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Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave vykonával svoju odbornú činnosť na základe
„Hlavných úloh a zámerov na rok 2017“, ktoré boli začiatkom roka 2017 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.
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
2017 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; 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):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rača – kamenný kríž (ul. Pri vinohradoch ) – premiestnenie – vyjadrenie, definitívne
miesto, realizácia.
Rača – drevený kríž (Stupavská ul.), spolupráca pri obnove, účasť na posviacke
obnoveného historického dreveného kríža pri Leitbrunne.
Rača – sídlisko Barónka – obnova umeleckého diela „Veterníky“ (Jana MeliškováKay 1972), konzultácie, obhliadka, záverečná kolaudácia hotového diela.
Rača – Krasňany – Cyprichova ul. - pamätná tabuľa Ondreja Cypricha – pátranie po
minulosti O. Cypricha – podnet od jeho príbuzného, informácie z Vojenského
historického ústavu o jeho živote.
Ružinov – Masarykova štvrť –Rozmarínova 35 , konzultácie s projektantom obnovy
objektu. Konzultácie so stavebným úradom.
Ružinov – pomník Štefana Baniča – spolupráca s mestom a letiskom s cieľom
znovuinštalácie sochy v areáli letiska.
Ružinov – súbor domov Miletičova ul., Trenčianska 48-50-52-54-56, Prievozská 3941, Ružová dolina 24-26-28 – podmienky obnovy fasády- problém zatepľovania
pamätihodnosti - domu od arch. K. Paluša, 1954).
Ružinov – záchrana plastiky Juraja Meliša pred zničením pri výstavbe novej AS
Mlynské Nivy. Komunikácia s investorom.
Dúbravka – spolupráca s MČ Dúbravka pri snahe o obnovu umeleckých diel na jej
území – „Kocky“ a „Prameň“, „Matka“ – podklady k obnove sôch.
Podunajské Biskupice – korešpondencia s nemocnicou, MČ, poslankyňou p. Jegh
ohľadom záchrany súboru sôch (A. Trizuljak)v parku v areáli nemocnice
v Podunajských Biskupiciach.

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 2017, 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 tri riadne zasadania komisie (február, jún a máj), na ktorých bolo
prerokovaných 15 žiadostí týkajúcich sa pomníkov na verejných priestranstvách. 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 (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 2017 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 2017 sa uskutočnili tri 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 2017 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 2017 pokračovala aktualizačná pasportizácia našich najcennejších historických
cintorínov – Ondrejského a Kozej brány. Výstupy z aktualizácie boli premietnuté do
rozšírenia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy v dvoch etapách – v marci
2017 a v decembri 2017. Historické cintoríny boli preferenčne zaradené do aktualizácie z toho
dôvodu, že v súčasnosti sa uskutočňujú viacstranné rokovania o spôsobe spravovania týchto
cintorínov a za tým účelom musí byť spracovaná evidencia hodnotných náhrobkov.
I.3.1. Aktualizácia stavu historických cintorínov mesta - cintorín Kozia brána
Z hľadiska významných osobností a umelecky hodnotných náhrobkov bolo spracovaných
spolu 90 kusov náhrobkov (spolu s podkladmi) na zaradenie do Celomestského zoznamu
pamätihodností Bratislavy. Evidenčné listy spracovala PhDr. J. Hamšíková v dvoch várkach
– vo februári 2017 (51 ks) a v októbri 2017 (39 ks).
I.3.2. Aktualizácia stavu historických cintorínov mesta - Ondrejský cintorín
Z hľadiska významných osobností a umelecky hodnotných náhrobkov bolo spracovaných
spolu 110 kusov náhrobkov (spolu s podkladmi) v piatich sektoroch na zaradenie do

Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy. Evidenčné listy spracovala PhDr. Z.
Zvarová v dvoch várkach – vo februári 2017 a v októbri 2017 (70 ks).
I.3.3. Historické cintoríny – návrh komplexného riešenia prevádzkovania cintorínov
Metodické pripomienky k materiálu organizácie Marianum, ktorý slúži ako podklad pre
stanovisko Hlavného mesta v rokovaniach s majiteľmi cintorínov a so štátnou správou.
I.3.4. Cintorín Kozia brána – koncepcia úpravy cintorína
Metodické pripomienky k návrhu majiteľa na zásahy do historického cintorína, týkajúce sa
obnovenia pochovávania a vybudovania urnových miest.

I.4. R e g u l á c i a r e k l a m y
I.4.1. Regulácia reklamy na fasádach domov na Obchodnej ulici
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 2017 bol na základe tohto materiálu vypracovaný Manuál vonkajšej reklamy, pričom
náš regulačný materiál bol použitý ako odborný podklad pre autora manuálu (o.z. Obchodná
ulica a okolie). 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 Námestie Slobody
Vypracovanie podkladov pre architektonickú súťaž na Námestie Slobody v rámci spolupráce
s Útvarom hlavnej architektky.

I.6

Architektonicko–historické výskumy

I.6.1. Mestské hradby na Staromestskej ulici
Ukončila sa II.etapa architektonicko-historického výskumu mestských hradieb na
Staromestskej ulici v teréne, ktorý zabezpečuje naša organizácia cez oprávnenú osobu PhDr.
Z. Zvarovú. Následne bol spracovaný návrh pamiatkovej obnovy, ktorý bude slúžiť ako
podklad pre realizáciu projektu obnovy mestských hradieb. Architektonicko-historický
výskum bol v apríli 2017 schválený v odborno-metodickej komisii PÚ SR, čím sa stal
oficiálnym podkladom pre obnovu.
I.6.2. Labutí pavilón v areáli Železnej studienky
Jedná sa o objekt v majetku Hlavného mesta, ktorý bol daný do nájmu za účelom
rekonštrukcie a revitalizácie areálu v rekreačnej oblasti Karpát. Na objekt bola spracovaná
inventarizácia pamiatkovo hodnotných prvkov (PhDr. Z. Zvarová), ktorá bude slúžiť ako
podklad pre obnovu.

