia
podujatí. Zmluva
Múzeum mesta Bratislavy
– Spolupráca pri príprave a realizácii Limes Day – 10.9.2015, J. Schmidtová, B. Husová.,
- spolupráca na výstave Kelti z Bratislavy v Perugii: K. Harmadyová, A. Fiala. Zmluva.
- spolupráca na akcii „Prechádzky s Marquartom“- cyklus 9 prednášok.
Galéria mesta Bratislavy
– spolupráca na konferencii Veduta Bratislavy vo Florencii,
- spolupráca na výstave Kelti z Bratislavy.
BKIS
– propagácia podujatí Veduta Possonia vo Florencii, výpomoc pri inštalovaní plátna
v Primaciálnom paláci.
- spolupráca pri prezentácii histórie mestských hradieb v Bratislave.
Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
- spolupráca a finančná participácia na výstave Kelti z Bratislavy v Perugii a na
Bratislavskom hrade. Zmluva.

Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum
- spolupráca na výstave Kelti z Bratislavy v Perugii a na Bratislavskom hrade. Výpožička
predmetov a autorské príspevky do katalógu.
Slovenský historický ústav v Ríme
– finančná participácia na podujatí freska Possonia vo Florencii.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
– morálna záštita počas Predsedníctva SR v Rade EÚ – použitie loga. Dohoda. Zastupiteľský
úrad v Ríme a Slovenský inštitút v Ríme
– logistická pomoc pri zabezpečovaní podujatí v Talianskej republike: prevoz výstavy
a propagačných materiálov, komunikácia s Comune di Firenze a Perugia.
- zabezpečenie stánku zdarma na Medzinárodnom archeologickom veľtrhu v Paestume.
Agentúra pre podporu výskumu a vývoja
– finančná dotácia na bilaterálny vedecký projekt o nálezoch z obdobia laténu s Francúzskom,
BIBA – dvojročný projekt 2016-2017.
Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV
– Predseda spoločnosti od apríla 2015 (M.Musilová).
- Spoluúčasť na podujatiach Kelti z Bratislavy, Medzinárodný veľtrh v Paestume.
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.
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;
- organizácia Limes Day v spojitosti s Rímskymi hrami v Rusovciach..
Hist. ústav SAV, Filozofická fakulta UK
- spolupráca na 2. a 4.zväzku „Dejín Bratislavy“ s autorskými príspevkami z oblasti
archeológie a histórie bývania;
Generálny investor Bratislavy
- spolupráca pri obnove pomníkov a pamätníkov v majetku mesta;
- spolupráca pri pamiatkových obnovách objektov v majetku mesta.
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 UTV.
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 UTV;
- Katedra archeológie FFUK – spolupráca pri grantových projektoch „ Keltské hrnčiarstvo na
strednom Dunaji. Hrnčiarske dielne a vypaľovacie zariadenia neskorej doby laténskej od
Devínskej brány po ohyb Dunaja“ a „Počiatky formovania mestského priestoru v Bratislave (
za MÚOP PhDr. B. Lesák a Mgr. J. Kováč).
Úrad vlády SR
- poskytnutie podkladov pre pripravovanú pamiatkovú obnovu veľkého kaštieľa s parkom
v Rusovciach (PhDr. Z.Zvarová).
Pamiatkový úrad SR
- spolupráca na vyhlasovaní vybraných objektov do Ústredného zoznamu pamiatkového
fondu SR (Búdkova 2, PhDr. Z.Zvarová);
- 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.
– komunikácia kvôli vývozu a prevozu vystavených predmetov na výstavu Kelti
z Bratislavy.
- návrh na vyhlásenie vybraných predmetov z kaplnky sv.Ladislava v Primaciálnom paláci
v Bratislave za hnuteľné kultúrne pamiatky.
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;
- členstvo v posudzovacej komisii BSK pre pridelenie grantov v oblasti kultúry.
– finančná participácia na podujatí Kelti z Bratislavy v Perugii a na Bratislavskom hrade.
Zmluva.
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 Talianskym veľvyslanectvom na
bilaterálnych a družobných akciách: Kelti z Bratislavy, Veduta Possonia vo Florencii.
Rakúsko:
1. Institut fur Österreichische Geschichtsforschung, Universität Wien – spolupráca na EÚ
projekte Danube Limes Brand – Mag. Sonja Jílek, Prof.Andreas Schwarz, príprava nových
projektov –pokračovanie DLB.
2. Petronell - Carnuntum, Archäologischer Park - spolupráca pri organizácii Limes Day.
3. NÖ Landesregierung, St. Polten – spolupráca na zorganizovaní kultúrnych podujatí
v Rakúsku, konkrétne výstavy Kelti z Bratislavy v múzeu MAMUZ v Asparn an der Zaya.
4. Stadtarchäologie Wien – spolupráca na spracovávaní archeologického materiálu z hradu,
chemické analýzy keramiky, výstava Kelti z Bratislavy vo Viedni.
Česká republika:
1. Technické múzeum Brno – spektrometria, spracovanie mincí a kovových nálezov z BH.
Spoločný článok o keltských minciach z hradu.
2. Praha – Karlova Univerzita, Katedra klasickej archeológie – Mgr. Ján Kysela – spolupráca
pri spracovávaní nálezov rímskych amfor z BH a pri katalógu výstavy Kelti z Bratislavy –
talianska verzia.
3. Archaia Brno – spolupráca na výstave „Čo sa rozbilo v bratislavských domácnostiach“
v priestoroch Múzea mesta Bratislavy, december 2016.
Francúzska republika:
1. Francúzsky inštitút v Bratislave – prednáška M. Musilovej na tému keltskej Bratislavy.
2. BIBRACTE – Centrum európskej archeológie – pracovná návšteva francúzskeho tímu
archeológov v Bratislave, príprava spoločnej konferencie Keltské oppidá na strednom
Podunajsku – 2017.
___________________________________________________________________
PhDr. Ivo Štassel, v.r.

