
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
sekcia kultúrneho dedičstva 

Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1 

Bratislava, 16. novembra 2016 
Číslo: MK- 2267/2016-221/14267 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sekcia kultúrneho dedičstva (ďalej 
len „ministerstvo") ako vecne a funkčne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 6 
ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona 
č. 527/2003 Z. z. (ďalej len „správny poriadok") a podľa § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„pamiatkový zákon") a v spojení s § 58 ods. 1 správneho poriadku v konaní 
o odvolaní vo veci vyhlásenia nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku: Dom 
mládeže s areálom (Ekoiuventa) v Bratislave okr. Bratislava 1., m. č. Staré Mesto, k. 
ú. Staré Mesto, Búdková 2 s pamiatkovými objektmi: 
dom mládeže s nástupnou plochou (súp. č. 6763, pare. č. 2781- v katastri ·" 
nehnuteľností zapísaná ako hlavná budova, 2792/31, 2972/70-časť, v katastri 
nehnuteľností zapísané ako Ostatné plochy) 
schodisko (na parcele č. 2972/70, v katastri nehnuteľností zapísaná ako Ostatné 
plochy) 
bazén (pare. č. 2792/40, v katastri nehnuteľností zapísaný ako Zastavané plochy a 
nádvoria) 
amfiteáter (pare. č. 2792/42, v katastri nehnuteľností zapísaný ako Zastavané plochy 
a nádvoria) 
dom polyfunkčný (budova učební s bytom súp. č. 6764, pare. č. 2792/47, v katastri 
nehnuteľností zapísaná ako prevádzková budova) 
úprava sadovnícka (pare. č. 2792/31 , 2792/41-iba pozemok, 2792/43-iba pozemok, 
2792/44-iba pozemok, 2792/71-iba pozemok, v katastri nehnuteľností zapísané ako 
Ostatné plochy a Zastavané plochy a nádvoria),v zmysle listu vlastníctva č. 5148' ' 
pozemky pare. č. 2781; 2792/31; 2792/40; 2792/41; 2792/42; 2792/43; 2792/44; 
2792/47; 2792/71 a stavby na pozemku pare. č. 2781, súp. č. 6763 (dom mládeže), 
pare. č . 2792/47, súp. č. 6764 (dom polyfunkčný) sú vo vlastníctve Slovenskej 
republiky, v správe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, v zmysle listu vlastníctva č. 9638 časť 
nástupnej plochy a schodisko na parcele č. 2792/70 je vo vlastníctve Ing. Pavla 
Krúpu, Trstínska 7369/11 , 841 01 Bratislava, v zmysle listov vlastníctva č. 7746, 544 
a 6512 vlastníkmi dotknutých pozemkov v pásme desať metrov (bezprostrednom 
okolí národnej kultúrnej pamiatky) pare. č. 2806/26, 2806/40, 2806/42, 2792/35, 
2792/36, 2792/37, 2792/38, 2778/1, 2778/3 sú Ing. Štefan Beleš a Ing. Andrea 
Belešová, Ventúrska 20, 811 01 Bratislava, v zmysle listu vlastníctva č. 6990 . 
vlastníkom dotknutých pozemkov v pásme desať metrov (bezprostrednom okolí 
národnej kultúrnej pamiatky) č. 2779/1, 2779/7, 2779/8 je Poľská republika, v zmysle 
listu vlastníctva č. 7002 vlastníčkou dotknutých pozemkov v pásme desať metrov 
(bezprostrednom okolí národnej kultúrnej pamiatky) pare. č. 2806/25 je Mgr. 
Veronika Rijáková, Klenová 15, 831 01 Bratislava, v zmysle listu vlastníctva č. 405 
vlastníkom dotknutých pozemkov v pásme desať metrov (bezprostrednom okolí 
národnej kultúrnej pamiatky) pare. č . 2806/35 je Bratislavská vodárenská spoločnosť , 
a.s. , Prešovská 48, 821 02 Bratislava, k pozemku pare. č. 23001 v pásme desať 



metrov (bezprostrednom okolí národnej kultúrnej pamiatky) list vlastníctva 
nezaložený, podaného listom účastníkov konania Ing. Štefanom Belešom a Ing. 
Andreou Belešovou zo dňa 15. 4. 2016, doručeným Pamiatkovému úradu Slovenskej 
republiky (ďalej len „Pamiatkový úrad") dňa 15. 4. 2016, listom účastníka konania 
Ing . Pavla Krúpu zo dňa 13. 4. 2016, doručeným Pamiatkovému úradu dňa 15. 4. 
2016 a listom účastníka konania Mgr. Veroniky Rijákovej zo dňa 15. 4. 2016, 
doručeným Pamiatkovému úradu dňa 19. 4. 2016 proti prvostupňovému rozhodnutiu 
Pamiatkového úradu č. PUSR-2016/4496-25/21807/BRO zo dňa 29. 3. 2016, vydáva 
toto 

rozhodnutie: 

Ministerstvo podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolania účastníkov 

konania zamieta a rozhodnutie Pamiatkového úradu č. PUSR-2016/4496-
25/21807/BRO zo dňa 29. 3. 2016 potvrdzuje. 

