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Komisie pre diela vo verejnom priestore 

  

Preambula  

Komisia pre  diela vo verejnom priestore (ďalej iba komisia) je poradným orgánom primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy, zriadeným za účelom odborného posudzovania umiestňovania 

diel  do verejného priestoru, najmä však nových inštalácií, umeleckých intervencií, pamätníkov, 

pomníkov, výtvarných diel a prípadne aj pamätných tabúľ.   

 

Zloženie komisie 

Komisiu tvoria: 

- Riadni členovia a ich náhradníci a zástupca MČ 

- Externí odborníci 

Riadnymi členmi a náhradníkmi sú zástupcovia odborných organizácií hlavného mesta SR 

Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), ako aj zástupca dotknutej mestskej časti.  

Externí odborníci vystupujú ako odborní konzultanti a recenzenti, predkladajú odborné 

stanoviská ako podklad pre komisiu. Môžu sa zúčastniť zasadnutia ako pozorovatelia. 

 

Na zasadnutia sú podľa potreby prizývaní zástupcovia odborných útvarov Magistrátu hlavného 

mesta SR Bratislavy („ďalej len „magistrát“), ktorých nominuje príslušný odborný útvar. 

Zástupcovia odborných útvarov magistrátu prizývaní na zasadnutia nie sú členmi komisie. 

 

Činnosť komisie 

Komisia pracuje v dvoch režimoch: 

- V režime metodickom a konzultačnom 

- V režime odborného posudzovania umiestňovania diel do verejného priestoru, najmä však 

nových inštalácií pamätníkov, umeleckých intervencií, pomníkov, výtvarných diel 

a prípadne aj pamätných tabúľ vo verejnom priestore hlavného mesta. 

 

Zasadnutia komisie 

- Zasadnutí v metodickom a konzultačnom režime sa zúčastňujú len riadni členovia, alebo 

ich náhradníci, resp. podľa potreby prizývaní zástupcovia odborných útvarov. 

- Zasadnutí v režime odborného posudzovania umiestňovania diel do verejného priestoru sa 

zúčastňujú riadni členovia komisie, zástupcovia dotknutých mestských častí a prizývaní sú 

podľa potreby aj externí odborníci a zástupcovia odborných útvarov magistrátu, ktorí 

predložili svoje stanoviská / posudky.  

- Zasadnutiu v režime odborného posudzovania vždy predchádza zasadnutie v  metodickom 

a konzultačnom režime. 



- V prípade požiadavky členov komisie, alebo predkladateľa návrhu, môže byť predkladateľ 

prizvaný na zasadnutie komisie v režime odborného posudzovania a zodpovedať prípadné 

otázky, následnej diskusie sa predkladateľ nebude zúčastňovať. 

- Komisia zasadá v režime odborného posudzovania umiestňovania diel podľa potreby a v 

režime metodickom a konzultačnom minimálne 5x do roka. 

 

Posudzovanie návrhov a žiadostí na umiestňovanie diel  vo verejnom priestore, resp. ich 

premiestňovanie a demontáž 

Členovia komisie po obdŕžaní podkladov od gestora komisie, materiály preštudujú a  

pripravia sa na zasadnutie komisie. 

 

Spôsob posudzovania: 

Riadni členovia komisie posudzujú - hodnotia predložené návrhy a žiadosti podľa stanovených 

kritérií prideľovaním bodov. 

Podkladom na posudzovanie sú:  

-    Koncepcia narábania s pomníkmi, pamätníkmi a pamätnými tabuľami a výtvarnými dielami  

      na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

-   Expertné posudky predložené externými odborníkmi komisie. 

-   Stanoviská riadnych členov komisie. 

-   Stanovisko príslušnej MČ. 

-   Stanoviská odborných útvarov magistrátu. 

 

Gestor komisie 

Gestorom komisie je oddelenie kultúry magistrátu, ktoré: 

- Zvoláva zasadnutia komisie  

- Komunikuje s členmi komisie 

- Pripravuje program komisie 

- Pripravuje zasadnutia komisie 

- Spracováva materiály potrebné pre činnosť komisie 

- Koordinuje a moderuje zasadnutia komisie 

- Spracováva závery prijaté na zasadnutiach komisie 

- Koordinuje procesnú stránku umiestňovania diel vo verejnom priestore (súlad s predpismi 

a postupmi hlavného mesta) 

- Spracováva návrh stanoviska hlavného mesta k predloženým návrhom a žiadostiam na 

základe záverov a hodnotení členov komisie. 

 

  

V Bratislave december 2021 