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

SPRÁVA O FINANČNOM
HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2016

JANUÁR 2017

Prehľad finančného hospodárenia za rok 2016 vyjadruje priložená tabuľka (Príloha č. 1)
„Prehľad hlavných ukazovateľov finančného hospodárenia“, ktorá obsahuje:
skutočnosť za rok 2015
rozpočet na rok 2016
skutočnosť za rok 2016

Výnosy:
Výnosy v roku 2016 predstavujú celkovú finančnú čiastku 330 528 EUR, čo
v porovnaní s celoročným rozpočtom v hodnote 313 078 EUR v percentuálnom vyjadrení
roku 2016 predstavuje plnenie na 105,57 %. V roku 2016 boli po dokončení archeologických
výskumov fakturované ďalšie splátky podľa uzatvorených zmlúv. Táto finančná čiastka
zahŕňa:
1.
2.
3.
4.
5.

194 818 Eur
- príspevok Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,
20 000 Eur
- vlastné tržby,
41 710 Eur
- výnosy z prenájmu
55 002 Eur
- ostatné výnosy
20 000 Eur
- kapitálový transfer

Výnosy pozostávajú:
Z tržby z nájmu nebytových priestorov, archeologického výskumu, ostatných výnosov a
príspevku Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
K bodu 2) – tržby z nájmu nebytových priestorov
Plán – nájom
Skutočnosť
v percentách:
83,12 %.
K bodu 3) – tržby z hlavnej činnosti
Plán – archeologický výskum
Skutočnosť
v percentách:
131,01 %.
K bodu 4) – ostatné výnosy
Skutočnosť

37

41 710 Eur
669

Eur,

20 000 Eur
26

55 002 Eur
63 506 Eur v percentách:

203

Eur,

115,46%

Výnosy z hlavnej činnosti pokračovali roku 2016 na plánovanej úrovni, uzatvorili sa
nové zmluvy na archeologické práce v Bratislave a v Trnave.
Náklady:
Náklady v roku 2016 predstavujú celkovú finančnú čiastku 327 547 Eur, čo
v porovnaní s rozpočtom v hodnote 313 078 Eur, v percentuálnom vyjadrení roku 2016
predstavuje plnenie na 104,62 %.