Odôvodnenie 

Pamiatkový úrad dňa 29. 3. 2016 vydal rozhodnutie č. PUSR-2016/4496-
25/21807/BRO zo dňa 29. 3. 2016, ktorým na základe ustanovenia § 15 ods. 1 
pamiatkového zákona rozhodol o vyhlásení nehnuteľnosti: Dom mládeže s areálom 
(Ekoiuventa) v Bratislave okr. Bratislava 1., m. č . Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto, 
Búdková 2 za národnú kultúrnu pamiatku (ďalej len „kultúrna pamiatka"). 

Správne konanie v predmetnej veci začal Pamiatkový úrad z vlastného 
podnetu, na základe odborného dokumentu, Podkladu pre vyhlásenie nehnuteľnej 
veci za národnú kultúrnu pamiatku, Dom mládeže s areálom, Bratislava, Búdková č. 
2, dátum spracovania: máj - september 2015 (ďalej len „Podklad na vyhlásenie 
kultúrnej pamiatky") . 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vyhlásenia kultúrnej pamiatky 
bolo doručené účastníkom konania listom zn. PUSR 2015/6833-8/61927/BRO zo dňa 
11 . 9. 2015. Oznámenie o začatí správneho konania bolo doručené aj formou 
verejnej vyhlášky zn. PUSR 2015/6833-26/81666 zo dňa 18. novembra 2016. 

Účastník konania Ministerstvo školstva SR sa listom č. 2015-11476/49866:13-
72AA zo dňa 30. 09. 2015 vyjadrilo, že k oznámeniu o začatí správneho konania 
a k Podkladu nemá v tejto fáze procesu žiadne pripomienky. 

Účastník konania Hlavné mesto SR v liste č. MAGS OUGG 52617/2015-339454 
OUGG 443/15 zo dňa 23. 09. 2015 konštatoval, že predmetný materiál je 
z pamiatkovej stránky vypracovaný vyčerpávajúco a na vysokej odbornej úrovni, 
preto odporučil, aby správny orgán postupoval v správnom konaní v zmysle 
predloženého Podkladu. Ďalej účastník konania považuje za dôležité potvrdiť , že 
v prípade objektu Mičurinskej stanice s areálom sa jedná o komplex, ktorý má 
význam urbanisticko-historický, architektonický, výtvarný aj socie-kultúrny. Je 
hmotným dokladom jednej z vývojových etáp mestského organizmu a tiež dokladom 
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politicko-spoločenských pomerov svojej doby, v plnej miere preto podporuje 
vyhlásenie areálu bývalej Mičurinskej stanice za národnú kultúrnu pamiatku. 

Účastník konania Mestská časť Bratislava - Staré mesto sa k oznámeniu 
nevyjadril a neuplatnil v priebehu správneho konania žiadne námietky. 

Účastníkovi konania JUDr. Jurajovi Šašinskému, bytom Vlčkova 37/A, 811 04 
Bratislava, ktorý bol v čase začatia prvostupňového konania v zmysle listu vlastníctva 
č. 9638 vlastníkom časti nástupnej plochy a schodiska na parcele č. 2792/70 bolo 
oznámenie o začatí správneho konania spolu s Podkladom doručené dňa 17. 09. 
2015. Účastník konania sa k oznámeniu o začatí konania a k Podkladu vyjadril listom 
zo dňa 23. 1 O. 2015, v ktorom vyjadril negatívny postoj k zámeru Pamiatkového 
úradu SR vyhlásiť predmetný objekt za národnú kultúrnu pamiatku. 

Podľa listu vlastníctva č . 9638 je v súčasnosti vlastníkom dotknutej časti 
nehnuteľnosti Ing. Pavol Krúpa, na ktorého prešlo vlastníctvo na základe Kúpnej 
zmluvy V-34588/15 zo dňa 18.01 .2016. 

Pamiatkový úrad mal pri vydaní napadnutého rozhodnutia za to, že zistil 
skutočný stav vecí v zmysle§ 32 ods. 1 správneho poriadku a pri vydaní rozhodnutia 
vychádzal z charakteristiky nehnute ľnosti, ktorá bola špecifikovaná v Podklade 
na vyhlásenie kultúrnej pamiatky. Na základe podkladov konštatoval existenciu 
pamiatkovej hodnoty nehnuteľnosti (urbanistická, arch itektonická, výtvarná 
a umelecko-remeselná hodnota, ktoré sú v rozhodnutí špecifikované na str. 3 - 4) , 
čím boli podľa Pamiatkového úradu splnené zákonné podmienky na vyhlásenie 
nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku (ďalej len „kultúrna pamiatka") v zmysle 
pamiatkového zákona, konkrétne ustanovenl § 15 ods. 1 v spojení s § 2 ods. 2 
pamiatkového zákona. V zmysle uvedeného rozhodol tak, že vyhlásil nehnuteľnosť 
za kultúrnu pamiatku. 

