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Dôvodová správa :  

 

Mestský ústav ochrany pamiatok (MÚOP) ako mestská pamiatková organizácia pripravuje 
pre rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy celomestský zoznam 
pamätihodností, ktorý vznikol výberom zo zoznamov pamätihodností jednotlivých mestských 
častí Bratislavy, tak ako  ich v mestských častiach schválili. Vznikne takto zoznam  
pamätihodností, ktoré mesto Bratislava pokladá za významné pre jednotlivé mestské časti 
Bratislavy, tak aj pre celé mesto Bratislava. Metodika výberu je popísaná v texte predloženom 
MÚOP. Tento zoznam bol odsúhlasený mestskou Komisiou kultúry a ochrany historických 
pamiatok,  následne očakávame jeho predloženie do Mestskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy a do rokovania decembrového Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislava. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zatiaľ zoznam pamätihodností schválený 
nemá. Preto je potrebné, aby Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
bolo oboznámené s týmto zoznamom, v ktorom sú aj pamätihodnosti z územia Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. Dňa 24.10. 2011 bol tento zoznam prerokovaný v Komisii pre kultúru 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a komisia prijala unesenie č.16/2011 v ktorom súhlasí 
s predloženým materiálom. Výpis z komisie je priložený. 
 
 
Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry MČ Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Dôvodová správa MÚOP ku Celomestskému zoznamu pamätihodností 
 
Podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu existujú dve skupiny 
predmetov s pamiatkovými hodnotami - národné kultúrne pamiatky  a pamätihodnosti. 
Národné kultúrne pamiatky sú predmety celoštátneho kultúrno-historického významu, sú 
evidované v Ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok a garantom ich ochrany je 
štát. Pamätihodnosti sú naproti tomu predmety lokálneho kultúrno-historického významu,  
ktoré sú evidované v miestnych zoznamoch a ich výber je výlučne v kompetencii obcí. V § 14 
citovaného zákona sa uvádza, že obec môže rozhodnúť o utvorení a odbornom vedení 
pamätihodností obce. Do evidencie možno zaradiť okrem hnuteľných vecí a nehnuteľných 
vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné 
a katastrálne názvy, ako aj zaniknuté predmety a názvy.  
 
 
Členenie zoznamu. Podobne ako pri zozname mestských častí, aj v celomestskom zozname 
sú pamätihodnosti rozdelené do 4 skupín podľa ich hmotnej alebo nehmotnej povahy:   

-     kategória  nehnuteľných hmotných;  
- kategória hnuteľných hmotných; 
- kategória nehmotných; 
- kategória zaniknutých.  

Toto členenie je však v celomestskom zozname iba podružné. V záujme zrozumiteľnosti 
a prehľadnosti celého zoznamu, ktorý má ku dnešnému dňu 226 položiek,  boli 
pamätihodnosti rozdelené do 10 kapitol. Kapitoly sú nastavené tak, aby sa v rámci jednej 
skupiny ocitli všetky tematicky súvisiace položky bez ohľadu na to, či sú hmotnej 
a nehmotnej, alebo hnuteľnej a nehnuteľnej povahy.  V celomestskom zozname sa nachádzajú 
tieto kapitoly: 
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I.   ZDRAVOTNÍCTVO, ŠKOLSTVO, KULTÚRA  A  ŠPORT 
II.  CIRKEVNÉ  PAMÄTIHODNOSTI 
III.   PAMÄTIHODNOSTI   ĽUDOVEJ  KULTÚRY 
IV.   PAMÄTIHODNOSTI   DOPRAVY 
V.   BÝVANIE 
VI.  VOJENSKÉ  PAMÄTIHODNOSTI 
VII.   PRIEMYSEL 
VIII.   POMNÍKY  A PAMÄTNÉ UDALOSTI 
IX.  ZÁHRADY,  PARKY  A  HORÁRNE 
X.  INÉ  PAMÄTIHODNOSTI 
 
 
Kritériá výberu .  Zo sféry záujmu pre výber pamätihodností bolo nutné vylúčiť tie 
predmety, ktoré sú evidované a chránené iným spôsobom, alebo podľa iných zákonov. Preto  
sa nepristúpilo k zaradeniu predmetu do evidencie pamätihodnosti obce v týchto prípadoch: 
- ak sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku ; 
- ak sa jedná o archívny dokument uložený v archíve; 
- ak sa jedná o zbierkový predmet z fondu múzea alebo galérie. 
Veľké množstvo potenciálnych pamätihodností sa nachádza v interiéroch sakrálnych 
objektov, väčšinou voľne prístupných verejnosti. Keďže v týchto prípadoch by sa zverejnením 
evidencie iba upozornilo na ich veľkú hodnotu a mohlo by ľahšie dôjsť k ich odcudzeniu, nie 
je vhodné z hľadiska bezpečnostného evidovať ako pamätihodnosť  hnuteľné veci veľkej 
umeleckej hodnoty, uložené v nechránenom, verejne prístupnom priestore (napr. obrazy a 
sochy v kostoloch).  Tento prístup je tiež v súlade s trojstrannou dohodou o mlčanlivosti pri 
narábaní s informáciami o hnuteľných predmetoch väčšej kultúrno-historickej hodnoty, ktorú 
pred rokmi uzavreli zástupcovia bratislavských cirkví, Policajného prezídia SR 
a Pamiatkového úradu SR. 
 
Pre zaradenie predmetu do Zoznamu celomestských pamätihodností Bratislavy boli uplatnené 
prísnejšie kritériá než tie, ktoré boli smerodajné pre zaradenie do Zoznamu pamätihodností 
mestských častí Bratislavy. Metodický prístup k zaradeniu do zoznamu bol ovplyvnený 
jednak rešpektovaním iných zákonných noriem (predchádzajúci odsek), jednak použitím 
hodnotiacich kritérií viac zameraných na významovú stránku posudzovania. Do úvahy sa brali 
hlavne tieto skutočnosti: 
 
1/  predmet (udalosť, názov, dátum ...) musí po obsahovej, kvalitatívnej a významovej stránke 
reprezentovať  hlavné mesto SR a musí ísť o pamätihodnosť významnú z celomestského 
hľadiska. 
 