Vybrané položky nákladovej časti
Spotrebované nákupy
Celkove predstavuje táto nákladová položka z plánovaných 24 600 Eur ročnú
skutočnosť roku 2016 v hodnote 24 598 Eur, v percentuálnom vyjadrení predstavuje
plnenie 100,00 %.
Táto finančná čiastka zahŕňa nákup, resp.:
– spotreba materiálu
6 865 Eur,
– spotreba energie
17 733 Eur.
Služby
Z celkovej plánovanej finančnej čiastky 58 410 Eur bolo čerpanie v roku 2016
v hodnote 58 398 Eur, v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie 100,00 %.
Osobné náklady
Táto nákladová položka predstavuje najvyššiu položku finančného hospodárenia.
Zahŕňa v sebe tri okruhy nákladov:
– mzdové náklady
148
981 Eur - OON 1 100 Eur
– náklady na sociálne a zdravotné poistenie
51 702 Eur
– ostatné sociálne náklady
(stravovanie, nemocenské dávky, odchodné)
8 700 Eur.
Celková finančná čiastka v rozpočte je 208 200 Eur, čerpanie v roku 2016
predstavuje 208 107 Eur. Krytie tejto najvyššej nákladovej položky je zabezpečené
príspevkom magistrátu, ktorý zahŕňa záväzný ukazovateľ mzdových prostriedkov
v celkovej výške 148 981 Eur, v tom 1 100 Eur OON, v percentuálnom vyjadrení
celková čiastka určená na osobné náklady, predstavuje 100,00 %.
Náklady na sociálne a zdravotné poistenie boli čerpané v nadväznosti na výšku
mzdových prostriedkov a platné zákony, v celkovej hodnote 50 720 Eur. Ďalší okruh
osobných nákladov predstavujú náklady na stravovanie a tvorba sociálneho fondu.
Plánované náklady sú 8 700 Eur skutočné čerpanie v roku 2016 bolo 8 696 Eur.
Dane a poplatky (53, 54, 59 )
Tieto nákladové položky zahŕňajú poplatky za komunálny odpad 1 090 Eur
a významnú hodnotu 25 096 Eur – Daň z príjmu za rok 2013, 2014, 2015 v zmysle
podaného Daňového priznania za roky 2013, 2014, 2015 a štvrťročné preddavky pre
rok 2016.
Odpisy hmotného a nehmotného majetku
V zmysle odpisového plánu zostaveného k 01.01.2016 boli odpisy naplánované vo
výške 4 300 Eur, skutočné čerpanie odpisov k 31. 12. 2016 4 289 Eur.

Záverečné zhodnotenie
Na základe hospodárenia v roku 2016 a prijatých transferov (príspevok na prevádzku) bol
dosiahnutý kladný výsledok hospodárenia, ktorý vo finančnom vyjadrení predstavuje :
Zisk : 2 981 Eur
PhDr. Ivo Štassel, v.r.
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 2017
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Hlavné úlohy a zámery