I.7

Umelecko–historické výskumy

I.7.1. Grassalkovichov palác - kaplnka sv. Barbory
Umelecko-historický výskum 5 pamiatkových celkov (9 pamiatkových predmetov), slúžiaci
ako podklad pre vyhlásenie za hnuteľné národné kultúrne pamiatky v interiéri kaplnky.
(PhDr. Z.Zvarová)
I.7.2. kostol Najsvätejšej Trojice vo Svätom Juri
Umelecko-historický výskum 5 pamiatkových celkov (30 pamiatkových predmetov), slúžiaci
ako podklad pre vyhlásenie za hnuteľné národné kultúrne pamiatky v interiéri 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. Archeologické výskumy
MPR Trnava – archeologický výskum zaniknutých úsekov mestského opevnenia - amfiteáter,
SZ nárožná veža. 2.etapa, (B. Lesák - 05-06/ 2017).
MPR Trnava – archeologický výskum Štefánikova ulica č.3, (B. Lesák - 08/2017).

Bratislava – Dúbravka - archeologický výskum “obytný súbor Dúbravčice“ (B.Lesák 09/2017.
Rudnayovo nám.3 – archeologický výskum objektu – statické sondy (M. Musilová, máj 2017)
Odovzdávanie hnuteľných archeologických nálezov do Historického múzea SNM
z archeologických výskumov:
Bratislavský hrad - severná terasa plocha II:3 (B. Resutík, máj 2017)
Bratislavský hrad – severná terasa plocha III:7 (B. Resutík, máj 2017)
Bratislavský hrad - severná terasa plocha pri WC (B. Resutík, máj 2017)
Bratislavský hrad – severná terasa – Plocha II. a Plocha V. (M. Musilová , máj –jún 2017
Marianka – kostol, archeologický výskum spovednej miestnosti (B. Resutík, 11/2017)
Marianka – kaplnka, archeologický výskum kaplnky Zázračnej studne (B. Resutík, trvá)
Bratislava–Jarovce, Kostol sv. Mikuláša,
archeologický výskum v exteriéri kostola,
neukončený v r. 2017 (P. Šimončičová-Koóšová, máj – december 2017)
Bratislava–Staré mesto, archeologický výskum v exteriéri objektov Jakubovo nám. 6-7, (P.
Šimončičová-Koóšová, jún – júl 2017)
Bratislava–Staré mesto, archeologický výskum v exteriéri objektu Panská 11,
Šimončičová-Koóšová, september 2017)

(P.

Svätý Jur - archeologický výskum meštianskeho domu na Prostrednej ul. 160, parc. č. 343,
344. Terénna časť výskumu neukončená. (J. Kováč, jún 2017 – trvá)
Bratislava–Staré mesto, archeologický výskum nádvoria Špitálskej 7 - rekonštrukcia
kanalizácie – 2. etapa, parc. č. 8559/2 - /4
(J. Kováč, júl - november 2017)

II.2. Výskumné dokumentácie - spracovanie
MPR Trnava – zaniknuté úseky mestského opevnenia, amfiteáter, SZ nárožná veža; 1.etapa odsúhlasená, odovzdaná investorovi.
(B.Lesák)
MPR Trnava – zaniknuté úseky mestského opevnenia, amfiteáter, SZ nárožná veža. 2.etapa odsúhlasená, správa odovzdaná investorovi.
(B.Lesák)
MPR Trnava – Štefánikova 4, odsúhlasená, správa odovzdaná investorovi.

(B.Lesák)

Bratislava–Dúbravka, “obytný súbor Dúbravčice“, správa odovzdaná investorovi (B.Lesák)
MPR Trnava – Štefánikova 3, správa odovzdaná na posúdenie na PÚ SR

(B.Lesák)

Bratislava – Twin City, odovzdaná nálezová správa „Polyfunkčný objekt Twin City“
investorovi aj KPÚ, č.1753/17, súhlasné stanovisko, (M.Musilová, 12/2017)
Bratislava–Staré mesto, odovzdanie výskumnej dokumentácie výskumu na Veternej ulici
(B.Resutík, 11/2017)
Bratislava–Staré mesto, odovzdanie výskumnej dokumentácie výskumu na Panenskej ulici
č.32

(B.Resutík, 12/2017)

Bratislavský hrad, spracovanie prírastkového katalógu archeologického výskumu severnej
terasy v rokoch 2009 – 2010

(B.Resutík, 05/2017)

Bratislava–Podunajské Biskupice, odovzdanie výskumnej dokumentácie výskumu v kostole
sv. Mikuláša investorovi - december 2017 (P.Šimončičová-Koóšová, január-jún 2017)
Bratislava–Jarovce, Kostol sv. Mikuláša (rozpracovaná správa)
(P.Šimončičová-Koóšová, máj – december 2017)
Bratislava–Staré mesto, odovzdanie výskumnej dokumentácie výskumu na Jakubovom nám.
6-7, odovzdané na PÚSR - 20.11.2017
(P.Šimončičová-Koóšová, jún – november 2017)
Bratislava–Staré mesto, odovzdanie výskumnej dokumentácie výskumu na Panskej 11,
odovzdané na PÚSR - 19.10.2017, investorovi v januári 2018
(P.Šimončičová-Koóšová, september–október 2017)
Bratislava–Petržalka, dokončenie výskumnej dokumentácie z archeologického výskumu
delostreleckého opevnenia Pečenský les, parc. č.: 5983/1
(J.Kováč, január 2017)
Bratislava–Staré Mesto, vypracovanie výskumnej dokumentácie z archeologického výskumu
Kapitulská 5, k. ú., parc. č. 365 – rekonštrukcia meštianskeho domu, Výskum ukončený
(J.Kováč, február–november 2017)
II.3. Konzervovanie kovových archeologických nálezov
a/ Trnava – AV Štefánikova 4 (J.Kováč, 2017)
b/ Trnava – AV mestské hradby - amfiteáter (J.Kováč, 2017)
c/ Trnava – AV mestské hradby – veža (J.Kováč, 2017)
d/ Bratislava–Podunajské Biskupice, AV kostol sv. Mikuláša (J.Kováč, 2017)
e/ Bratislava-Staré Mesto, AV Hlavné námestie (J.Kováč, 2017)
f/ Bratislava-Staré Mesto, AV Veterná ulica (J.Kováč, 2017)