Odvolanie proti vyss1e uvedenému rozhodnutiu Pamiatkového úradu podal 
účastník konania Ing. Štefan Beleš a Ing. Andrea Belešová listom zo dňa 15. 4. 2016, 
doručeným Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky (q'alej len „Pamiatkový úrad") 
dňa 15. 4. 2016. Predmetom odvolania sú nasledujúce skutočnosti: · 

• Pamiatkový úrad svojvoľne určil pamiatkové hodnoty dotknutej nehnuteľnosti 
a to i napriek tomu, že ich existencia nie je potvrdená, 

• nekonkrétny a nepreskúmateľný pojem „urbanistickej hodnoty", 
• rovnako nepreskúmateľné a nejasne definované pojmy architektonickej 

hodnoty a výtvarnej hodnoty dotknutej nehnuteľnosti , ktoré zahŕňajú napríklad 
aj priľahlý bazén a nástupné schodisko, rovnako ako aj sadovníckej úpravy 
areálu, 

• spochybnenie zaradenia hlavnej budovy areálu do Slovenského registra 
DOCOMOMO, 

• upozornenie, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky podľa skutočností uvedených na str. 21 napadnutého rozhodnutia 
nesúhlasilo s vyhlásením nehnuteľnosti za národnú kultúrnu pamiatku, 

• Pamiatkový úrad mal prerušiť konanie o vyhlásení veci za národnú kultúrnu 
pamiatku z toho dôvodu , že p. Eugénia Rijáková podala žalobu o určenie 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a o odstránení neoprávnenej stavby, podľa 
písomného vyjadrenia Eugénie Rijákovej ide o stavbu súp. č . 6764 (dom 
polyfunkčný, budova učební s bytom, pare. č . 2792/47, v katastri 
nehnuteľností zapísaná ako prevádzková budova; v súčasnosti vo vlastníctve 
Slovenskej republiky, žaloba mala byť údajne podaná na Okresný súd 
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Bratislava 1, prvostupňový správny orgán , ani odvolací správny orgán nemá 
vedomosť, že by v čase správneho konania došlo k zmene vlastníctva a túto 
skutočnosť nepotvrdil ani žiaden z účastníkov konania, podľa listu vlastníctva 
č .5148 v čase vydanie rozhodnutia o odvolaní je vlastníkom budovy 
Slovenská republika), 

• vyhlásením veci za národnú kultúrnu pamiatku dochádza k neodôvodnenému 
zásahu do vlastníckych práv účastníka konania, 

• upozornenie na skutočnosť, že vyhlásením veci za národnú kultúrnu pamiatku 
má byť chránený aj interiér nehnuteľnosti, pričom účastník konania upozorňuje 
na skutočnosť, že napríklad bazén ako nehnuteľnosť nemá interiér, vzhľadom 
k tejto skutočnosti je vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku zmätočné, 

• odborné stanoviská Spolku architektov Slovenska, Ústavu stavebníctva 
a architektúry podporujúce svojím obsahom tvrdenia o existencii pamiatkových 
hodnôt objektu majú všeobecný charakter a sú neurčité , 

• tvrdenia o objekte Ekoiuventy z pohľadu jej stavebného vývoja sa nezakladajú 
na relevantných archívnych dokumentoch, 

• upozornenie na skutočnosť, že objekt na Kamennom námestí v Bratislave nie 
je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku napriek tomu, že na jeho kvality 
vo svojom vyjadrení upozornil Ing. Mráz a Ing. arch. Németh, 

• Pamiatkový úrad sa nevyjadril k záverom odborného vyjadrenie Ing. arch. A. 
Németha, 

• nesúhlas s úvahou Pamiatkového úradu z časti Odôvodnenie napadnutého 
rozhodnutia: „ Účastníci konania teda už dopredu predpokladajú, že budú 
ohrozovať pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky", 

• podľa vyjadrenia účastníka konania mal Pamiatkový úrad vykonať obhliadku 
objektu v zmysle ust. § 38 ods. 3 správneho poriadku, na ktorú však účastník 
konania nebol prizvaný, 

• upozornenie na skutočnosť, že „Pamiatkovému úradu SR pravdepodobne nie 
sú jasné kritériá, ktoré veci majú mať postavenie národnej kultúrnej pamiatky 
a v ktorých prípadoch postačí nižší stupeň pamiatkovej ochrany v podobe 
nehnuteľnosti v pamiatkovom území", 

Odvolanie proti vyššie uvedenému rozhodnutiu Pamiatkového úradu podal 
účastník konania Ing. Pavol Krúpa listom zo dňa 13. 4. 2016, doručeným 

Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Pamiatkový úrad") dňa 15. 4. 
2016. Predmetom odvolania sú nasledujúce skutočnosti: 

• nejednoznačnosť a rozpornosť argumentov podporujúcich vyhlásenie za 
národnú kultúrnu pamiatku, nízky stupeň vierohodnosti a konkrétnosti veľkej 
časti podkladov Pamiatkového úradu, 

• nečinnosť Pamiatkového úradu v časovom období od r. 2008, kedy mal 
organizovať konferenciu o architektúre 20. storočia a napriek tomu vec 
nevyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku, 

• pre rozhodnutie samé irelevantné informácie o areáli objektu , v ktorom 
v minulosti podľa zistení Pamiatkového úradu mali byť aj pokusné políčka , 

zariadenia pre pozorovanie prírody, zariadenia ornitologického charakteru, 
drevené objekty pre chov hydiny či koní, ktoré sa do súčasnosti nezachovali, 

• „úprava sadovnícka" je pojem nepoužiteľný pre správne konanie z dôvodu 
vysokej miery jeho neurčitosti , ktorá nebola spresnená v Podklade na 
vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky, 