Hlavnú náplň činnosti organizácie na rok 2017 budú tvoriť aktivity voči samospráve, či už to
bude hlavné mesto, alebo mestské časti. Všetky akcie pre samosprávu sa robia v zmysle nášho
štatútu bezodplatne. Voči nesamosprávnym 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 apríli 2017 sa chystá aktualizácia zoznamu – jeho doplnenie o ďalšie položky.
Koncom roka 2017 bude nasledovať ďalšia aktualizácia zoznamu.
A.2. Zoznam pamätihodností mestských častí
Popri celomestskom zozname pamätihodností existujú ešte aj zoznamy mestských častí
Bratislavy, ktoré si vedú jednotlivé mestské časti. Pri týchto dielčích zoznamoch vystupuje
naša organizácia ako metodický a poradný činiteľ.
V roku 2017 sa pokračovalo
s metodickou pomocou mestským častiam pri dopĺňaní jednotlivých zoznamov a realizovala
sa 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, pamätníky, 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 bude hlavné
mesto vyjadrovať 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.
V roku 2017 bude komisia pokračovať vo svojej riadnej činnosti v zmysle štatútu, pričom jej
zameranie sa v súlade s aktivitami vedenia mesta a pani hlavnej architektky 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. Poznatky
získané evidenciou sa využívajú pri aktualizácii Celomestského zoznamu pamätihodností
Bratislavy. V roku 2016 sa údaje z evidencie použili v dielčích materiáloch hlavného mesta
orientovaných na zachovanie obrazu mesta (napr. pri plánovaných úpravách verejných
priestorov). Evidencia sa bude používať rovnako aj v roku 2017.

C. Pasportizácia cintorínov Bratislavy
V roku 2017 sa budeme ťažiskovo venovať trom historickým cintorínom vzhľadom na
aktuálne prebiehajúce rokovania s ich majiteľmi o ich ďalšej budúcnosti. Popri tom sa bude
pokračovať v pasportizácii nášho najväčšieho cintorína v Slávičom údolí.
C.1. Aktualizácia pasportu cintorínov mesta – Ondrejský cintorín
V roku 2016 sa uskutočnila aktualizácia pasportu cintorína, zahŕňajúca popis náhrobkov,
fotodokumentáciu a zber historických údajov do evidenčných listov. V roku 2017 budú
poznatky využité pri zaradení vybraných náhrobkov do Celomestského zoznamu
pamätihodností.
C.2. Aktualizácia pasportu cintorínov mesta – cintorín Kozia brána
V roku 2016 sa uskutočnila aktualizácia pasportu cintorína, zahŕňajúca popis náhrobkov,
fotodokumentáciu a zber historických údajov do evidenčných listov. V roku 2017 budú
poznatky využité pri zaradení vybraných náhrobkov do Celomestského zoznamu
pamätihodností. Potreba aktualizácie je daná okrem iného plánovanou revitalizáciou cintorína,
ktorú predložil majiteľ areálu – evanjelický cirkevný zbor.

C.3. Pasportizácia cintorínov mesta – Slávičie údolie.
Pristúpi sa k ďalšej etape prieskumu cintorína v južných sektoroch, v novšej časti cintorína.
V každom zo sektorov bude pozornosť zameraná na zdokumentovanie náhrobkov význačných
osobností kultúrneho a spoločenského života, ako aj na výtvarne hodnotné náhrobky.

D. Obraz mesta
D.1. Regulácia reklamy na fasádach Obchodnej ulice
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.
Materiál bude slúžiť pre potrebu Krajského pamiatkového úradu Bratislava, ako aj
staromestského stavebného úradu pri regulácii reklamných stavieb na Obchodnej ulici. V roku
2017 sa bude v úzkej súčinnosti s oboma úradmi a predovšetkým s o.z. „Obchodná ulica
a okolie“ riešiť implementácia regulatívov do každodennej reality. Materiál bude slúžiť okrem
toho aj ako odborný podklad pre zadania študenských prác v rámci projektu MUNISS a na
posudzovanie zrealizovaných ročníkových prác študentov Fakulty architektúry STU.

E. Územný plán mesta
E.1. Územný plán sídla
V zmysle požiadaviek odborného oddelenia Hlavného mesta budú aj naďalej poskytované
aktualizované údaje týkajúce sa pamiatkových území a národných kultúrnych pamiatok pre
potreby spracovávania Územného plánu Bratislavy.
E.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“.

