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Pravidlá postupu pri evidovaní, umiestňovaní, premiestňovaní a demontáži 
pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel  a evidovaní pamätných tabúľ na 

území hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 

Čl. 1 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava podľa čl. 35 ods. 8 Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), v súčinnosti s mestskými časťami 
Bratislavy vedie evidenciu, usmerňuje a koordinuje rozmiestňovanie pomníkov, pamätníkov a 
výtvarných diel umiestnených na verejných priestranstvách na území hlavného mesta. 

Čl. 2 
 
Pravidlá postupu pri evidovaní, umiestňovaní, premiestňovaní a demontáži pomníkov, 
pamätníkov a výtvarných diel a evidovaní pamätných tabúľ na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „pravidlá“) určujú postup pri evidovaní pamätných 
tabúľ, pri evidovaní, umiestňovaní nových pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel a  pri ich 
premiestňovaní a demontáži. na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na 
verejných priestranstvách, najmä tých, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta. 
 

Čl. 3 
 
1. Pomník je pre účely týchto pravidiel výtvarné dielo temporálneho, alebo trvalého 

charakteru, ktoré pripomína historickú udalosť, alebo významnú osobnosť.  
 
2. Pamätník je podľa týchto pravidiel architektonicky stvárnené výtvarné dielo 

temporálneho, alebo trvalého charakteru, riešené vo väčšom meradle, ktoré pripomína 
významnú historickú udalosť, významnú osobu, alebo viaceré významné osoby v kontexte 
s historickou udalosťou, alebo viacerými historickými udalosťami. 

 
3. Výtvarné dielo je podľa týchto pravidiel umelecké dielo (obraz, socha, plastika, inštalácia, 

happening, predstavenie, dielo na reklamnom pútači, graffiti a street art realizované na 
adekvátnom podklade, multimediálne dielo, architektonické dielo a pod.) temporálneho 
alebo trvalého charakteru, spracovávajúce širokú škálu tém osobných, lokálnych i 
celospoločenských, ktoré je výsledkom umeleckých tvorivých schopností autora, 
spravidla odborne školeného výtvarníka, maliara, sochára, alebo architekta. 

 
4. Pamätná tabuľa je tabuľa umiestnená na budove, moste, samostatnom podstavci, dlažbe, 

alebo na inom objekte s textom pripomínajúcim významnú udalosť, alebo významnú 
osobu. Súčasťou pamätnej tabule môže byť výtvarné stvárnenie pripomínanej udalosti, či 
osobnosti.  

Čl. 4 
 
Verejným priestorom je pre účely týchto pravidiel neuzavretý priestor peších zón, námestí, 
ulíc, promenád, nábreží, parkov, centrálnych uzlových priestorov a nástupných priestorov 
areálov v štruktúre osídlenia, ktoré celodenne a bez obmedzenia poskytujú priestor pre 
komunikáciu, stretávanie sa, oddych a peší pohyb obyvateľov a návštevníkov mesta.  
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Čl.5 
 

1. Hlavné mesto vydáva stanovisko k zámeru postavenia, premiestnenia, alebo demontáže 
pomníka, pamätníka, alebo výtvarného diela (ďalej len „stanovisko“), spravidla do 60 dní. 

 
2. Podkladom na vydanie stanoviska je žiadosť, ktorá obsahuje: 

a) Zdôvodnenie účelu postavenia pomníka, pamätníka, výtvarného diela,  
b) meno autora diela a meno autora architektonického riešenia, 
c) návrh architektonického a výtvarného riešenia v kultúrno-historickom kontexte ako aj 

v kontexte s verejným priestorom v mierke zodpovedajúcej dielu a charakteru 
predmetného verejného priestoru, 

d) návrh a zdôvodnenie lokality umiestnenia pomníka, pamätníka, alebo výtvarného 
diela vo vybranom verejnom priestore. 

 
3. Hlavné mesto bude pri vydaní stanoviska prihliadať na: 

a) Súlad s Koncepciou narábania s pomníkmi pamätníkmi, pamätnými tabuľami a 
výtvarnými dielami na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  

b) stanovisko príslušnej mestskej časti, 
c) názory verejnosti. 

 
4. Stanovisko zašle hlavné mesto na vedomie aj príslušnému stavebnému úradu.  
 
5. K inštalovaniu pamätnej tabule nie je potrebné stanovisko hlavného mesta s výnimkou 

inštalovania pamätnej tabule na objekt vo vlastníctve hlavného mesta. 
 

Čl.6 
 
Základnú evidenciu pomníkov, pamätníkov, výtvarných diel umiestnených na verejných 
priestranstvách a pamätných tabúľ vykonáva: 

a) mestská časť na svojom území, 
b) hlavné mesto celomestskú evidenciu na základe evidencie mestských častí. 

 
Čl. 7 

 
Tieto pravidlá nenahrádzajú zákony a iné právne normy určujúce podmienky pri umiestňovaní 
a povoľovaní stavieb, podmienky ochrany pamiatkového fondu či iné súvisiace zákony. 
 

Čl. 8 
 

 
Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom 27.09.2012 
 
 