2/ predmet (udalosť, názov, dátum ...) musí mať aspoň jednu pamiatkovú hodnotu 
z uvedených, všeobecne rešpektovaných hodnôt: 

- hodnotu výtvarného diela;  
   - hodnotu architektonickú; urbanistickú 
   - hodnotu historického dokladu; 
   - hodnotu jedinečnosti; 
   - hodnotu typičnosti pre danú oblasť; 
   - hodnotu symbolu pre mesto; 
   - hodnotu technicko-historickú; 

- hodnotu veku. 
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Dopĺňanie zoznamu. Celomestský zoznam, ako aj zoznamy pamätihodností mestských častí 
fungujú ako otvorené systémy. Predložený materiál predstavuje jadro, ku ktorému bude 
možné pridávať (alebo z neho aj odoberať) v budúcnosti ďalšie položky. Podnety na ďalšie 
pamätihodnosti môžu prísť od ľubovoľnej fyzickej alebo právnickej osoby a po prerokovaní 
v príslušnej komisii kultúry môžu byť schválené miestnym zastupiteľstvom, resp. v prípade 
celomestského zoznamu mestským zastupiteľstvom.   
Celomestský zoznam a zoznamy mestských častí nie sú totožné. Celomestský zoznam 
vychádza zo zoznamov mestských častí, ale obsahuje menší počet položiek a tiež obsahuje aj 
položky, ktoré v zozname mestských častí nie sú. 
 
 

 
 

   PhDr. Ivo Štassel 
                                                              riaditeľ MÚOP 

 
 
 
12. október 2011   
 
 
 
 

 
CELOMESTSKÝ  ZOZNAM  PAMÄTIHODNOSTÍ  

MESTA  BRATISLAVY  
 

(do OPP – október 2011)  
 

I.  ZDRAVOTNÍCTVO, ŠKOLSTVO, KULTÚRA  A  ŠPORT 
 
 
A.  Zdravotníctvo  
 
A.1 budova 1.štátnej nemocnice z r.1856   

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- A.1 
Staré Mesto -  Mickiewiczova ul.,  Americké nám. 

 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
A.2 budova 1.detskej nemocnice z r.1894   

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- A.2 
Staré Mesto -  Lazaretská ul.10 

 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
A.3 budova lazaretu s kostolíkom  

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- A.3 
Staré Mesto -  Dunajská ul. 

 kategória – zaniknutá 
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A.4 budova Ferdinandových kúpeľov  na Železnej studienke  
číslo v celomestskom zozname: BA –I.- A.4 
Nové Mesto -  Cesta mládeže 

 kategória – zaniknutá 
 
B.  Kultúra 
 
B.1 nemecký kultúrny dom - číslo v celomestskom zozname: BA –I.- B.1 

Rača -  Barónka č.3 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
B.2 budova amfiteátra s javiskom - číslo v celomestskom zozname: BA –I.- B.2 

Devín -  Slovanské nábr. 48 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
B.3 Park kultúry a oddychu – vstupná hala s estrádnou a tanečnou sálou 

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- B.3 
Staré Mesto – nábr. arm.gen. L. Svobodu  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
B.4 ateliér Alojza Rigeleho zo zač. 20.st.– v rámci Mahrovej kamenárskej dielne 

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- B.4 
Staré Mesto – Štefánikova ul.37-41 (vo dvore) 
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
B.5 Jánoškov fotoateliér  zo zač. 20.st.–  vo dvore domu č. 24 

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- B.5 
Staré Mesto – Štefánikova ul.24  
kategória – zaniknutá 

 
B.6 objekt býv. Sokolovne – pôvodne Bellevue z konca 19.st. 

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- B.6 
Staré Mesto – Sokolská ul.  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
B.7 Lunapark – zábavný areál - číslo v celomestskom zozname: BA –I.- B.7 

Petržalka – Tyršovo nábrežie  
kategória – zaniknutá 

 
C.  Šport 
 
C.1 kúpalisko Tehelné pole  - do r. 1942  

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- C.1 
Nové Mesto – ul. Odbojárov  
kategória – nehnuteľná hmotná  

 
C.2 športová hala Pasienky  - z r. 1962  

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- C.2 
Nové Mesto – Trnavská ul. 29  
kategória – nehnuteľná hmotná  
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C.3 prírodné kúpalisko LIDO   na pravom brehu Dunaja  

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- C.3 
Petržalka – Klokočova ul.  
kategória – zaniknutá 

 
C.4 budova býv. Maďarského veslárskeho klubu   na pravom brehu Dunaja  

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- C.4 
Petržalka – Viedenská cesta  
kategória – zaniknutá 

 
C.5 Stará dostihová dráha   za Starým mostom  

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- C.5 
Petržalka – Starohájska ul.  
kategória – zaniknutá 

 
C.6 zimný štadión O.Nepelu   - v pôvodnej nekrytej podobe z r. 1946, podľa projektu 

K.Grossa z roku 1940 (zastrešený v r. 1957 kvôli ME v krasokorčuľovaní) 
číslo v celomestskom zozname: BA –I.- C.6 
Nové Mesto – Trnavská ul.  
kategória – zaniknutá  

 
D.  Školstvo 
 
D.1 budova základnej školy   z r. 1936 od arch. J. Nowotného  

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- D.1 
Devín – Kremeľská ul. 2  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
D.2 budova vysokoškolského internátu Mladá garda    

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- D.2 
Nové Mesto – Račianska ul. 103  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
D.3 budova škôlky   zo začiatku 20.st., jednej z prvých v meste  

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- D.3 
Staré Mesto – Radlinského ul. 53  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
D.4 budova býv. Ústavu hluchonemých   z r. 1902, teraz Pedagogická fakulta  

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- D.4 
Staré Mesto – Moskovská ul. 2  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
D.5 budova býv. Učiteľského ústavu   z r. 1878  

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- D.5 
Staré Mesto – Lazaretská ul. 3  
kategória – nehnuteľná hmotná 
 

D.6 býv. Masarykove školy   z 1. ČSR  
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číslo v celomestskom zozname: BA –I.- D.6 
Nové Mesto – Budyšínska ul., Česká ul.  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
D.7 názov Academia Istropolitana  - názov našej najstaršej univerzity z roku  1467, 

používaný od 18.st.  (pôv. názov Universitas Istropolitana)  
číslo v celomestskom zozname: BA –I.- D.7 
Staré Mesto – Ventúrska ul. 3  
kategória – nehmotná 