F. Súčinnosť
F.1. Hlavný architekt
F.1.1
Podporiť úsilie hlavného architekta o transformáciu a humanizáciu verejných
priestranstiev, predovšetkým v pamiatkovo chránených oblastiach mesta.
F.1.2 Odborne spolupracovať pri výsadbe zelene na verejných priestranstvách, poskytovať
potrebné pamiatkové podklady a archeologický servis.

F.2. Stavebné úrady
Spolupracovať so stavebnými úradmi vo všetkých oblastiach týkajúcich sa problematiky
ochrany kultúrneho dedičstva, zvlášť v pamiatkovo chránených územiach.

F.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.
F.4. Komisia hlavného mesta pre pamätníky a zásahy do verejných priestorov
F.4.1. Začleniť do verejnej platformy aj odbornú pomoc „Komisie hlavného mesta SR
Bratislavy pre pomníky a zásahy do verejného priestoru“, ktorej gestorom je Mestský ústav
ochrany pamiatok v Bratislave.
F.4.2. Podporiť činnosťou komisie investície do verejných priestranstiev mesta a tým
motivovať rozvoj intelektuálneho a kultúrneho kapitálu.
F.4.3. Podporiť umiestnenie sôch a pamätníkov významným bratislavským rodákom a iným
dejateľom, ktorí sa pričinili o rozvoj mesta.
F.5. Propagačná a informačná činnosť v prospech mesta
F.5.1. Recenzovanie a korigovanie turistických sprievodných materiálov, ktoré si hlavné
mesto dáva vypracovať na propagáciu svojho kultúrneho dedičstva.
F.5.2. V spolupráci s MMB a GMB vytipovať významnejšie objekty, na ktoré budú osadené
informačné tabule. Pripraviť texty na informačné tabule.

F.6. Limes Day
Zorganizovať ďalší ročník podujatia Limes Day, ktoré je venované propagácii kultúrneho
dedičstva z čias Rímskej ríše. Podujatie organizujeme v spolupráci s MMB a rakúskou
stranou. Ťažiskovými lokalitami sú slovenská Gerulata – Rusovce a rakúske Carnuntum –
Deutsch Altenburg.

G. Vedecká činnosť
G.1. Náš ústav získal v roku 2014 na základe doterajšej výskumnej činnosti osvedčenie
o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, čím sa oficiálne zaradil medzi ostatné výskumné
pracoviská Slovenska.
G.2. Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave bude spolu s francúzskou stranou
realizovať vedecký projekt porovnania keltských nálezov z výskumu na Bratislavskom hrade
s obdobnými nálezmi na francúzskom nálezisku v Bibracte.
G.3. Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave dá na základe svojho vedeckého
výskumu návrh na zaradenie zemného delostreleckého opevnenia v Pečnianskom lese medzi
pamätihodností hlavného mesta.