Komentár od [11]: To je to iste, sprava bola odovzdana

II . 4 . Akcie

II.4.1.- APVV projekt BIBA
- „Kontakty s juhom na periférii Rímskej ríše v 1. storočí pred Kr.- porovnanie dvoch
hlavných opevnených sídlisk Bratislavy a Bibracte na príklade nálezov architektúr“
- 31.1.2017-Odovzdanie výročnej správy za APVV projekt BIBA SK-FR-2015-0022 za
rok 2016 – 7.3.2017 bola správa schávlená.
- 15. - 25.7.2017 traja riešitelia (M. Musilová, B. Resutík, A. Gondová) slovenskej časti
projektu APVV SK-FR-2015-0022 sa zúčastnili služobnej cesty do Francúzska.
- 16. - 20.11.2017 – ukončenie projektu APVV; cesta do Paríža na záverečné stretnutie
s V. Guichardom, vedúcim francúzskeho projektu Štefanik, pričom sa riešilo
pokračovanie projektu v rokoch 2018-2020, v spolupráci s Francúzskym inštitútom
v Bratislave - posterová výstava v septembri 2018, publikácia z príspevkami zo
septembrovej konferencie v Bratislave, projekt APVV v spolupráci s FFUK a AÚ SAV
v Nitre, založenie Centra excelentnosti v Bratislave na riešenie zásadných problémov
doby laténskej na strednom Dunaji, stáže študentov, doktorandov a postdoktorandov vo
Francúzsku. Navštívili sme CNRS, kde sme stretli riaditeľku pani Katherine Gruel, ktorá
nám ponúkla ďalšie možnosti spolupráce, formou ubytovania študentov a doktorandov.
Navštívili sme ešte Národné archeologické múzeum v St. Germaine en Laye, kde sú
sústredené galo-rímske zbierky, Louvre a Musée de l´Homme.
II.4.2. Keltská Bratislava
V spolupráci s OZ Priatelia Bratislavy a SNM-Historickým múzeuom z prostriedkov
ARS Bratislavensis, sme rozbehli súťaž Objav Keltskú Bratislavu, ktorá trvala od
apríla 2017-október 2017. V rámci tohto projektu bola vydaná publikácia, sprievodca
výstavou Kelti z Bratislavy a skladačka mapka Sprievodca keltskou Bratislavou,
vyrobený samostatný film videoklip Keltská Bratislava. Cieľom súťaže bolo podnietiť
návštevníkov objavovať keltskú Bratislavu „v teréne“. Mapa v závere sprievodcu
navádza návštevníkov k ďalším štyrom „keltským miestam“ v Bratislave: Múzeum
mesta Bratislavy – Stará radnica/Apponyiho palác, kde sa nachádza keltská pec in situ,
a Hrad Devín ako miesto keltského osídlenia, Galéria mesta Bratislavy – Pálffyho palác
s keltskou mincovňou a SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku – expozícia
Štyritisíc rokov osídlenia Devínskej Novej Vsi. Každý návštevník dostal ako potvrdenie
o návšteve vybranej inštitúcie pečiatku do sprievodcu výstavou Kelti z Bratislavy. Kto
vyzbieral aspoň štyri z piatich pečiatok, získal v poslednej navštívenej inštitúcii malú
odmenu („keltskú mincu“) a vhodením ústrižku sa mhol zaradiť do zlosovania o vecné
ceny. Súťaž trvala do konca októbra 2017. Slávnostné vyhodnotenie bolo 6.12.2017
u námestníčky I. Plšekovej.
Séria prednášok - keltská Bratislava. Sprievodným programom výstavy bola séria
prednášok: Keltské mincovníctvo bratislavského oppida (Marek Budaj, SNM-Historické
múzeum), Bratislavskí Kelti očami antropológa (Alena Šefčáková, SNM-Prírodovedné
múzeum), Bratislavský hrad vo svetle najnovších nálezov (Branislav Resutík, Mestský
ústav ochrany pamiatok v Bratislave), Bratislavské oppidum vo svetle historických a
archeologických prameňov (Igor Bazovský, SNM-Archeologické múzeum),
Bratislavské keltské oppidum (Margaréta Musilová, Mestský ústav ochrany pamiatok v
Bratislave) a Kelti na juhozápadnom Slovensku (Radoslav Čambal, SNMArcheologické múzeum).

Projekt mal za cieľ vyrobiť krátku upútavku – videofilm na Keltskú Bratislavu a na
Výstavu Kelti z Bratislavy, ktorá sa nachádza od decembra 2016 na Bratislavskom
hrade a na súťaž pre deti a mládež, ktorá prebiehala v čase od apríla do októbra 2017.
Autorom filmu je Daniel Dluhý, Atac Artistic s r.o.. Film bol premietaný v spolupráci s
Hlavným mestom Bratislava 2x za rok 2017
v MHD: https:/vimeo.com/238073917.
Film sa nachádza aj na you tube a na webstránkach SNM-Historické múzeum a MÚOP
Ďalším z cieľom projektu bolo vytvoriť prehľadnú skladačku s mapou pre deti, mládež
aj turistov keltskej Bratislave. Skladačka vyšla v náklade 500 ks, autorsky sa na nej
podieľala PhDr. Margaréta Musilová a grafičky Ing. arch. Anna Gondová a Ing.arch.
Eva Belláková, PhD.

II.4.3.- Medzinárodný archeologický veľtrh v Taliansku
Prezentácia činnosti MÚOP, Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV v dňoch
26.-29.10.2017 na XX. Medzinárodnom archeologickom veľtrhu v Paestume,
v spolupráci s Bratislava Tourist Board.
II.4.4.- LIMES DAY 2017
- 28.4.2017 – Pezinok, Malokarpatské Múzeum, Riadiaca BSK, Hl. mesto Bratislava,
Trnava, Dolnorakúska vláda-Kultúrne oddelenie, Stretnutie pracovnej skupiny
Kulturvernetzung, príprava spoločných aktivít oboch krajín – Limes Day 2017
- 9.9.2017 – XX. Ročník Rímskych hier a 4. ročník LIMES DAY 2017 – organizácia
podujatia, komunikácia s MMB a NO Landesregierung a BSK ohľadom zahraničnej
účasti na podujatí. Program, organizácia cyklistov, archeobusov, tričká.
II.4.5.- prehliadka kaplnky sv.Jakuba
Spoločná prezentácia pre verejnosť na Deň otvorených dverí Bratislavy – apríl 2016.
Účasť: všetci odborní pracovníci.
II.4.6.- Sklo v dejinách Bratislavy (výstava skla, MMB)
- sprievodné podujatia – komentované prehliadky (16.02.2017, 28.02.2017, 07.03.2017)
- reportáž ZSTV (25.1.2017): Prechádzka po múzeách.