 
E.  Občianske objekty a predmety 
 
E.1 budova býv. Snemového domu   (tzv. Landhaus)  

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- E.1 
Staré Mesto – Laurinská 10  
kategória – zaniknutá 

 
E.2 budova Ministerstva vnútra  (pôv. Finančný úrad) 

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- E.2 
Ružinov – Pribinova ul. 2  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
E.3 budova požiarnej zbrojnice v Rači   z r. 1940  so sochou sv. Floriána  

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- E.3 
Rača – Detvianska ul. 12  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
E.4 budova požiarnej zbrojnice v Starom Meste    

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- E.4 
Staré Mesto – Radlinského ul. 6  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
E.5 budova dobrovoľných hasičov a záchranárov  

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- E.5 
Staré Mesto – Radlinského ul. 36, Belojanisova 1  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
E.6 hasičská striekačka   s ručnou pákovou pumpou z Čunova 

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- E.6 
Čunovo  
kategória –hnuteľná hmotná 

 
E.7 hasičská striekačka   s ručnou pákovou pumpou z Jaroviec 

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- E.7 
Jarovce  
kategória –hnuteľná hmotná 

 
E.8 hasičská striekačka   s ručnou pákovou pumpou z Rusoviec 

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- E.8 
Rusovce 



7 
 

kategória –hnuteľná hmotná 
 
E.9 hasičská striekačka   s ručnou pákovou pumpou zo Záhorskej Bystrice 

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- E.9 
Záhorská Bystrica  
kategória –hnuteľná hmotná 

 
E.10 hasičské tablo, kronika a zástava  z Devína 

číslo v celomestskom zozname: BA –I.- E.10 
Devín 
kategória –hnuteľná hmotná 

 
 
 

II. CIRKEVNÉ  PAMÄTIHODNOSTI 
 
 
A.  Cirkevné stavby a areály 
 
A.1 lurdská jaskyňa  na Kalvárii  

číslo v celomestskom zozname: BA – II.- A.1 
Staré Mesto, Hlboká cesta 
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
A.2 r.-kat. kostol na Kalvárii  

číslo v celomestskom zozname: BA – II.- A.2 
Staré Mesto, Hlboká cesta 
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
A.3 evanjelický a.v. kostol v Rusovciach – číslo v celomestskom zozname: BA – II.- A.3 

Rusovce,  Maďarská ul. 
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
A.4 evanjelický a.v. kostol v Prievoze – číslo v celomestskom zozname: BA – II.- A.4 

Ružinov, Radničné nám.2 
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
A.5 dom saleziánov sv. Dona Bosca – číslo v celomestskom zozname: BA – II.- A.5 

Ružinov,  Miletičova ul. 7 
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
A.6 saleziánsky kostol sv. Dona Bosca v Trnávke  

číslo v celomestskom zozname: BA – II.- A.6 
Ružinov,  Okružná ul. 
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
A.7 starý kostol sv.Juraja v Petržalke – číslo v celomestskom zozname: BA – II.- A.7 

Petržalka - Viedenská cesta 
kategória – zaniknutá 
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A.8 synagóga na Zámockej ul. –synagóga ortodoxnej židovskej obce 
číslo v celomestskom zozname: BA – II.- A.8 
Staré Mesto -  Zámocká ul.  
kategória – zaniknutá 

 
A.9 synagóga na Rybnom nám. –synagóga neologickej židovskej obce 

číslo v celomestskom zozname: BA – II.- A.9 
Staré Mesto -  Rybné nám.  
kategória – zaniknutá 

 
A.10 predmestský stredoveký  kostol sv.Michala  

číslo v celomestskom zozname: BA – II.- A.10 
Staré Mesto -  Župné nám.(trinitársky kostol)  
kategória – zaniknutá 

 
A.11 predmestský stredoveký  kostol sv.Vavrinca  

číslo v celomestskom zozname: BA – II.- A.11 
Staré Mesto - nám. SNP (pred Starou tržnicou) 
kategória – zaniknutá 

 
A.12 druhý blumentálsky  kostol  

číslo v celomestskom zozname: BA – II.- A.12 
Staré Mesto – Vazovova ul. 
kategória – zaniknutá 

 
B.  Drobné sakrálne objekty - kríže 
 
B.1 kamenný kríž v Rači – číslo v celomestskom zozname: BA – II.- B.1 

Rača,  Alstrova ul. (v areáli r.-k. kostola sv. Filipa a Jakuba) 
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
B.2 kamenný kríž v Rusovciach – číslo v celomestskom zozname: BA – II.- B.2 

Rusovce,  roh Balkánskej a Lesníckej ul. 
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
B.3 kamenný kríž v Devínskej N. Vsi – číslo v celomestskom zozname: BA – II.- B.3 

Devínska Nová Ves,  roh Istrijskej a Mlynskej ul. 
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
B.4 kamenný kríž vo Vajnoroch – číslo v celomestskom zozname: BA – II.- B.4 

Vajnory,  mimo intravilánu obce 
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
B.5 kamenný kríž vo Vrakuni – číslo v celomestskom zozname: BA – II.- B.5 

Vrakuňa,  Poľnohospodárska ul. 
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
B.6 kamenný kríž v Záhorskej Bystrici – číslo v celomestskom zozname: BA – II.- B.6 

Záhorská Bystrica,  Bratislavská ul. (pri areáli súkromnej televízie) 
kategória – nehnuteľná hmotná 
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B.7 kamenný kríž v Podunajských Biskupiciach –  

číslo v celomestskom zozname: BA – II.- B.7 
Podunajské Biskupice,  Kazanská ul. (v areáli kostola sv. Jozefa) 
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
B.8  kamenný kríž s mestským znakom - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- B.8  
 Ružinov,  Ivánska cesta  (pri letisku) 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
B.9  kríž s plechovým korpusom Krista - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- B.9 
 Lamač,  Hodonínska cesta 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
B.10 kríž s plechovým korpusom Krista - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- B.10 

Nové Mesto,  Cesta mládeže 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
B.11  kríž s plechovým korpusom Krista - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- B.11 
 Rusovce,  Balkánska ul. (pri kostole sv. Víta) 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
B.12  kríž s plechovým korpusom Krista - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- B.12 
 Rača,  Stupavská ul. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
B.13  drevený kríž s  korpusom Krista – severne od Blumentálskeho kostola 

číslo v celomestskom zozname: BA – II.- B.13 
 Staré Mesto -  Radlinského ul. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
B.14  kovový tepaný kríž– z 18.stor. 