H. 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.
H.1. Podklady pre vyjadrenia samospráv
Poskytovanie odborných stanovísk, archívno-historických podkladov a informácií
z pamiatkovej oblasti pre potreby vyjadrení hlavného mesta alebo mestských častí.
H.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. Archeologické výskumy
I.1. Bratislavský hrad:
- spracovanie nálezov z etapy 2013-14 a ich odovzdanie do depozitu Slovenského
národného múzea 2.kvartál 2017;
- stavba Rím I. - Jazdiareň – dohľad pri reštaurovaní nálezov (PhDr. Musilová);
- stavba Rím II.- Pod gaštanmi - dohľad pri reštaurovaní nálezov (Mgr. Resutík).
I.2.- Kapitulská 1:
- dokončenie výskumu v teréne po získaní finančných prostriedkov (investor);
- vypracovanie výskumnej dokumentácie do 60 dní po ukončení terénu;
- vedúci výskumu: Mgr. J.Kováč.
I.3.- Kapitulská 5:
- vypracovanie výskumnej dokumentácie z výskumu a odovzdanie nálezového
materiálu do správy Pamiatkového úradu SR.
- vedúci výskumu: Mgr. J.Kováč.
1.4.- Veterná – Staromestská
-vypracovanie výskumnej dokumentácie a odovzdanie nálezového materiálu do správy
Pamiatkového úradu SR (Mgr. Resutík).
1.5. - Panenská ulica č.32
-vypracovanie výskumnej dokumentácie a odovzdanie nálezového materiálu do správy
Pamiatkového úradu SR (Mgr. Resutík).
1.6.- Rudnayovo námestie č.3
-vypracovanie výskumnej dokumentácie a odovzdanie nálezového materiálu do správy
Pamiatkového úradu SR (PhDr. Musilová).
1.7. - Podunajské Biskupice – rím.-kat. kostol sv.Mikuláša
-vypracovanie výskumnej dokumentácie a odovzdanie nálezového materiálu do správy
Pamiatkového úradu SR (Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD).
1.8. - Štefánikova ulica č.4 – Trnava
- vypracovanie výskumnej dokumentácie a odovzdanie nálezového materiálu do
správy Pamiatkového úradu SR (PhDr. Lesák).
1.9. - Štefánikova ulica č.3 – Trnava
- vypracovanie výskumnej dokumentácie a odovzdanie nálezového materiálu do
správy Pamiatkového úradu SR (PhDr. Lesák).
1.10. – Mestské hradby – Trnava
- vypracovanie výskumnej dokumentácie z 1.etapy výskumu - 03/2017;
- realizácia 2.etapy výskumu v teréne v polohe SZ-nárožná veža (PhDr. Lesák)..
1.11.- Meštiansky dom na Prostrednej ul.- sv.Jur
- pripravovaný výskum parcely na miestach dotknutých stavbou;
- vedúci výskumu: Mgr. J.Kováč.

Ďalšie archeologické výskumy a dohľady budú realizované na základe požiadania externých
žiadateľov a investorov.

J. Architektonicko–historické výskumy
Výskumy pre mestský, štátny či súkromný sektor sa budú realizovať na základe objednávky
externých žiadateľov a investorov a na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu
Bratislava.

K. Umelecko–historické výskumy
K.1. Pre štátny sektor
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).
K.1.1. Rím.-kat. kostol Zvestovania P.Márie v Bratislave (fantiškánsky kostol)
K.1.2. Kaplnka sv. Barbory v Grassalkovichovom paláci v Bratislave
K.1.3. Rím.-kat. kostol sv. Trojice vo Svätom Jure.
K.2. Pre súkromný sektor
Výskumy pre súkromný sektor sa budú realizovať podľa vyžiadania na základe objednávky
externých investorov a na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Bratislava..

L. Historické výskumy
Vzhľadom na odchod našej pracovníčky so špecializáciou historik-pamiatkár do dôchodku sa
nebudú v prvých troch kvartáloch vykonávať archívno-historické výskumy, ani sa nebude
pokračovať v systematickom bádaní v Archíve mesta Bratislavy. V nutných prípadoch vieme
pokryť potrebu archívno-historických výskumov cez externého historika.
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.

M. Výstavy a expozície
M.1. - V priestoroch Historického múzea SNM na Bratislavskom hrade je od decembra 2016
nainštalovaná výstava o bratislavských Keltoch, ktorá bola v 2.polroku 2016 v talianskej
Perugii. Výstava bude trvať do septembra 2017. Kurátorom a autorom výstavy je PhDr. M.
Musilová, autorom grafického a architektonického spracovania je ing.arch. A. Gondová.
M.2. - Vo výstavných priestoroch Múzea mesta Bratislavy na nádvorí Starej radnice bola
v decembri 2016 pracovníkmi archeologického oddelenia MUOP (Mgr. ŠimončičováKoóšová,PhD, PhDr.Lesák, Mgr.Kováč) nainštalovaná výstava „Sklo v dejinách Bratislavy“
v spolupráci s brnenskou spoločnosťou Archaia. Výstava bola otvorená v decembri 2016
a bude trvať do apríla 2017.