• podstatnú časť definície urbanistickej hodnoty areálu tvorí nejasné tvrdenie, že 
je: „súčasťou povojnového urbanizmu tejto časti mesta", ktoré teda 
nepotvrdzuje pamiatkového hodnoty objektu vo vymedzenej oblasti , 
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• v prípade architektonickej a výtvarnej hodnoty sa v napadnutom rozhodnutí 
opätovne uvádzajú iba dávno známe skutočnosti, bez akejkoľvek pridanej 
hodnoty zo strany Pamiatkového úradu, navyše bez rozporných tvrdení, 

• spochybnenie zaradenia hlavnej budovy areálu do Slovenského registra 
DOCOMOMO, 

• tvrdenia o objekte Ekoiuventy z pohľadu jej stavebného vývoja sa nezakladajú 
na relevantných archívnych dokumentoch, 

• upozornenie na skutočnosť, že objekt na Kamennom námestí v Bratislave nie 
je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku napriek tomu, že na jeho kvality vo 
svojom vyjadrení upozornil Ing. Mráz a Ing. arch. Németh, 

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nevyjadrilo 
jednoznačný súhlas s vyhlásením veci za národnú kultúrnu pamiatku, 

• upozornenie na skutočnosť, že „Pamiatkovému úradu SR pravdepodobne nie 
sú jasné kritériá, ktoré veci majú mať postavenie národnej kultúrnej pamiatky 
a v ktorých prípadoch postačí nižší stupeň pamiatkovej ochrany v podobe 
nehnuteľnosti v pamiatkovom území", 

• výrok rozhodnutia je neurčitý a nezrozumiteľný, pretože nejasne určuje 

objektovú skladbu národnej kultúrnej pamiatky so zmätočným určovaním 
parcelných čísiel , na ktorých sa objekty nachádzajú, 

• podľa účastníka konania Pamiatkový úrad nepreukázal jednoznačne 

pamiatkové hodnoty objektu, 
• podľa vyjadrenie účastníka konania mal Pamiatkový úrad vykonať obhliadku 

objektu v zmysle ust. § 38 ods. 3 správneho poriadku, na ktorú však účastník 
konania nebol prizvaný, 

• námietka k tvrdeniu Pamiatkového úradu zo strany 30 napadnutého 
rozhodnutia, v ktorom uviedol: „K odborným otázkam - k pamiatkovým 
hodnotám účastník konania nie je kompetentný sa vyjadrovať vzhľadom 

k tomu, že nemá na takéto vyjadrenia príslušné odborné vzdelanie ", 
• Pamiatkový úrad sa nedostatočne zaoberal závermi odborného vyjadrenia Ing. 

arch. Alexandra Németha, 
• Pamiatkový úrad mal prerušiť konanie o vyhlásení veci za národnú kultúrnu 

pamiatku z toho dôvodu, že p. Eugénia Rijáková podala žalobu o určenie 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a o odstránení neoprávnenej stavby, podľa 
písomného vyjadrenia Eugénie Rijákovej ide o stavbu súp. č. 6764 (dom 
polyfunkčný, budova učební s bytom, pare. č. 2792/47, v katastri 
nehnuteľností zapísaná ako prevádzková budova, v súčasnosti vo vlastníctve 
Slovenskej republiky, žaloba mala byť údajne podaná na Okresný súd 
Bratislava 1, prvostupňový správny orgán , ani odvolací správny orgán nemá 
vedomosť, že by v čase správneho konania došlo k zmene vlastníctva a túto 
skutočnosť nepotvrdil ani žiaden z účastníkov konania, podľa listu vlastníctva 
č.5148 v čase vydanie rozhodnutia o odvolaní je vlastníkom budovy 
Slovenská republika), 

• Pamiatkový úrad sa nezaoberal faktickou situáciou dotknutej nehnuteľnosti , 
ktorá je obklopená nehnuteľnosti vo vlastníckej druhých osôb a správca 
majetku, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
nemá zabezpečený prístup k nehnuteľnosti. 

Odvolanie proti vyššie uvedenému rozhodnutiu Pamiatkového úradu podala 
účastníčka konania Mgr. Veronika Rijáková listom zo dňa 15. 4. 2016, doručeným 
Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky (ďalej len „Pamiatkový úrad") dňa 19. 4. 
2016. Predmetom odvolania sú nasledujúce skutočnosti : 
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• výrok rozhodnutia je neurčitý a nezrozumiteľný, pretože nejasne urcuJe 
objektovú skladbu národnej kultúrnej pamiatky so zmätočným určovaním 
parcelných čísiel, na ktorých sa objekty nachádzajú, 

• „úprava sadovnícka" je pojem nepoužiteľný pre správne konanie z dôvodu 
vysokej miery jeho neurčitosti, ktorá nebola spresnená v Podklade na 
vyhlásenie národnej kultúrnej pamiatky, 