číslo v celomestskom zozname: BA – II.- B.14 
 Staré Mesto -  Františkánske nám.  (pri vchode do františkánskeho kostola) 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
 
C.  Drobné sakrálne objekty - kaplnky 
 
C.1  kaplnka pri dostihovej dráhe - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- C.1 
 Petržalka,  Starohájska ul. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.2  kaplnka sv. Jána Nepomuckého - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- C.2 
 Vajnory,  Roľnícka ul. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.3  kaplnka sv. Anny - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- C.3 

Rača,  ul. Pri vinohradoch 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
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C.4  kaplnka prícestná - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- C.4 
 Podunajské Biskupice,  Kvetinárska ul. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.5 kaplnka sv. Petra a Pavla - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- C.5 
 Vrakuňa,  Hradská ul. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.6  kaplnka sv. Vendelína - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- C.6 
 Vajnory,  ul. Pri starom letisku 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.7  kaplnka sv. Vendelína - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- C.7 
 Záhorská Bystrica,  rázcestie na Stupavu a Marianku 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.8  kaplnka sv. Jána Nepomuckého - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- C.8 
 Devínska Nová Ves,  Na mýte 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.9  kaplnka sv. Rity - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- C.9 

Karlova Ves,  Cesta na Červený most  (pri Vojenskej nemocnici) 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.10 kaplnka sv.Jozefa na Kalvárii  

číslo v celomestskom zozname: BA – II.- C.10 
Staré Mesto, Hlboká cesta 
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
C.11  rozlúčková kaplnka - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- C.11 
 Staré Mesto -  Krížna ul. 
 kategória – zaniknutá 
 
D.  Drobné sakrálne objekty - Piety 
 
D.1  socha Piety v Starom Meste - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- D.1 
 Staré Mesto,  ul. Na Kalvárii 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
D.2  socha Piety v Jarovciach - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- D.2 
 Jarovce,  cesta do Rusoviec 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
D.3  socha Piety v Petržalke - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- D.3 
 Petržalka – Daliborovo nám. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
E.  Drobné sakrálne objekty – sochy svätcov 
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E.1  socha sv. Jána Nepomuckého - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- E.1 
 Devínska Nová Ves,  Hradištná ul.  (areál kostola) 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
E.2  socha sv. Jána Nepomuckého - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- E.2 
 Devín,  Muránska ul.   
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
E.3  socha sv. Jána Nepomuckého - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- E.3 
 Čunovo,  Sochorova ul.- Na hrádzi 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
E.4  socha sv. Jána Nepomuckého - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- E.4 
 Rača,  Alstrova ul.  (areál r.-k. kostola) 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
E.5  socha sv. Floriána - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- E.5 
 Rača,  ul. Pri vinohradoch  
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
E.6  socha sv. Floriána - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- E.6 
 Čunovo,  Hraničiarska ul. 5,7  
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
E.7  socha sv. Floriána - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- E.7 
 Dúbravka,  Jadranská ul. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
E.8  socha sv. Floriána - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- E.8 
 Záhorská Bystrica,  nám. sv.Floriána  
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
E.9 socha sv. Floriána - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- E.9 
 Jarovce,  Mandľová ul. (pri kostole) 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
E.10  socha sv. Vendelína - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- E.10 
 Dúbravka,  Vendelínska ul.  
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
E.11  socha sv. Antona - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- E.11 
 Rusovce,  Gerulatská ul.  
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
E.12 socha sv. Sebastiána a Rocha - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- E.12 
 Devín,  Slovanské nábr. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
E.13  socha sv. Ondreja - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- E.13 
 Ružinov,  roh Záhradníckej a Miletičovej ul.  
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 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
E.14  socha Panny Márie - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- E.14 
 Dúbravka,  Švantnerova ul.  (Tavaríkova kolónia)  
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
 
E.15  socha Panny Márie - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- E.15 
 Čunovo,  Dlhá ul.  
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
E.16  socha Cholerskej Panny Márie - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- E.16 

Devínska Nová Ves,  nám. 6.apríla 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
E.17  súsošie Najsvätejšej Trojice - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- E.17 

Rusovce,  Balkánska ul.  
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
E.18 súsošie s Kristom na Kalvárii –  nad lurdskou jaskyňou 

číslo v celomestskom zozname: BA – II.- E.18 
Staré Mesto, Hlboká cesta 
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
F.  Iné sakrálne pamätihodnosti  
 
F.1  Krížová cesta na Kalvárii - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- F.1 

Staré mesto,  kopec Kalvária 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
F.2  Božia muka - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- F.2 

Devín,  Devínska cesta 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
F.3  Božia muka - číslo v celomestskom zozname: BA – II.- F.3 

Devín,  Kremeľská ul. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
F.4  pamätné dni návštevy pápeža Jána Pavla II. vo Vajnoroch dňa 22.4.1990 a Petržalke 

dňa 14.9.2003  
číslo v celomestskom zozname: BA – II.- F.4 

 kategória – nehmotná 
 
 
 

III.  PAMÄTIHODNOSTI   ĽUDOVEJ  KULTÚRY 
 
 
A.  Ľudová architektúra  
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A.1  ľudová architektúra vinohradníckej obce Vajnory – súbor domov na Baničovej ulici  
číslo v celomestskom zozname: BA – III.- A.1 

 Vajnory,  Baničova ul. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
A.2  ľudová architektúra Záhoria – súbor domov v Záhorskej Bystrici a Dúbravke  

číslo v celomestskom zozname: BA – III.- A.2 
 Záh. Bystrica - ul. Čs. tankistov 43, 74, 106, Pútnická ul.;  Dúbravka – Jadranská 6 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
B.  Reálie ľudovej kultúry  
 
B.1  ľudový kroj vinohradníckej obce Vajnory – mužský a ženský variant  

číslo v celomestskom zozname: BA – III.- B.1 
 Vajnory 
 kategória –hnuteľná hmotná 
 
B.2  ľudový kroj zo Záhorskej Bystrice – mužský a ženský variant  

číslo v celomestskom zozname: BA – III.- B.2 
 Záhorská Bystrica 
 kategória –hnuteľná hmotná 
 
B.3  typ ľudového ornamentu vinohradníckej obce Vajnory – typický výzdobný prvok  

číslo v celomestskom zozname: BA – III.- B.3 
 Vajnory 
 kategória –  nehmotná 
 
 
 
 

IV.  PAMÄTIHODNOSTI   DOPRAVY 
 
 
A.  Železničné stavby  
 
A.1  železničné mosty na viedenskej trati – súbor 7 mostov z roku 1848  

číslo v celomestskom zozname: BA – IV.- A.1 
 Devínska Nová Ves – trať medzi Dúbravkou a Devínskym Jazerom 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
A.2  železničné mosty na peštianskej trati – súbor 4 mostov zo 70-tych rokov 19.st.  