II . 5 . V e d a a v ý s k u m
Spôsobilosť pre vykonávanie výskumu a vývoja od Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR bola získaná v novembri 2015.
II.5.1. Vedecký bilaterálny projekt
- Projekt BIBA (Bibracte – Bratislava) Kontakty Bratislavského keltského oppida
s Rímskou ríšou v rámci APVV projektu BIBA – SK FR_2015 – 0022;
- slovensko- francúzska spolupráca (MUOP Bratislava a Centre archéologique européen
v Glux-en-Glenn - Prof. Dr. Vincent Guichard);

- Kontakty s juhom na periférii Rímskej ríše v 1. storočí pred n.l., porovnanie dvoch
hlavných opevnených sídlisk Bratislavy a Bibracte na príklade nálezov architektúr
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).
III.7. Korunovačná Bratislava
- príprava panelovej výstavy „Korunované hlavy“ v priestore hradieb na Staromestskej ulici;
- Kryptománia – podklady a príprava pre mobilnú aplikáciu-hra o Korunovačnej Bratislave;
- Székesfehérvár, Maďarsko - návšteva družobného mesta počas Korunovačných slávností
v delegácii mesta Bratislavy, 19.8.2017.
III.8. Rača – publikácia
Spolupráca na vydaní knihy „Rača - z dejín a pamiatok“ (autor: Ľ.Havlovič 2017) – do knihy
boli poskytnuté fotografie aj texty o pamätihodnostiach Rače a konzultácie s editorom knihy;

J. Hamšíková sa stala „krstnou mamou“ publikácie za účasti starostu a občanov obce
(aug.2017).
III.9. 1000 rokov architektúry
Projekt „1000 rokov architektúry“ - prednášky pre seniorov, 7 komentovaných stretnutí na
historických objektoch s odborným výkladom (Z.Zvarová).
III.10. Prechádzky s pánom Marquartom
Projekt „Prechádzky s pánom Marquartom“, 8 komentovaných prechádzok s deťmi a ich
rodičmi po historických dominantách mesta (Z.Zvarová), ukončenie výstavou keramických
diel detí v Apponyiho paláci.

IV.

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. I. Štassel – členstvo v pamiatkovej komisii KPÚ BA.
IV.6. 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
Gondová, Anna – Belláková, Eva: Architektúra a grafický dizajn výstavy Kelti
z Bratislavy. Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, Bratislavský hrad,
Bratislava, dňa 14. 12. 2016 – 31.12. 2017.
- Ďalšia etapa prezentácie keltsko – rímskych nálezov in situ ako permanentnej časti
výstavy
- prehliadka Bratislavského hradu a výstavy Kelti z Bratislavy pre študentov
a pedagógov STU-Stavebnej fakulty, 5. 4. 2017 (M. Musilová)
- sprevádzanie študentov a pedagógov archeológie z rakúskej univerzity v UNI Innsbruck po výstave Kelti z Bratislavy, 7. 6. 2017 (M. Musilová)
- Bratislavský hrad, sprevádzanie po výstave Kelti z Bratislavy pre študentov historikov
a archeológov, účastníkov 44. medzinárodnej konferencie pre výskum kultúrnej krajiny
v strednej Európe (ARKUM) vo Viedni, Univerzita v Leibnitz, Nemecko, 23. 9. 2017
(M. Musilová)

- katalóg výstavy Celts from Bratislava/Die Kelten aus Bratislava v anglicko-nemeckej
mutácií s príspevkami M. Musilovej, B.Resutíka a B. Lesáka, vydalo SNM-Historické
múzeum 2017, ISBN 978-80-8060-419-6; December 2017 (editorská a korektorská
činnosť (M. Musilová)
- Výročná cena revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá, Pamiatkového úradu
a SNM „Výstava roka 2016“ za výstavu Kelti z Bratislavy – 7.9.2017 (M. Musilová
a A. Gondová)
- v spolupráci so štúdiom 727 tvorba vizualizácií stavieb na akropole Bratislavského
hradu pre potreby medzinárodnej spolupráce a výstavy v Historickom múzeu SNM.

V.2.- Sklo v dejinách Bratislavy
Gondová, Anna: Architektúra a grafický dizajn výstavy Čo sa rozbilo v prešporských
domácnostiach. Mestské múzeum v Bratislave, Bratislava, Dňa 13. 12. – 30. 4. 2017.

- sprievodné podujatia – komentované prehliadky (16.02.2017, 28.02.2017,
07.03.2017);
- reportáž ZS TV (25.1.2017): Prechádzka po múzeách.
V.3.- Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes
Rím, Múzeum Museo Dei Fori Imperiali Mercati di Traiano – Stretnutie s riaditeľkou
múzea, príprava výstavy na rok 2017 pod názvom Hranice Rímskej ríše – Dunajský
Limes, pokračovanie v intenciách DLB projektu v spolupráci s našim zastupiteľským
úradom v TR, Hlavným mestom SR Bratislavou, BSK, BTB, Pamiatkovým úradom,
MMB, Podunajským múzeom v Komárne a Archeologickým múzeom v Carnunte.
25.10.2017
Plánovaný termín výstavy júl – december 2018. V decembri bola na BSK podaná
žiadosť o grant.
MMB – Stretnutie Riadiacej skupiny pre návrh rímskych pamiatok do Zoznamu
Svetového dedičstva UNESCO – predostretá výstava v Ríme 2018; 10.11.2017
V.4.- Obchodná ulica – reklamný smog na fasádach
Gondová, Anna – Šišláková, Lívia – Kalašová, Kristína: Kurátorstvo, výtvarno –
priestorové riešenie a grafický dizajn výstavy študentských prác Aká môže byť
Obchodná? Dvor remesiel ÚĽUV, Bratislava Dňa 21. 4. – 28. 4 2017
Gondová, Anna – Šišláková, Lívia – Kalašová, Kristína: Reinštalácia výstavy Aká
môže byť Obchodná? na podujatí Noc architektúry 2017 summer edition. FA STU,
Bratislava, Dňa 15. 6. 2017