• Pamiatkový úrad mal prerušiť konanie o vyhlásení veci za národnú kultúrnu 
pamiatku z toho dôvodu, že p. Eugénia Rijáková podala žalobu o určenie 
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a o odstránení neoprávnenej stavby, podľa 
písomného vyjadrenia Eugénie Rijákovej ide o stavbu súp. č. 6764 (dom 
polyfunkčný, budova učební s bytom, pare. č . 2792/47, v katastri 
nehnuteľností zapísaná ako prevádzková budova, v súčasnosti vo vlastníctve 
Slovenskej republiky, žaloba mala byť údajne podaná na Okresný súd 
Bratislava 1, prvostupňový správny orgán , ani odvolací správny orgán nemá 
vedomosť, že by v čase správneho konania došlo k zmene vlastníctva a túto 
skutočnosť nepotvrdil ani žiaden z účastníkov konania, podľa listu vlastníctva 
č.5148 v čase vydanie rozhodnutia o odvolaní je vlastníkom budovy 
Slovenská republika), 

• Pamiatkový úrad nedostatočne reagoval na námietky a podklady predkladané 
účastníkmi konania a preto odôvodnenie napadnutého rozhodnutia pôsobí 
neobjektívne. 

Ministerstvo preskúmalo podaným odvolaním napadnuté rozhodnutie v celom 
rozsahu a zistilo, že odvolanie je prípustné a bolo podané v zákonnej lehote. 

Ministerstvo preskúmalo odvolaním napadnuté rozhodnutie, ako aj postup 
prvostupňového orgánu a zistilo nasledujúce skutočnosti: 

Pamiatkový úrad postupoval v súlade s § 18 ods. 3 správneho poriadku 
a oznámil účastníkom konania začiatok správneho konania, pričom spolu 
s oznámením im doručil aj podklady pre rozhodnutie. V oznámení účastníkov 

konania zároveň poučil v zmysle§ 33 ods. 2 správneho poriadku o možnosti vyjadriť 
sa k podkladom ešte pred vydaním rozhodnutia a poskytol im 1 O-dňovú lehotu 
na vyjadrenie. 

Pamiatkovému úradu, ako orgánu špecializovanej štátnej správy, prináleží 
v zmysle § 9 ods. 1, v spojení s § 2 ods. 7 pamiatkového zákona identifikovať 

objekty, ktoré sú nositeľmi pamiatkových hodnôt v zmysle § 2 ods. 2 pamiatkového 
zákona. Pamiatkový úrad určil , že nehnuteľnosť je nositeľom pamiatkových hodnôt 
tak, ako sú uvedené v napadnutom rozhodnutí, pričom význam jednotlivých 
pamiatkových hodnôt podrobne uviedol na strane 3 a 4 napadnutého rozhodnutia. 

Vzhľadom ku skutočnosti, že existencia pamiatkových hodnôt je jediným 
dôvodom na vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku požadovaným 
hmotnoprávnym predpisom - pamiatkovým zákonom a práve ich existencia bola 
opakovane spochybnená účastníkmi konania v prvostupňovom konaní, ako aj 
v podanom odvolaní, rozhodlo ministerstvo o potrebe spracovania odborného 
posudku k vymedzenému okruhu sporných otázok. 

Dňa 31. mája 2016 sa ministerstvo v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 
správneho poriadku obrátilo so žiadosťou o podanie odborného vyjad renia 
na združenie ICOMOS Slovensko. 
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ICOMOS Slovensko je združenie odborníkov, ktorých činnosť je zameraná 
najmä na tieto ciele: 
a) podporovať na národnej a medzinárodnej úrovni poznávanie, užívanie, evidenciu , 
ochranu, obnovu a prezentáciu kultúrnych pamiatok, ich súborov, sídiel a krajiny 
b) spolupracovať v rámci medzinárodných vedeckých komitétov a programov 
ICOMOS. 
c) podporovať a podieľať sa na vypracovaní a prijatí medzinárodných doporučení a 
dokumentov z oblasti starostlivosti o kultúrne dedičstvo, sprístupňovať, 

sprostredkovávať a vysvetľovať ich obsah. Prispievať k rozvoju teórie a praxe 
ochrany kultúrneho dedičstva, tvorbe výchovných a vzdelávacích programov a 
posilňovaniu informovanosti a vnímavosti verejnosti k hodnotám kultúrneho 
dedičstva. 

d) vytvárať podmienky pre koordináciu občianskych aktivít zameraných na ochranu, 
využitie a prezentáciu kultúrneho dedičstva. 

Na národnej úrovni združenie vypracováva a realizuje svoj vlastný program 
činnosti v súlade s cieľmi a aktivitami ICOMOS. Snaží sa o realizáciu doporučení a 
rezolúcií prijatých Generálnym zhromaždením ICOMOS a doporučení 
Konzultatívneho a Exekutívneho komitétu tejto medzinárodnej nevládnej organizácie. 
Vyhľadáva, navrhuje a odporúča vhodných odborníkov do medzinárodných 
vedeckých výborov ICOMOS. 

Podieľa sa na úlohe ICOMOS ako odborného poradcu UNESCO vo veciach 
kultúrneho dedičstva. Na národnej úrovni podáva svoje odporučenia k návrhom na 
zápis lokalít Slovenskej republiky na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva a na žiadosť medzinárodného sekretariátu ICOMOS navrhuje svojich 
členov, príp. ďalších vhodných odborníkov, do hodnotiacich komisií a na zaistenie 
reaktívneho monitoringu lokalít zapísaných na tento zoznam. 
Na uskutočnenie týchto cieľov organizuje združenie porady, kolokviá, konferencie, 
exkurzie, výstavy a stretnutia so širokou verejnosťou. Publikuje a všestranne 
rozširuje informácie z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva . 