číslo v celomestskom zozname: BA – IV.- A.2 
Staré Mesto – Žabotova ul., Karpatská ul.; Nové Mesto – Sliačska, Račianska ul. 

 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
A.3  budova hlavnej železničnej stanice – číslo v celomestskom zozname: BA – IV.- A.3 

Staré Mesto -  Predstaničné nám. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
B.  Iné dopravné stavby  
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B.1  torzo býv. Mittelmanovej lanovky – číslo v celomestskom zozname: BA – IV.- B.1 

Devínska Nová Ves -  cesta do Devína – ľavý breh rieky Moravy  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
B.2  torzo električkovej trate do Viedne – číslo v celomestskom zozname: BA – IV.- B.2 

Petržalka -  Bratská ul., hraničný priechod Berg 
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
B.3  torzo murovaného mosta z 18.stor. – číslo v celomestskom zozname: BA – IV.- B.3 

Devínska Nová Ves -  ul. Na mýte – ľavý breh rieky Moravy  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
B.4  býv. prepriahací hostinec dostavníkovej dráhy  (Leberfinger) 

číslo v celomestskom zozname: BA – IV.- B.4 
Petržalka -  Viedenská cesta (Sad J.Kráľa)  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
B.4 „lietajúci“ most cez Dunaj –  v podobe kyvadlovej kompy – do r. 1830 

číslo v celomestskom zozname: BA – IV.- B.4 
Staré Mesto – Petržalka 

 kategória – zaniknutá 
 
B.5 loďkový most cez Dunaj –  v podobe spriahnutej loďkovej konštrukcie z r. 1830 

číslo v celomestskom zozname: BA – IV.- B.5 
Staré Mesto – Petržalka 

 kategória – zaniknutá 
 

V.  BÝVANIE 
 
A.  Bytové domy  
 
A.1  Mestské obytné domy z r. 1913 – číslo v celomestskom zozname: BA – V.- A.1 

Nové Mesto -  Mestská ul., Osadná ul.8 až 14, Tehelná ul., Kutuzovova ul. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
A.2  Mestské obytné domy z r. 1919-20 – číslo v celomestskom zozname: BA – V.- A.2 

Nové Mesto -  Mestská ul.2 -10, Vajnorská ul. 27 -35, Kutuzovova ul.1 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
A.3 Masarykova kolónia v Trnávke z 20-tych rokov 20.st.  

číslo v celomestskom zozname: BA – V.- A.3 
Ružinov -  Okružná ul., Staničná ul., Rozmarínová ul., Na lánoch 

 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
A.4  Legiodomy z r. 1923-24 – číslo v celomestskom zozname: BA – V.- A.4 

Nové Mesto -  Račianska ul.33, Ursínyho ul. 1-7, Sibírska ul.16 a 29, Americká ul.1, 
  Ľubľanská ul.1-2, Ukrajinská ul.1 a 10 

 kategória – nehnuteľná hmotná 
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A.5 Obytné domy z r. 1924 – číslo v celomestskom zozname: BA – V.- A.5 
Nové Mesto -  Trnavská ul.1 -13, Vajnorská ul. 2 -8, Trnavské mýto 

 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
A.6 súbor obytných domov od architekta Emila Belluša   

číslo v celomestskom zozname: BA – V.- A.6 
Ružinov -  Miletičova ul.,  Trenčianska ul. 

 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
A.7 súbor obytných domov  z r.1951-60 s vnútroblokovou vybavenosťou   

číslo v celomestskom zozname: BA – V.- A.7 
Ružinov -  Miletičova ul.,  Trenčianska ul. 

 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
B.  Robotnícke kolónie  
 
B.1 Schulpeho kolónia zo začiatku 20.st. –  časť býv. robotníckej kolónie 

číslo v celomestskom zozname: BA – V.- B.1 
Staré Mesto -  Beskydská ul. 

 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
B.2 Mierová kolónia z r.1947 –  pôvodne Vistra kolónia 

číslo v celomestskom zozname: BA – V.- B.2 
Nové Mesto -  Olbrachtova ul., Chemická ul., Vihorlatská ul., Tylova ul. 

 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
B.3 kolónia závodu Dynamit z 80.-90-tych rokov 19.st. –  pôvodne Stará kolónia 

číslo v celomestskom zozname: BA – V.- B.3 
Nové Mesto - Nobelova ul. 

 kategória – zaniknutá 
 
B.4 kolónia závodu Stollwerck z konca 19.st.  

číslo v celomestskom zozname: BA – V.- B.4 
Nové Mesto -  Riazanská ul., Račianska ul. 

 kategória – zaniknutá  
 
C.  Iné obytné budovy  
 
C.1 dom baróna Sedlitza z 18.st. –  so soškou sv. Floriána na fasáde 

číslo v celomestskom zozname: BA – V.- C.1 
Staré Mesto -  Radlinského ul.39 

 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.2 dom lekárnika Kempného okolo r.1925 

číslo v celomestskom zozname: BA – V.- C.2 
Staré Mesto -  Radlinského ul.4 

 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.3 palác grófa Berchtolda z 18.st. –  číslo v celomestskom zozname: BA – V.- C.3 

Nové Mesto -  Trnavské mýto, Škultétyho ul. 
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 kategória – zaniknutá 
 
C.4 Landererov palác z 19.st. –  číslo v celomestskom zozname: BA – V.- C.4 

Staré Mesto -  Šafárikovo nám. 
 kategória – zaniknutá 
 
C.5 Wachtlerov palác z 18.st. –  číslo v celomestskom zozname: BA – V.- C.5 

Staré Mesto -  nám. SNP 
 kategória – zaniknutá 
 
C.6 palác baróna Schilsona - býv. mestská robotáreň   

číslo v celomestskom zozname: BA – V.- C.6 
Staré Mesto – Radlinského ul.  
kategória – zaniknutá  

