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Kultúra

Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej  republiky je jedným z významných centier kultúrneho života a umenia na Slovensku. Rozvoj kultúry, ochrany 
kultúrneho dedičstva a využívanie kultúrnych pamiatok a zariadení umožňuje kultúrno-umelecké vyžitie obyvateľstva a zároveň poskytuje nové 
možnosti pre rozvoj kultúrno-kreatívneho priemyslu. Využívanie  jedinečných osobitostí mesta prostredníctvom kultúrnych a vzdelávacích podujatí 
a aktivít zvyšuje atraktivitu mesta,  podporuje  cestovný ruch a zdravý lokálpatriotizmus obyvateľov Bratislavy.

Podpora moderných trendov, inovácií a technológií v oblasti ochrany, zveľaďovania, spoznávania a sprostredkovania kultúry, kultúrneho dedičstva 
a umenia všetkým generáciám

Rozvoj kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu založený na ochrane a propagácii kultúrnohistorického dedičstva a umenia a zvýšení kvality 
ponuky kultúrnych podujatí a aktivít prostredníctvom technických a technologických inovácií (napr. komplexný web o kultúrno-historickom 
dedičstve s aplikáciou na báze mapovej služby, podpora začínajúcich umelcov cez kultúrno-kreatívne centrum, inovatívny spôsob využitia umenia 
napr. využitie umenia ako komunikačného prvku medzi generáciami)

Budovanie jedinečnej identity mesta a jeho propagácia založené na rozvoji geniusloci a lokálpatriotizmu, zahŕňa podporu aktivít/projektov  
zameraných na históriu Bratislavy a jednotlivých jej častí a aktivít/projektov špecificky zameraných na vytváranie vzťahu obyvateľov Bratislavy k 
svojmu mestu

Rozvoj kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu 

Podpora rozvoja identity mesta  

DUCH MESTA : MESTO S BOHATOU HISTÓRIOU, TRADÍCIAMI A KULTÚRNYM DEDIČSTVOM
Strategický cieľ –  SPOZNÁVANIE

Opatrenia

• Počet zrealizovaných kultúrnych podujatí a kultúrnych inštitúcií/zariadení (nárast návštevnosti),
• Vytvorenie inteligentných aplikácií (nové trendy a technológie) s označením kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta vo viacjazyčných 

formách
• Zavedenie IK technológií do služieb mesta v oblasti kultúry (knižnice, galérie, múzeá)

Merateľné ukazovatele

Zapojenie kultúry do každodenného života

Bratislava – mesto s názorom



Bratislava rozumné mesto 2030

Ochrana a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva, modernizácia a rozvoj infraštruktúry v oblasti kultúry zahŕňajúc prestavbu a obnovu pôvodných 
priemyselných objektov pre kultúrne a kreatívne využitie (podpora využitia nevyužívaných území, tzv. brownfieldov na vytvorenie zázemia pre kultúrno-
kreatívne aktivity), obnovu mestského pamiatkového fondu  a objektov  pre kultúru (modernizácia  objektov kultúry  s využitím moderných technológií  
pri skvalitňovaní  služieb a poskytovaním komfortu pre návštevníkov, obnova kultúrnych pamiatok a pamätihodností), zavádzanie inovatívnych 
technológií (napr. vybudovanie depozitára pre zbierkové predmety na báze inovatívnych technológií, zavedenie programu Moderná knižnica a pod.)

Ochrana a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva, modernizácia infraštruktúry 

Ochrana  kultúrnych hodnôt

Aktívne projekty:

Rekonštrukčné práce tzv. 2. etapy projektu NKP hrad Devín - sprístupnenie horného hradu verejnosti – pokračovanie 
rekonštrukčných prác nadväzujúcich na pamiatkovú obnovu hradobných konštrukcií časti areálu národnej kultúrnej pamiatky a sprístupnenie 
hornej časti hradu verejnosti a súčasné obnovenie expozície v podzemných jaskynných priestoroch hradného brala (rozpočet mesta / hlavné mesto 
Bratislava, Mestské múzeum Bratislava)

Projektový zámer hlavného mesta a Múzea mesta Bratislavy na výstavbu budovy správy hradu Devín so zázemím pre 
verejnosť - zámerom projektu je výstavba budovy správy hradu Devín so zázemím pre verejnosť – priestory pre vedecko-výskumné a vzdelávacie 
aktivity, zázemie pre prevádzkovo-technické zabezpečenie správy hradu a pre organizovanie kultúrnych podujatí v areáli hradu(rozpočet mesta / 
hlavné mesto Bratislava, Mestské múzeum Bratislava)

Rekonštrukcia Michalskej brány  - komplexná pamiatková obnova Michalskej brány a veže, vrátane priestorov muzeálnej expozície Múzea 
zbraní (rozpočet mesta)

Grantový program hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry ArsBratislavensis– podpora 
umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave, aktivít propagujúcich Bratislavu v Slovenskej republike i v zahraničí (rozpočet mesta)

Pamiatková obnova mestských objektov – zatraktívnenie a sprístupnenie nevyužitých významných historických priestorov, ktoré sú 
ťažiskové pre históriu mesta (rozpočet mesta, GIB)