ICOMOS Slovensko bol požiadaný o spracovanie odpovedí k tomuto okruhu otázok: 

A) Existencia pamiatkových hodnôt a ich posúdenie 

• vykazuje vec - súbor objektov na základe doloženej fotodokumentácie a Vami 
vykonaného miestneho zisťovania, existenciu pamiatkových hodnôt tak ako sú 
uvedené v Podklade a v napadnutom rozhodnutí , 

• ktoré konštrukčné prvky objektov je možné hodnotiť ako výnimočné v kontexte 
objektov postavených v 50.-tych rokoch 20. storočia v Bratislave a vyhodnoťte 
ich výnimočnosť v celoslovenskom kontexte, 

• zhodnoťte urbanistické a architektonického hodnoty celého súboru stavieb 
v porovnaní s inými areálmi podobného typu známymi na území Slovenska 

8) problematika architektúry totalitných režimov 20. storočia, SORELA 

• vysvetlite pojem SORELA a uveďte ak sú Vám známe príklady nehnuteľností 
zaraďované do tejto kategórie architektúry a pokiaľ je to možné zhodnoťte ich 
architektonické hodnoty, ak sú ich nositeľmi, 

• je možné z pohľadu architektonického výrazu hodnotiť objekty socialistického 
realizmu ako nositeľov pamiatkových hodnôt, ak áno, uveďte príklady takýchto 
architektonicky hodnotných stavieb na území Slovenska, 
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• sú Vám známe príklady architektúry budovanej v období totalitných režimov 
na území Európy v 20. storočí, ktoré vykazujú mimoriadne architektonický 
hodnoty a zo strany krajín na území, ktorých boli vybudované bolo rozhodnuté 
o ich ochrane, 

• vzhľadom ku skutočnosti, že dotknutá nehnuteľnosť bola postavená v období 
komunistického režimu, môžete uviesť príklady architektonicky hodnotných 
stavieb z rovnakého obdobia na území krajín bývalého socialistického bloku, 
prípadne ak máte vedomosť uveďte či bolo na území týchto krajín prikročené 
k ochrane týchto stavieb podľa legislatívnej úpravy ochrany pamiatkového 
fondu tej, ktorej krajiny, 

C) stavebnotechnický stav nehnuteľnosti 

• vyhodnoťte stavebno-technický stav dotknutých objektov a zhodnoťte potrebu 
obnovy nehnuteľností z pohľadu technickej náročnosti a zachovania 
pamiatkových hodnôt, ak je ich existencia potvrdená (spôsobí prípadná 
obnova nehnuteľností zánik pamiatkových hodnôt?), 

• došlo, na základe zlého stavebnotechnického stavu a zanedbania údržby 
objektu k zániku pamiatkových hodnôt, 

• ovplyvnili stavebné zásahy do hmoty objektu vykonané počas jeho funkčného 
využitia zánik pamiatkových hodnôt pôvodného objektu, klasifikujte tieto 
zásahy a vyjadrite sa k ich reverzibilite, rozsahu, do akého môže byť úprava 
odstránená bez poškodenia objektu, 

D) iné skutočnosti, ktoré zistíte vykonaným odborným posúdením. 

Odborné vyjadrenie bolo ministerstvu doručené dňa 26. septembra 2016 a dňa 
27. septembra 2016 bolo odoslané listom ministerstva č. MK 2267/2016-221/11834, 
ako podklad na vydanie rozhodnutia, účastníkom konania na oboznámenie 
a vyjadrenie sa k nemu. 

K odbornému vyjadreniu združenia ICOMOS sa vyjadrili: 
• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky listom č. 

2016-6476/40954:11-72AA zo dňa 03. 10. 2016, v ktorom okrem iného uviedlo 
uviedlo: „Ministerstvo školstva plne súhlasí s celým znením odborného 
vyjadrenia ICOMOS Slovensko k návrhu na vyhlásenie objektu Ekoiuventy 
v Bratislave za národnú kultúrnu pamiatku". 

• Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava listom č. MAGSOKSS-6/2016-
366500 zo dňa 04. 10. 2016, v ktorom sa okrem iného uvádza: „Odborné 
vyjadrenie ICOMOS Slovensko je spracované vyčerpávajúco a erudovane 
odpovedá na položené otázky, je spracované komplexne a so znalosťou veci 
a hlavné mesto sa s jeho obsahom stotožňuje v plnom rozsahu. " 

• Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., listom zn. 34/6010/2016/Si zo dňa 
10. 10. 2016, v ktorom uviedla: „K predloženým podkladom a odbornému 
vyjadreniu nemáme žiadne pripomienky ani žiadne námietky a s vyhlásením 
Ekoiuventa za národnú kultúrnu pamiatku súhlasíme. " 

• Ing. Pavol Krúpa listami zo dňa 28. 1 O. 2016 a 4. 11. 2016. Obsahom 
doručených vyjadrení sú pripomienky, argumenty a návrhy účastníka konania 
zhodné s obsahom podaného odvolania a opätovne spochybňujúce závery 
odborného vyjadrenia o existencii pamiatkových hodnôt. 