N. Mediálne aktivity
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 archeologickým výskumom Bratislavského hradu.
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 Múzea mesta Bratislavy,
Zborníka SNM-AM, zborníka Slovenská archeológia, Numizmatika, AVANS a Pamiatky
Trnavy a Trnavského kraja.
Cyklus 7 prednášok Z.Zvarovej pre seniorov o dejinách architektúry Bratislavy.
Prechádzky s p. Marquartom: cyklus 8 prednášok Z.Zvarovej pre rodiny s deťmi.
Komentované prednášky k výstave „Sklo v dejinách Bratislavy“ v mesiacoch január až marec
2017, v priestoroch MMB v Starej radnici.

O. Semináre, podujatia
O.1.
September 2017 - Účasť na seminári pri príležitosti Dní kultúrneho dedičstva organizovanom
Bratislavským samosprávnym krajom, MÚOP a AI Nova.
O.2.
September 2017 – Limes Day – akcia v rámci propagácie pamiatok z obdobia Rímskej ríše
v spolupráci s rakúskou stranou – podujatia medzi Carnuntom (A) a Gerulatou (SK).

O.3.
September 2017 - Keltské oppidá na strednom Dunaji – dvojdňová konferencia
s medzinárodnou účasťou v Bratislave.
O.4.
September 2017 - Konferencia stredovekej archeológie s medzinárodnou účasťou,
s príspevkom archeologického oddelenia MÚOP.

P. Granty
P.1.
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave obdržal v roku 2016 2-ročný grant zo štátneho
rozpočtu na realizáciu vedeckého projektu s názvom: „Porovnanie neskorolaténskych nálezov
z Bratislavského hradu a z náleziska vo francúzskom Bibracte“. Suma na rok 2017 vo výške
2650,- € bude použitá na pokrytie organizačných a cestovných nákladov.

R. Spolupráca s inštitúciami
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.
Staré Mesto
- spolupráca pri príprave obnovy pamiatkových objektov v správe MČ podľa požiadaviek
mestskej časti;
- spolupráca pri regulácii reklamných nosičov a eliminácii vizuálneho smogu..
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 na výstavnej činnosti MMB;
- organizovanie samostatných výstav MÚOP na pôde MMB.

Hist. ústav SAV, Filozofická fakulta UK
- spolupráca na 4.zväzku „Dejín Bratislavy“ s autorskými príspevkami z oblasti archeológie
a histórie bývania;
Generálny investor Bratislavy
- spolupráca pri obnove pomníkov a pamätníkov v majetku mesta;
- spolupráca pri pamiatkových obnovách objektov v majetku mesta.
Marianum
- spolupráca pri správe cintorínov z hľadiska historického (vytipovanie osobností kultúrnospoločenského života) a výtvarného (výtvarne 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;
- príležitostná prednášková činnosť pre študentov STU.
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;
- Katedra archeológie FFUK – spolupráca pri grantových projektoch „ Keltské hrnčiarstvo na
strednom Dunaji. Hrnčiarske dielne a vypaľovacie zariadenia neskorej doby laténskej od
Devínskej brány po ohyb Dunaja“ a „Počiatky formovania mestského priestoru v Bratislave (
za MÚOP PhDr. B. Lesák a Mgr. J. Kováč)
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
(odd. dokumentácie);
-zapojenie sa do projektu Odkryté kapitoly Bratislavy
Široká verejnosť a bádatelia
- konzultačná činnosť a poskytovanie podkladov týkajúcich sa pamiatok a dejín Bratislavy
(odd. dokumentácie).
Pamiatkový úrad SR
- spolupráca na vyhlasovaní industriálnej architektúry 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.

___________________________________________________________________________
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