VI. P r e d n á š k y
Z. Zvarová:
Projekt 1000 rokov architektúry - prednášky pre seniorov, 7 komentovaných stretnutí na
historických objektoch s odborným výkladom.
Z. Zvarová:
Projekt „Prechádzky s pánom Marquartom“, 8 komentovaných prechádzok s deťmi a ich
rodičmi po historických dominantách mesta, ukončenie výstavou keramických diel detí
v Apponyiho paláci.
M. Musilová:
Prednáška „Archeológia a prezentácia pamiatok“ na Stavebnej fakulte STU v Bratislave;
29.03.2017
M. Musilová:
prednáška „Römische Grossbauten des 1. Jahrhunderts v. Chr. auf der keltischen Akropolis
von Bratislava“ vo Viedni pre Rakúsku archeologickú spoločnosť; 6. 4. 2017
M. Musilová:
Prednáška na medzinárodnej konferenci Keltské oppidá na strednom Dunaji na Bratislavskom
hrade Celto-Roman architecture on the Castle Hill from the 1st century BC. 4. -5.9. 2017.
M. Musilová:
Prednáška: Bratislavské keltské oppidum; Bratislavský hrad, SNM-Historické múzeum,
28. 9. 2017
M. Musilová:
Prednáška „Stará radnica v Bratislave vo svetle archeologických nálezov z obdobia poslednej
rekonštrukcie v rokoch 2008-2010“; na Vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou:
Autority v mestskom prostredí, ich minulosť a vývoj; 6.-7.11.2017
M. Musilová:
prezentácia videofilmu o keltsko-rímskych stavbách na Bratislavskom hrade v rámci
konferencie CHNT (Conference on Cultural Heritage and New Technologies) Wien, Rathaus,
Wappensaal – 10.11. 2017 .
M. Musilová:
príspevok „Keltsko-rímske stavby na Bratislavskom hrade“ v Starej Ľubovni na 26. stretnutí
východoslovenských archeológov, 4.- 5. 10.2017
M. Musilová:
Trnava, Trnavská univerzita, príspevok Golden Coins of the Bratislava Celtic Elites, na
medzinárodnej konferencii Ancient Communities and their Elites from the Bronze Age to

Late Antiquity(Central Europe – Mediterranean – Black Sea). Príspevok bude publikovaný
v roku 2018. 6.- 8. 10. 2017

M. Musilová-B. Resutík-A.Gondová:
19.- 20.10. 2017 – Bratislava, Katedra archeológie FFUK, XIII. Protohistorická konferencia
Archeológia Barbarov, Poster Stredomorské importy v bratislavskom oppide

B. Resutík:
Prednáška: „Bratislavský hrad vo svetle najnovších výskumov“ v rámci Dňa múzeí
v Historickom múzeu SNM; 20. 5. 2017
B. Resutík:
Prednáška s prehliadkou múzea pre pracovníkov Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej
republiky a Chorvátskej republiky; 30.5. 2017
B. Resutík:
Prednáška na medzinárodnej konferenci Keltské oppidá na strednom Dunaji na Bratislavskom
hrade Bratislava Castle Hill – Domus II.. 4. -5.9. 2017.

VII . P u b l i k o v a n i e
Barta, Peter – Gondová, Anna.
Kelti z Bratislavy In. Pamiatky a múzeá, č. 3, 2017
Gondová, Anna.
Bratislavský hrad a hradný kopec: (ne)prepojené osudy - mapovanie spoločenskej diskusie o
zachovaní ruiny Bratislavského hradu v kontexte hradného kopca. In: Architektúra &
urbanizmus, č. 1 – 2, 2018, – in press
Branislav Lesák-Jozef Kováč-Ivan Staník:
Zaniknuté úseky mestského opevnenia v areáli amfiteátra a severozápadnej nárožnej veže
v Trnave – výsledky 1.etapy archeologického výskumu. In:Pamiatky Trnavy a Trnavského
kraja 20, Trnava 2017, s.25-32.
Šimončičová Koóšová Petra-Hedvika-Sedláčková-Branislav Lesák-Dana Rohanová:

Život na hranici mesta. Príspevok k výsledkom archeologického výskumu Vodnej veže
v Bratislave. In:Archeologia historica 42,1, 2017, s.95-115.
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.
Pilková, L. - Šimončičová Koóšová, P.:
Predmety každodennej potreby z Čeboviec – Zeleného hradu (okr. Veľký Krtíš). Zborník
SNM CXI – Archeológia 27, 2017, (v tlači).
Resutík, B. – Minaroviech-Ratimorská, J.:
Hypotetical Reconstruction of the Roman Building II on the Nothewrn Terrace of Bratislava
Castle Hill Based on the Results of Archaeological Excavetion; In: zborník The Celts 2017.
Resutík, B.:
Postavenie keltskej nobility Bratislavského oppida v štruktúre európskeho diaľkového
obchodu.( v tlači); in: ANODOS, vydáva Trnavská univerzita 2018.
Musilová, M.:
Golden Coins of the Bratislava Celtic Elites in ANODOS, Trnavská univerzita 2018 (in print)

VIII. M e d i á l n e v ý s t u p y
J. Hamšíková:
rozhovory pre RTVS – pre Rádio Regina v rámci programu „Ulicami Bratislavy“–
rozprávanie o uliciach nášho mesta, o parku na Račianskom mýte, neskôr o Martinskom
cintoríne, o Legiodomoch, Račianskej ulici, s redaktorkou Hanou Michalčíkovou. (január
a september 2017).
J. Hamšíková:
TV Ružinov – najmenej 10 vstupov od januára do júna 2017 v rámci relácie Svet Ružinova
(rozprávanie o pamiatkach, pamätihodnostiach, uliciach, fontánach, sochách....) redaktorka
Mariana Podlucká následne informácie spracovávala do článkov, ktoré boli uverejňované (po
korekcii) v časopise Ružinovské Echo – spolupráca MÚOP.
J. Hamšíková:
Bratislavský kuriér – spolupráca s redaktorom Robom Lattacherom na uverejňovaní
jednotlivých položiek zo Zoznamu pamätihodností hl .mesta BA , na stránkach týchto novín.
J. Hamšíková:
Internetové noviny TOPKY.sk – júl 2017 - príspevok o cintoríne Kozia brána
http://www.topky.sk/cl/10/1632893/Najmagickejsie-miesto-Bratislavy-ukryva-skvosty-Prechadzka-za-tajomnymi-symbolmi

M. Musilová:
Rozhovor pre Magazín Pravdy: Skúmajú tajomstvá Zeme a vesmíru, rozhovor s H.
Dvorákovou – 20.4.2017.
https://zurnal.pravda.sk/rozhovory/clanok/426947-mama-a-dcera-musilove-skumajutajomstva-zeme-a-vesmiru/
M. Musilová:
Nahrávanie pre rádio Regina, Beáta Repíková o rímskych pamiatkach na Slovensku; Júl 2017
M. Musilová:
RTVS Rádio Devín, 12.00 – relácia s Jaroslavom Rozsívalom: „Ľudia, fakty, udalosti“ medailón; 7.10.2017
Facebook - MÚOP
na FB sú zverejňované fotografie z firemných akcií, konferencií, kontrolných dní a výstav;
administrátor stránky – J. Hamšíková.