• Ing. Štefan Beleš a Ing. Andrea Belešová listom zo dňa 28. 1 O. 2016. 
Obsahom doručeného vyjadrenia sú pripomienky, argumenty a návrhy 
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účastníkov konania zhodné s obsahom podaného odvolania a opätovne 
spochybňujúce závery odborného vyjadrenia o existencii pamiatkových 
hodnôt. 

V predmetnom odbornom posúdení je uvedené: 

Toto odborné vyjadrenie sa podáva na základe žiadosti Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky č. MK 226712016-22117305 zo dňa 31. 5. 2016. V zmysle 
uvedenej žiadosti odborné vyjadrenie sa požaduje k Podkladu na vyhlásenie 
nehnuteľnej veci za národnú kultúrnu pamiatku, názov veci: Bratislava, okr. 
Bratislava 1., Búdková 2, Dom mládeže s areálom, spracovateľ Pamiatkový úrad SR 
na základe podkladov PhDr. Zuzany Zvarovej, Ing. Natálie Foltinovičovej, PhD., 
dátum spracovania máj - júl 2015 (ďalej len Podklad), ako aj ku skutočnostiam 
týkajúcim sa vyššie uvedenej nehnuteľnosti a objektov jej areálu s ohľadom 
na existenciu pamiatkových hodnôt predmetného areálu, ktorých spochybnenie 
v odvolaní podali účastníci konania (majitelia susedných nehnuteľností). Žiadate/' 
posudku poskytol posudzovateľovi Podklad a sprostredkoval možnosť osobnej 
návštevy predmetnej nehnuteľnosti za účelom vykonania osobného zisťovania jej 
náležitostí. Osobné miestne zisťovanie bolo vykonané dňa 8. júla 2016. 
Posudzovateľ sa oboznámil tiež s obsahom Verejnej vyhlášky, ktorou sa zverejnilo a 
doručilo oznámenie o rozhodnutí Pamiatkového úradu SR o vyhlásení za národnú 
kultúrnu pamiatku nehnuteľnosti Dom mládeže s areálom (Ekoiuventa) číslo PU SR-
201614496-25121807 IBRO zo dňa 29. 3. 2016 (ďalej len Rozhodnutie) [1]. 
Po preštudovaní dokumentácie vypracovanej PUSR Podklad pre vyhlásenie súboru 
vecí „Bratislava, okr. Bratislava /., Búdková 2, Dom mládeže s areálom" za národnú 
kultúrnu pamiatku a Rozhodnutia, ktorým bol predmetný súbor vyhlásený za národnú 
kultúrnu pamiatku, bol vykonaný overovací prieskum informácií uvedených 
v uvedených dokumentoch. Prieskum bol vykonaný vo verejne dostupných 
informačných zdrojoch (literatúra, internet, dobová tlač), osobným zisťovaním na 
mieste - v areáli Domu mládeže na Búdkovej ul. 2. a riadenými rozhovormi s 
účastníkmi aktivít Domu mládeže. Požadované odborné vyjadrenie má obsahovať 
posúdenie / odborné vyjadrenie k okruhom otázok žiadateľom sformulovaným v 
žiadosti. Kvôli prehľadnosti je vyjadrenie zostavené podľa ich označenia a poradia 
uvedeného v žiadosti. 
A) Existencia pamiatkových hodnôt a ich posúdenie 
o Vykazuje vec - súbor objektov na základe doloženej fotodokumentácie 
a Vami vykonaného miestneho zisťovania, existenciu pamiatkových hodnôt 
tak, ako sú uvedené v Podklade a v napadnutom rozhodnutí? 
Odborné vyjadrenie: 
Áno, vykazuje. 