 
C.7 dom Alexandra Dubčeka. –  číslo v celomestskom zozname: BA – V.- C.7 

Staré Mesto -  Mišíkova ul.č. 49. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.8 dom sochára Messerschmidta. –  číslo v celomestskom zozname: BA – V.- C.8 

Staré Mesto -  Žižkova ul. 
 kategória – zaniknutá 
 

VI. VOJENSKÉ  PAMÄTIHODNOSTI 
 
A.  Napoleonské vojny 
 
A.1   protinapoleonský val – číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- A.1  
 Petržalka,  Sad J.Kráľa, Viedenská cesta, Krasovského ul. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
A.2   bratislavský mier z roku 1805 a ostreľovanie mesta v roku 1809 –  

číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- A.2  
 kategória – nehmotná 
 
A.3   hrob a pomník 5 franc. vojakom – číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- A.3  
 Petržalka,  nábrežie Dunaja – Klokočova ul. 
 kategória – zaniknutá 
 
B.  Prusko-rakúska vojna 
 
B.1   pomník kapitána Hoffmana – číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- B.1  
 Dúbravka,  v poli medzi diaľnicou D2 a železničnou traťou do Brna 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
B.2   pomník padlým vojakom – číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- B.2  
 Lamač,  cintorín – Hodonínska ul. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
B.3   Pamätník prusko-rakúskej bitky – číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- B.3  
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 Lamač,  Vrančovičova ul. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
B.4  Pamätník bitky pri Lamači – číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- B.4  
 Lamač,  les pod Klancom 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
B.5   pamätný deň bitky 19.júla 1866 – číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- B.5 
 Lamač 
 kategória – nehmotná  
 
C. 1. a 2. svetová vojna 
 
C.1  pomník padlým vojakom – číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.1  
 Čunovo,  Hraničiarska ul. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.2  pomník padlým vojakom – číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.2  
 Dúbravka,  Jadranská ul. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.3  pomník padlým vojakom – číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.3  
 Nové Mesto,  Brečtanová ul. (pri filmových ateliéroch Koliba) 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.4  pomník padlým vojakom – číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.4  
 Rača,  Púchovská ul.,  park J.M.Hurbana 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.5  pomník padlým vojakom – číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.5  
 Vrakuňa,  Hradská ul. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.6  pomník padlým vojakom – číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.6  
 Záhorská Bystrica,  nám. sv.Petra a Pavla 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.7  pomník padlým nemeckým vojakom – číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.7  
 Devínska Nová Ves,  Mlynská ul. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.8  pomník padlým ruským vojakom – číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.8 
 Devínska Nová Ves,  Mlynská ul. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.9  pomník padlým ruským vojakom – číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.9 
 Záhorská Bystrica,  tzv. malý Slavín v Malých Karpatoch 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.10  pomník oslobodenia Sov. armádou - míľnik  
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číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.10  
 Rača,  Račianska ul. 188 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.11  pomník oslobodenia Sov. armádou - míľnik  

číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.11  
 Lamač, Lamačská cesta 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.12  pomník oslobodenia Sov. armádou - míľnik  

číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.12  
 Ružinov,  Ivánska cesta  (pri letisku) 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.13  pomník oslobodenia Sov. armádou - míľnik  

číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.13  
 Podunajské Biskupice,  Komárovská ul. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.14  pomník oslobodenia Sov. armádou - míľnik  

číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.14  
 Petržalka,  križovatka Viedenskej a Rusovskej cesty 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.15 pomník Holocaustu   v Starom Meste  

číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.15 
Staré Mesto – Panská ul.- Rybné nám.   
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
C.16 vojenský cintorín -  číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.16 
 Petržalka  -  Kopčianska cesta 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.17 poľné vojenské cintoríny -  číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.17 
 Staré Mesto -  Mierové nám.,  Floriánske nám.;  Rača 
 kategória – zaniknuté 
 
C.18 pevnostná línia bunkrov z 1. ČSR -  číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.18  
 Petržalka -  západne a južne od zástavby Petržalky 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.19 pevnostná línia 11 bunkrov z 1.ČSR -  číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.19 
 Devínska Nová Ves -   ľavý breh rieky Moravy 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.20 nemecký bunker z línie Festung Pressburg   

číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.20  
 Nové Mesto -   Nobelova ul. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
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C.21 nemecký bunker  na Hradnom kopci 
číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.21  

 Staré Mesto -   Beblavého ul. (pri Žigmundovej bráne) 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
C.22    pomník padlým vojakom – číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- C.22 
 Podunajské Biskupice - Trojičné námestie 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
D . Iné vojenské pamätihodnosti 
 
D.1 býv. Hurbanove kasárne - číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- D.1 
 Staré Mesto -     Kollárovo nám., Mariánska ul. 
 kategória – nehnuteľná hmotná 
 
D.2 býv. delostrelecké kasárne - číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- D.2 

Nové Mesto -     Jarošova – Vajnorská – Kutuzovova – Kukučínova ul.   
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
D.3 pamätný deň na vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Bratislavy – 21.augusta 1968  

číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- D.3 
kategória – nehmotná 

 
D.4 opevňovací systém mesta – hradby a palisády s bránami 

číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- D.4 
Staré Mesto  
kategória – nehnuteľná hmotná, zaniknutá 

 
D.5 časť drevozemného valu  z opevnenia keltského oppida z 1.st. pred Kr.   

číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- D.5 
Staré Mesto – Farská ul. (pod vežicou klariského kostola)  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
D.6 murovaná zástavba rímskeho typu  na ploche opevneného keltského oppida  

číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- D.6 
Staré Mesto – Hradný vrch – nádvorie paláca a severná terasa areálu   
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
D.6 Arzenál na Vydrici - číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- D.6 
 Staré Mesto,  Žižkova ul. 
 kategória – zaniknutá  
 
D.7 zástavy vojenských vyslúžilcov - číslo v celomestskom zozname: BA – VI.- D.7 
 Lamač,  Rača 
 kategória –hnuteľná hmotná  
 

VII.  PRIEMYSEL 
 
A.  Technické stavby  
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A.1 budova býv. 8.vydrického mlyna nazývaného „Klepáč“    
číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- A.1 
Nové Mesto – Cesta mládeže  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
A.2 budova z býv. komplexu 5.vydrického mlyna s kamenným segnerovským erbom    

číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- A.2 
Staré Mesto – Pri habánskom mlyne  
kategória – zaniknutá 

 
A.3 bývalý Ludwigov mlyn s areálom 

číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- A.3 
Ružinov – Krížna a Karadžičova ul.  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
A.4 budova vodojemu  

číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- A.4 
Staré Mesto – ul. Francúzskych partizánov  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
A.5 budova televízneho vysielača na Kamzíku  

číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- A.5 
Nové Mesto – vrch Kamzík  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
A.6 budova Mestského pivovaru  

číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- A.6 
Staré Mesto – Rybné nám.  
kategória – zaniknutá 

 
A.7 budova starej mestskej plynárne  

číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- A.7 
Staré Mesto – nám. Slobody  
kategória – zaniknutá 

 
A.8 budova starej mestskej elektrárne 

číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- A.8 
Staré Mesto – Čulenova ul.  
kategória – zaniknutá 

 
A.9 býv. pivovar Stein – spilka, várňa a pivnice z najstaršej etapy zástavby areálu 

číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- A.9 
Staré Mesto – Blumentálska ul.  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
A.10 budova výtlačného čerpadla do hradnej cisterny   (tzv Brunnen Maschinhaus) 

číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- A.10 
Staré Mesto – Žižkova ul.  
kategória – zaniknutá 
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B.  Továrne  
 
B.1 výrobná hala býv. továrne Stollwerck  z najstaršej etapy zástavby areálu 

číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- B.1 
Nové Mesto – Račianska ul.  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
B.2 býv. továreň Dynamit Nobel  objekty z najstaršej etapy zástavby areálu 

číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- B.2 
Nové Mesto – Vajnorská ul.  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
B.3 býv. továreň Matador  objekty z najstaršej etapy zástavby areálu 

číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- B.3 
Petržalka – Kopčianska a Údernícka ul.  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
B.4 býv. Tabaková továreň  výrobné a skladové objekty  

číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- B.4 
Staré Mesto – Radlinského ul.  
kategória – zaniknutá 

 
B.5 býv. továreň Apollo  výrobné a prevádzkové objekty  

číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- B.5 
Staré Mesto – Košická a Chalupkova  ul.  
kategória – zaniknutá 

 
B.6 býv. kefová továreň  (zvyšok pôvodného areálu) 

číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- B.6 
Staré Mesto – Radlinského ul.  
kategória – nehnuteľná hmotná (čiastočne zaniknutá) 

 
B.7 býv. továreň Kablo  výrobné a prevádzkové objekty  

číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- B.7 
Staré Mesto – Továrenská ul.  
kategória – zaniknutá  

 
B.8 býv. stockerauská vápenka  objekty z najstaršej etapy zástavby areálu (2 domy, 2 

administratívne budovy a pivnice vo svahu) 
číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- B.8 
Devínska Nová Ves – ul. Vápenka č.4  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
B.9 býv. Marshallova továreň na koče   

číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- B.9 
Staré Mesto – Tobrucká a Medená ul.  
kategória – zaniknutá  

 
C.  Iné  
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C.1 drevený vinársky lis a sud   pred kultúrnym domom Račan    
číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- C.1 
Rača – nám. A.Hlinku  
kategória –hnuteľná hmotná 

 
C.2 Račianská frankovka – značka červeného  vína 

značka typického produktu račianskeho vinohradníctva od r. 1767   
číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- C.2  
kategória –nehmotná 

 
C.3 „Bratislavské rožky“  značka typického produktu bratislavských pekárov 

číslo v celomestskom zozname: BA – VII.- C.3 
kategória –nehmotná 

 
 
 

VIII.  POMNÍKY  A PAMÄTNÉ UDALOSTI 
A.  Pomníky  
 
A.1 pomník M.R. Štefánika   v Devínskej Novej Vsi    

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- A.1 
Devínska Nová Ves   – Opletalova ul.  
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
A.2 pomník spisovateľa Rudolfa Slobodu   v Devínskej Novej Vsi    

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- A.2 
Devínska Nová Ves   – ul. Na Grbe  
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
A.3 pomník divadelníka Andreja Bagara   v Dúbravke    

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- A.3 
Dúbravka – park Družby   
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
A.4 pomník národného buditeľa Ľudovíta Štúra   v Dúbravke    

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- A.4 
Dúbravka – Pekníkova ul.   
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
A.5 pomník kartografa Samuela Mikovíniho   v Starom Meste na dunajskej promenáde 

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- A.5 
Staré Mesto – nábr. arm.gen. L.Svobodu   
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
A.6 pomník buditeľa  Samuela Jurkoviča   v Ružinove 

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- A.6 
Ružinov – Bajkalská ul.   
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
A.7 pomník architekta Dušana Jurkoviča   v Starom Meste na dunajskej promenáde 
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číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- A.7 
Staré Mesto – nábr. arm.gen. L.Svobodu   
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
A.8 pomník vynálezcu Jozefa Murgaša   v Novom Meste  

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- A.8 
Nové Mesto – Jarošova ul.   
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
A.9 pomník hudobného skladateľa Jána Levoslava Bellu   v Starom Meste  

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- A.9 
Staré Mesto – Šulekova ul.   
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
A.10 pomník politika Alexandra Dubčeka   v Starom Meste  

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- A.10 
Staré Mesto – nám. A.Dubčeka   
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
A.11 symbolický pomník hudobného virtuóza  Charlesa Foerstera   v Starom Meste  

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- A.11 
Staré Mesto – Horský park (kamenná lavička)  
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
A.12 pomník hudobného skladateľa Ferencza Liszta   v Starom Meste  

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- A.12 
Staré Mesto – Ventúrska ul.11  (Lisztova záhrada Univerzitnej knižnice)   
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
A.13 pomník herca Júliusa Satinského   v Starom Meste  

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- A.13 
Staré Mesto – Dunajská ul.   
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
A.14 pomník buditeľa  Samuela Chalúpku   v Starom Meste 

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- A.14 
Staré Mesto – roh Legionárskej a Radlinského ul.   
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
A.15 pomník buditeľa  Štefana M. Daxnera   v Ružinove 