VIII . K o n f e r e n c i e
VIII.1.- Medzinárodná konferencia o Keltoch na Bratislavskom hrade
- MUOP bol organizátorom konferencie na Bratislavskom hrade na tému: „Bratislava v 1.
storočí pred Kristom a Keltské oppidá na strednom Dunaji“. Podujatie sme organizovali
od februára 2017 (pozvánky, program, komunikácia s hosťami a prednášajúcimi,
logistické zabezpečenie podujatia); 4.- 5. 9. 2017
- príspevok predniesla M. Musilová -predstavenie projektu APVV SK-FR-2015-0022, Celto-Roman architecture on the Castle hill from the 1st century BC. Návšteva výstavy
a archeologických nálezov in situ na Bratislavskom hrade- komisárka a spoluautorka
výstavy M. Musilová.
VIII.2.- 49.medzinárodná konferencia archeológie stredoveku vo Zvolene
Panelová prezentácia 20.9.2017:
- Lesák,B.:Spracovanie obilia na príklade nálezu z archeologického výskumu na
Kapitulskej 7 v Bratislave
- Lesák,B.-Musilová,M.-Resutík,B.:Príklady skladovania potravín na bratislavských
parcelách v stredoveku.
- Šimončičová Koóšová, P.: „Lieviky v keramickej produkcii vrcholného stredoveku“;
príspevok bude publikovaný v zborníku AH 2018.
VIII.3.- Medzinárodná konferencia v Magdalensbergu
Účasť M. Musilovej s dvomi príspevkami na medzinárodnéj konferencii v Rakúsku
o problémoch absolútnej a relatívnej chronológie neskorej doby laténskej na strednom
Dunaji, organizovanej Naturhistorisches Museum Wien, Landesmuseum Kärnten,
Slovinskou akadémiou vied a umenia; 12.-13. 6. 2017. Príspevky boli na tému:
1. Radiocarbon dating of anthropogenic calcite from carbonaceous layer

and grains from barley supply in Celtic Domus I: a prelude v spoluautorstve s P.Bartom
z FFUK a M. Hajnalovou z UKF z Nitry
2. Chronologisch empfindliche Funde aus der späten Latènezeit in den kelto-römischen
Bauten auf der Burg von Bratislava.
Príspevok bude publikovaný v roku 2018.
VIII.4.- Medzinárodná konferencia v Trnave
Účasť M. Musilovej s príspevkom: „Golden Coins of the Bratislava Celtic Elites“, na
medzinárodnej konferencii „Ancient Communities and their Elites from the Bronze Age
to Late Antiquity“ (Central Europe – Mediterranean – Black Sea). na medzinárodnéj
konferencii v Rakúsku. 6.- 8. 10. 2017
VIII.5.- Medzinárodná konferencia Archeológia barbarov
XIII. Protohistorická konferencia Archeológia Barbarov v Bratislave, na Katedra
archeológie FFUK,, 19.- 20.10. 2017
Poster Stredomorské importy v bratislavskom oppide (M. Musilová-B. ResutíkA.Gondová)
VIII.6.- Medzinárodná konferencia v Bratislave
Univerzitná knižnica v Bratislave, Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou:
Autority v mestskom prostredí, ich minulosť a vývoj – prednáška M. Musilovej: Stará
radnica v Bratislave vo svetle archeologických nálezov z obdobia poslednej rekonštrukcie
v rokoch 2008-2010;
6.-7.11.2017
VIII.7.- Vedecké kolokvium
Aktívna účasť A. Gondovej na podujatí Neplánované plánované mestá - vedecké kolokvium.
Bratislava, ÚSTARCH SAV, dňa 8. 11. 2017.
VIII.8.- Medzinárodné fórum
Aktívna účasť A. Gondovej na podujatí World Heritage Young Professionals Forum.
Varšava / Krakow, dňa 25. 6. – 4. 7. 2017.

IX. G r a n t y
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave obdržal na obdobie 2016-2017 dvojročný grant
zo štátneho rozpočtu na realizáciu vedeckého projektu s názvom: „Kontakty Bratislavského
keltského oppida s Rímskou ríšou“ (akcia BIBA „Bibracte–Bratislava“ v rámci APVV
projektu BIBA – SK FR_2015 – 0022).
Suma na rok 2017 vo výške 2650,- € bola použitá na pokrytie organizačných a cestovných
nákladov v rámci plnenia projektu.

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 – 2017;
- spolupráca pri realizácii domácej výstavy Kelti z Bratislavy na Bratislavskom hrade –
SNM-Historické múzeum – 14.12.2016 – 1.10.2017;
Bratislava Tourist Board
– finančná participácia na podujatí Limes Day 2017 – sprievodcovia archeobusov;
Múzeum mesta Bratislavy
– spolupráca pri príprave a realizácii Limes Day – 2017,
–trvanie spoločnej výstavy „Sklo v dejinách Bratislavy“– do apríla 2017;
- spolupráca na akcii „Prechádzky s Marquartom“- cyklus 9 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
– 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 výstave Kelti z Bratislavy a Medzinárodnom veľtrhu 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 (pomníky, výtvarné diela, fontány
a pod) podľa požiadaviek MČ.
Múzeum mesta Bratislavy
- spolupráca na kultúrno-historických a archeologických aktivitách v rámci Bratislavy;
- organizácia Limes Day 2017 v spojitosti s Rímskymi hrami 2017 v Rusovciach..
Filozofická fakulta 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 pod.
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.
Úrad vlády SR
- poskytnutie podkladov pre pripravovanú pamiatkovú obnovu čeladníka v areáli veľkého
kaštieľa v Rusovciach.
Pamiatkový úrad SR
- spolupráca na vyhlasovaní vybraných objektov do Ústredného zoznamu pamiatkového
fondu SR (Rudnayho nám.- schodisko);

- 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 predmetov z kaplnky sv.Barbory v Grassalkovichovom
paláci v Bratislave a v kostole Najsv.Trojice vo Sv. Juri 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 (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 2017.
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, spoločná konferencia 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 2017

JANUÁR 2018

Prehľad finančného hospodárenia za rok 2017 vyjadruje priložená tabuľka (Príloha č. 1)
„Prehľad hlavných ukazovateľov finančného hospodárenia“, ktorá obsahuje:
- skutočnosť za rok 2016;
- rozpočet na rok 2017;
- skutočnosť za rok 2017.

Výnosy:
Výnosy za rok 2017 predstavujú celkovú finančnú čiastku 271 349 EUR, čo
v porovnaní s celoročným rozpočtom 2017 v hodnote 291 229 EUR v percentuálnom
vyjadrení, predstavuje plnenie na
93,17 %. V roku 2017 boli po dokončovaní
archeologických výskumov z roku 2015 a 2016 fakturované ďalšie splátky podľa
uzatvorených zmlúv.
Finančná čiastka výnosov zahŕňa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

195 155 Eur
24 969 Eur
41 510 Eur
2 652 Eur
3 063 Eur
4 000 Eur

- príspevok Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,
- vlastné tržby,
- výnosy z prenájmu
- ostatné výnosy
- transfer kapitálový
- zúčtovanie oprav. položiek

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:
99,07 %.
K bodu 3) – tržby z hlavnej činnosti
Plán – archeologický výskum
Skutočnosť
v percentách:
82,04 %.
K bodu 4) – ostatné výnosy
Skutočnosť

41 900 Eur
41 510 Eur,

30 435 Eur
24 969 Eur,

21 490 Eur
9 715 Eur, v percentách:

45,21%

Náklady:
Náklady za rok 2017 predstavujú celkovú finančnú čiastku 270 849 Eur, čo
v porovnaní s rozpočtom v hodnote 291 229 Eur, v percentuálnom vyjadrení roku 2017
predstavuje plnenie na 93,00 %.

Vybrané položky nákladovej časti
Spotrebované nákupy
Celkove predstavuje táto nákladová položka z plánovaných 25 729 Eur, za rok 2017
hodnotu 21 615 Eur, v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie 84,01 %.
Táto finančná čiastka zahŕňa nákup, resp.:
– spotreba materiálu
3 152 Eur,
– spotreba energie
18 463 Eur.
Služby
Z celkovej plánovanej finančnej čiastky 27 831 Eur bolo čerpanie za rok 2017 v
hodnote 22 411 Eur, v percentuálnom vyjadrení predstavuje plnenie 80,52 %.
Osobné náklady
Táto nákladová položka predstavuje najvyššiu položku finančného hospodárenia.
Zahŕňa v sebe tri okruhy nákladov:
– mzdové náklady
157 752 Eur - OON 968,- Eur
– náklady na sociálne a zdravotné poistenie
53 727 Eur,
– ostatné sociálne náklady
(stravovanie, nemocenské dávky, odchodné)
8 174 Eur.
Celková finančná čiastka v rozpočte je 222 484 Eur, čerpanie za rok 2017
predstavuje 219 653 Eur. Krytie tejto najvyššej nákladovej položky je zabezpečené
príspevkom magistrátu, ktorý zahŕňa záväzný ukazovateľ mzdových prostriedkov
v celkovej výške 157 764 Eur, v tom 1 500 Eur OON. Celkové čerpanie osobných
nákladov za rok 2017 percentuálnom vyjadrení predstavuje čiastku 98,87 %.
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 8 300 Eur,
skutočné čerpanie za rok 2017 bolo 8 174 Eur.

Dane a poplatky (53, 54, 59 )
Tieto nákladové položky zahŕňajú poplatky za komunálny odpad a významnú hodnotu
6885 Eur – Daň z príjmu za rok 2017 v zmysle podaného Daňového priznania za rok
2016.

Záverečné zhodnotenie
Na základe hospodárenia v k 31. 12. 2017 a prijatých transferov (príspevok na prevádzku)
bol dosiahnutý výsledok hospodárenia, ktorý vo finančnom vyjadrení predstavuje
zisk : 500 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 2018

JANUÁR 2018

Hlavné úlohy a zámery
Hlavnú náplň činnosti organizácie na rok 2018 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 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 bude nasledovať ďalšia aktualizácia zoznamu.
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 2018 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, 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 2018 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 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.

C. Pasportizácia cintorínov Bratislavy
V roku 2018 sa budeme ťažiskovo venovať dvom historickým cintorínom (Ondrejský cintorín
a Martinský cintorín) vzhľadom na chystané úpravy a zásahy. Popri tom sa dokončí
pasportizácia nášho najväčšieho cintorína v Slávičom údolí.
C.1. Aktualizácia pasportu cintorínov mesta – Ondrejský cintorín
V roku 2018 sa ukončí aktualizácia pasportu cintorína, zahŕňajúca popis náhrobkov,
fotodokumentáciu a zber historických údajov do evidenčných listov. V roku 2017 sa dokončil
pasport všetkých sektorov s výnimkou najstaršieho sektoru. Sektor 1 s najväčším počtom
hodnotných náhrobkov bude spracovaný v roku 2018 a nové poznatky budú využité pri
zaradení vybraných náhrobkov do Celomestského zoznamu pamätihodností.
C.2. Aktualizácia pasportu cintorínov mesta – Martinský cintorín
V roku 2018 sa začne aktualizácia pasportu cintorína, zahŕňajúca popis náhrobkov,
fotodokumentáciu a zber historických údajov osobností do evidenčných listov. Vzhľadom na
ohrozenie detailov sochárskej výzdoby vandalizmom a krádežami sa v prvej etape (rok 2018)

uskutoční pasport kolekcie náhrobkov so sochárskou výzdobou od bratislavského sochára
Alojza Rigeleho. Poznatky z pasportu budú využité pri zaradení vybraných náhrobkov do
Celomestského zoznamu pamätihodností.
C.3. Pasportizácia cintorínov mesta – Slávičie údolie.
V roku 2018 sa ukončí prieskum cintorína v nových sektoroch. Tak ako pri starších sektoroch,
aj tu bude pozornosť zameraná na zdokumentovanie náhrobkov význačných osobností
kultúrneho a spoločenského života, ako aj na výtvarne hodnotné náhrobky.

D. Projekty
D.1. 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.
D.2. Osobnosti a mená ulíc
Jedná sa o projekt z občianskeho rozpočtu, ktorého realizáciou bol poverený náš ústav.
Cieľom projektu je poskytnúť obyvateľom mesta poznatky o osobnostiach, ktorých mená
nesú ulice a námestia Bratislavy. Projekt bude realizovaný formou brožúrky.