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- A.15 
Ružinov – Daxnerovo nám.   
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
A.16 pomník prírodovedca  Andreja Kmeťa   v Starom Meste 

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- A.16 
Staré Mesto – Kmeťovo nám.   
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
A.17 pomník cisárovnej Márie Terézie   na mieste býv. Korunovačného pahorku 
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číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- A.17 
Staré Mesto – nám. Ľ. Štúra   
kategória –zaniknutá 

 
 
B.  Pamätné udalosti 
  
B.1 dátum najstaršej zmienky o Bratislave – bitka pri Pressalauspurchu v roku  907 

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- B.1 
kategória –nehmotná  

 
B.2 dátum potvrdenia najstaršieho privilégia Bratislavy  dňa   2.12. 1291 (podľa 

juliánskeho kalendára) 
číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- B.2 
kategória –nehmotná  

 
B.3 dátum vyhlásenia Bratislavy za hl. mesto Uhorska  v roku 1536 

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- B.3 
kategória –nehmotná  

 
B.4 dátum vyhlásenia Bratislavy za hl. mesto SSR a SR  dňa  1.1. 1969 a 1.1.1993 

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- B.4 
kategória –nehmotná  

 
B.5 dátumy konania bratislavských korunovácií  v rokoch 1563 až 1830 

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- B.5 
kategória –nehmotná  

 
B.6 dátumy pripojenia obcí  k Veľkej Bratislave  v rokoch 1852 a 1944 až 1972 

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- B.6 
kategória –nehmotná  

 
C.  Iné 
 
C.1 podoba súčasného erbu hl.mesta SR Bratislavy podľa listiny cisára Žigmunda z r. 1436   

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- C.1 
kategória –nehmotná  

 
C.2 podoba najstaršej pečate Bratislavy z r. 1302  (prevzatá do znaku Starého Mesta) 

číslo v celomestskom zozname: BA – VIII.- C.2 
kategória –nehmotná   

 
 

IX. ZÁHRADY,  PARKY  A  HORÁRNE 
 
 
A.1 Botanická záhrada    

číslo v celomestskom zozname: BA – IX.- A.1 
Karlova Ves – Botanická ul.   
kategória –nehnuteľná hmotná 
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A.2 Horský park   založený v 70-tych rokoch 19.st. 

číslo v celomestskom zozname: BA – IX.- A.2 
Staré Mesto – Búdkova, Majakovského, Hroboňova, Bohúňova ul.   
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
A.3 býv. Pálffyho záhrada   pod hradom 

číslo v celomestskom zozname: BA – IX.- A.3 
Staré Mesto – Zochova, Palisády, Škarniclova, Zámocká, Pilárikova ul.   
kategória –zaniknutá 

 
A.4 býv. Slubekova záhrada   pri Palisádoch 

číslo v celomestskom zozname: BA – IX.- A.4 
Staré Mesto – Zochova, Kozia ul., Palisády   
kategória –zaniknutá 

 
A.5 budova býv. horárne pri dostihovej dráhe    

číslo v celomestskom zozname: BA – IX.- A.5 
Petržalka – Starohájska ul.   
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
A.6 budova býv. horárne pri Draždiaku    

číslo v celomestskom zozname: BA – IX.- A.6 
Petržalka – Zrkadlový háj  (pri jazere Draždiak)   
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
A.7 budova býv. horárne na Kačíne    

číslo v celomestskom zozname: BA – IX.- A.7 
Nové Mesto – Bratislavský lesopark - Kačín   
kategória –nehnuteľná hmotná 

 
 

X. INÉ  PAMÄTIHODNOSTI 
 
 
 
A.1 Písaný kameň    

číslo v celomestskom zozname: BA –X.- A.1 
Nové Mesto – Bratislavský lesopark  
kategória – hnuteľná hmotná 

 
A.2 Svetelný stĺp    

číslo v celomestskom zozname: BA –X.- A.2 
Staré Mesto – Odborárske nám.  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
A.3 fontána Dievča so srnkou   (pôv. Braček a sestrička podľa Grimmovho príbehu) 

číslo v celomestskom zozname: BA –X.- A.3 
Staré Mesto – Hviezdoslavovo nám.  
kategória – nehnuteľná hmotná 
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A.4 socha pápeža Jána Pavla II.    

číslo v celomestskom zozname: BA –X.- A.4 
Petržalka –  nám. Jána Pavla II.  
kategória – hnuteľná hmotná 

 
A.5 fontána s levom  držiacim mestský znak  (na stĺpe z arcibiskupskej záhrady) 

číslo v celomestskom zozname: BA –X.- A.5 
Staré Mesto –nám. SNP  (pred Starou tržnicou) 
kategória – nehnuteľná hmotná  

 
A.6 kópia rímskeho míľnika - číslo v celomestskom zozname: BA – X.- A.6 

Podunajské Biskupice -  Biskupická ul.  
kategória – nehnuteľná hmotná 

 
A.7 Korunovačný pahorok  stojaci do roku 1870 na Korunovačnom nám. 

číslo v celomestskom zozname: BA –X.- A.7 
Staré Mesto – nám. Ľ. Štúra  
kategória – zaniknutá  

 
 
 
        
       PhDr. Viera Obuchová, CSc. 
       PhDr. Jana Hamšíková 
       PhDr. Zuzana Zvarová 
       PhDr. Ivo Štassel 
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Výpis zo zasadnutia Komisie pre kultúru Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
zo dňa 24.10.2011 : 
 
 
6. Zoznam pamätihodností v Starom Meste 
 
Poslanec PhDr. Štefan Holčík informoval prítomných o svojich poznatkoch po preštudovaní 
Celomestského zoznamu pamätihodností, ktorý členovia Komisie pre kultúru dostali 
k dispozícii v dostatočnom časovom predstihu v elektronickej podobe. Našiel niekoľko 
nezrovnalostí a nepresností, ale v zásade sa dá zoznam dopĺňať. 
 
 
 
 

UZNESENIE 16/2011 
 
Komisia pre kultúru súhlasí s predloženým materiálom a mestská časť Bratislava-Staré mesto 
Celomestský zoznam pamätihodností doplní v spolupráci s PhDr. Štefanom Holčíkom. 
 
 
hlasovanie za:   6                                proti: 0                                                 zdržal sa:0                      
 