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 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 iných úloh, ktoré naša organizácia plní na poli
zachovania nášho kultúrneho dedičstva a charakteristického obrazu mesta. V spolupráci s
Útvarom hlavného architekta a mestskými časťami budeme prenášať analytické poznatky do
konkrétnych aktivít s cieľom poskytnúť pre verejné priestory čo najväčšiu pobytovú
a estetickú kvalitu.

F. Územný plán mesta
F.1. Územný plán sídla
Do Územného plánu sídla budú v zmysle požiadaviek odborného 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“.

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. 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.
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. Recenzovanie a korigovanie turistických sprievodných materiálov, ktoré si hlavné
mesto dáva vypracovať na propagáciu svojho kultúrneho dedičstva.
G.5.2. Realizácia drobných výstavných projektov v spolupráci s MMB na propagáciu
kultúrneho dedičstva. Zdôrazňovanie výrazných momentov z dejín mesta výstavnou formou
(Kelti z Bratislavy) a prednáškovou formou.

H. Vedecká činnosť
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.

H.1. Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave spolu s francúzskou stranou realizoval
vedecký projekt porovnania keltských nálezov z výskumu na Bratislavskom hrade
s obdobnými nálezmi na francúzskom nálezisku v Bibracte. Spolupráca pokračuje aj po
skončení oficiálneho APVV projektu v roku 2017. V roku 2018 plánujeme vydať zborník
z vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila minulý rok na Bratislavskom hrade a tiež
plánujeme spracovať nálezový materiál z archeologického výskumu Bratislavského hradu
špičkovou skenovacou technikou pre ďalšie študijné účely.
H.2. Delostrelecké opevnenie v Pečnianskom lese, ktoré Mestský ústav ochrany pamiatok
v Bratislave preskúmal prostredníctvom vedeckého výskumu, bolo v roku 2017 na návrh
MÚOP zaradené medzi pamätihodností Hlavného mesta.

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. Bratislavský hrad:
- spracovanie nálezov z etapy 2008-11 (nádvorie, palác, oranžéria, severná záhrada,
zimná jazdiareň) a ich odovzdanie do depozitu Slovenského národného múzea
v priebehu roka 2018;
- stavba Rím I. - Jazdiareň – dohľad pri reštaurovaní nálezov (PhDr. Musilová);
- stavba Rím II.- Pod gaštanmi - dohľad pri reštaurovaní nálezov (Mgr. Resutík).
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.
1.3. - Panenská ulica č.32, Bratislava:
- odovzdanie nálezového materiálu do správy Pamiatkového úradu SR (Mgr. Resutík).
1.4.- Rudnayovo námestie č.3, Bratislava:
-vypracovanie výskumnej dokumentácie a odovzdanie nálezového materiálu do správy
Pamiatkového úradu SR (PhDr. Musilová).
1.5.- Prostredná ul.- sv.Jur
- archeologický výskum meštianskeho domu – dokončenie (04/2018);
- vedúci výskumu: Mgr. J.Kováč.
1.6.- farský kostol Narodenia P.Márie, Marianka

- archeologický výskum spovednej miestnosti (B. Resutík, 04/2018)
1.7.- kaplnka Zázračnej studne, Marianka
- archeologický výskum kaplnky s predpolím (B. Resutík, 06/2018)

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

K. Architektonicko–historické výskumy
K.1.- Michalská veža, Bratislava
Architektonicko-historický výskum Michalskej veže realizuje naša organizácia pre Hlavné
mesto, v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy (správca) a GIB (mestský investor).
Výskum s návrhom obnovy slúži ako podklad pre projekt obnovy veže. Výskum sa
uskutočňuje v termíne január až marec 2018.
K.2.- Kapitulská 6-8-10, Eszterházyho palác, Bratislava
Naša organizácia zabezpečuje pre potreby obnovy paláca výskumnú prípravu, ktorá zahŕňa
aktualizáciu staršieho architektonicko-historického výskumu vrátane aktualizácie
inventarizácie hodnotných prvkov. Výskum sa uskutoční v jarných a letných mesiacoch 2018.
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.

L. Umelecko–historické výskumy
L.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).
Rozsah prác a termíny budú určené
vzájomnou dohodou medzi PÚ SR a MÚOP.
L.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..

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.
Pokračuje sa v štúdiu v AMB kvôli získaniu historických podkladov k pamiatkovým
výskumom (napr. Michalská veža) a k požiadavkám žiadateľov-bádateľov.

N. Výstavy a expozície
N.1. - Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes
Pripravuje sa výstava pre „Museo Dei Fori Imperiali Mercati di Traiano“ v Ríme
v intenciách predchádzajúceho projektu Danube Limes Brand. Výstavu robíme
v spolupráci s našim zastupiteľským úradom v TR, Hlavným mestom SR Bratislavou,
BSK, BTB, Pamitakovým úradom, MMB, Podunajským múzeom v Komárne
a Archeologickým múzeom v Carnunte. Plánovaný termín výstavy je júl – december
2018. V decembri 2017 bola na BSK podaná žiadosť o grant.
N.2. - Štefánikova ulica č.3, 4 – Trnava
Pripravuje sa výstava nálezov z archeologického výskumu pri príležitosti slávnostného
otvorenia prevádzky v týchto objektoch (04.04.2018). Výstava sa uskutoční priamo
v obnovených objektoch a potrvá od apríla do konca júna 2018.

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 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.

P. Semináre, podujatia
P.1.
September 2018 - spoluorganizácia seminára pri príležitosti Dní kultúrneho dedičstva spolu s
Bratislavským samosprávnym krajom a AI Nova.
P.2.
September 2018 – Limes Day – akcia organizovaná spolu s Rímskymi hrami (MMB) v rámci
propagácie pamiatok z obdobia Rímskej ríše v spolupráci s rakúskou stranou – podujatia
medzi Carnuntom (A) a Gerulatou (SK).
P.3.
September 2018 - Konferencia stredovekej archeológie s medzinárodnou účasťou,
s príspevkom archeologického oddelenia MÚOP.
P.4.
Október 2018 – medzinárodná konferencia Mesto a jeho pamäť organizovaná Múzeom mesta
Bratislavy pri príležitosti 150.výročia jeho založenia.
P.5.
December 2018 – vedecká konferencia Fortifikačné systémy na území Bratislavy
organizovaná Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave pri príležitosti 50.výročia
jeho založenia.

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.
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 (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
(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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