V dokumente Podklad na vyhlásenie nehnuteľnej veci za národnú kultúrnu pamiatku 
(viď úvodný odstavec tohto vyjadrenia) je uvedená špecifikácia pamiatkových hodnôt 
(bod 7. 1.) členená do skupín: 
- architektonická a urbanistická hodnota 
- výtvarná hodnota 
- spoločenská hodnota 
V úvode toho istého bodu sú zhrnuté fakty, j avy a situácie, ktoré sa bezprostredne 
viažu k vzniku, existencii a aktivitám predmetnej nehnuteľnosti, ktoré fakticky 
napÍňajú obsah ďalších hodnôt, a to historickej a dokumentárnej. To sú pamiatkové 
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hodnoty imanentne prítomné v areáli ako pripomienka historických skutočností a sú 
previazané s vyššie uvedenými špecifickými hodnotami. 
Historickú hodnotu predstavuje fakt, že areál vznikol v danom čase, na danom 
mieste, vo svojich autentických formách a že jemu pôvodne zverenú verejnú 
spoločenskú funkciu aktívne plnil od počiatku svojej existencie po celé obdobie až do 
začiatku 90. rokov, kedy v dôsledku zmeny politického režimu v štáte došlo k zmene 
názoru na spoločenskú objednávku funkcií, ktoré areál dovtedy plnil. (Niektoré z 
pôvodných aktivít plnil aj po zmene režimu - napt. Organizácia predmetových 
olympiád.) Jeho existencia je zviazaná s historickými udalosťami a súvislosťami 
týkajúcimi sa nielen samotného areálu a jeho aktivít, ale je spojená aj s históriou 
mesta až celého Slovenska (pretože jeho aktivity- napríklad prípravu na predmetové 
olympiády, poznávacie tábory a iné - navštevovali aj deti z iných miest Slovenska i 
zo zahraničia). Predmetný areál Domu mládeže je tak hmotným dokumentom 
- spoločenského rozhodnutia o jeho zriadení a postavení, 
- miesta, prostredia a vybavenia pre realizáciu jeho aktivít, 
- tvorivej práce autora jeho projektu. 
Tieto skutočnosti predstavujú tzv. dokumentárnu hodnotu ako súčasť historickej 
hodnoty. V rámci dokumentárnej hodnoty je možné identifikovať aj ďalšie parciálne 
hodnoty, ako napr. hodnotu autenticity, hodnotu relatívnej významovosti pamiatky, 
hodnotu jedinečnosti, hodnotu typickosti (v tom aj typologické rozšírenie v regióne), 
hodnotu identity, hodnotu súvzťažnosti pamiatky s prostredím, hodnotu symbolu 
(vrátane vžitej podoby a emocionálnej pôsobivosti pamiatky) [2]. Tieto parciálne 
hodnoty sú v Podklade v relevantných situáciách (najmä v častiach 4. Popis veci a 7. 
Odôvodnenie návrhu) menované, aj keď nie sú prvoplánovo zdôvodňované a 
ilustrované (čo sa v dokumentoch pre odborné účely nevyžaduje) . 
Dokumentárnu hodnotu implicitne obsahujú všetky objekty areálu, lebo sú 
materiálnym dokumentom - nevyvrátiteľným dôkazom - nielen aktivít Domu 
mládeže, ale aj spôsobu výstavby (t.j. dispozičného, materiálového a konštrukčného 
riešenia stavieb v danom období). Dokumentárna hodnota posilňuje a odôvodňuje aj 
ostatné obsiahnuté hodnoty areálu. 
Historická hodnota stavieb vo všeobecnosti nezávisí od aktuálneho technického 
stavu dotknutých objektov, ani od spôsobu ich aktuálneho využívania, ale od 
existencie historických skutočností. Preto celý areál navrhnutý na vyhlásenie za 
národnú kultúrnu pamiatku historickú hodnotu obsahuje. 
Hodnoty objektov uvedené v napadnutom Rozhodnutí ako parciálne hodnoty 
(historická, architektonická a urbanistická, výtvarná, spoločenská) spolu predstavujú 
komplexnú hodnotu pamiatkovú, ktorá je v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 4912002 Z. z. 
v znení neskorších predpisov predmetom ochrany. Jednotlivé parciálne hodnoty sú 
v Podklade definované prostredníctvom jednotlivých objektov a ich prvkov, resp. 
prostredníctvom spoločenských súvislostí spôsobom a v rozsahu zvyčajnom pre 
odborné účely. 

Pojmom architektonické hodnoty sa vo všeobecnosti rozumie súbor charakteristík 
objektu/areálu, ktoré popisujú jeho skladbu, formu a predpoklady na napÍňanie účelu 
- napr. dispozíciu, priestorovú kompozícia, tvaroslovie, použitie materiálov nielen v 
úžitkovom ale aj estetickom význame, technickú vybavenosť a pod. - a zároveň sú 
nositeľom, resp. vyjadrením ďalších hodnôt, ktoré boli vymenované vyššie v 
súvislosti s dokumentárnou hodnotou, t.j. najmä autenticity, jedinečnosti, identity, 
súvzťažnosť s prostredím, symbolu, alebo hodnoty funkcie. V prípade areálov nie je 
nevyhnutné, aby všetky objekty areálu mali rovnomerne zastúpené všetky skupiny 
hodnôt a v rovnakej kvalite, prioritná a rozhodujúca je komplementarita jednotlivých 
prvkov a ich súvzťažnosť k profilovej funkcii areálu. 
Architektonické hodnoty areálu a jeho j ednotlivých obj ektov sú v Podklade popísané 
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parciálne podľa jednotlivých objektov, prostredníctvom súčastí stavby, ktoré sú ich 
nositeľom a sú zhrnuté aj súborne pre celý areál. 

K urbanistickým hodnotám patrí osadenie areálu na vrchol zazelenenej výšiny tak, 
že hlavná budova areálu bola viditeľná z veľkej časti okolitého prostredia až do 
nedávnej minulosti (kým ho neudržiavaná zeleň nezatienila). Jej monumentálny 
architektonický tvar sa stal identifikačným znakom tohto prostredia pre viaceré 
generácie obyvateľov Bratislavy a jej návštevníkov (tým sa napÍňa parciálna hodnota 
,,identity miesta" i mesta). Osadenie areálu a monumentálne stvárnenie jeho hlavnej 
budovy malo nielen politicko-ideový význam (mládež je najvyššou hodnotou 
spoločnosti), ale aj alegorický podtext, že človek sa len poznaním dostáva vyššie. 
Výnimočné, dobovo a slohovo atypické, bolo riešenie vstupu do areálu a prístupu k 
jednotlivým jeho budovám: autor tu nepoužil dobovo odporúčanú schému 
priamočiareho nástupu po osi symetrie od vchodu do areálu, ale návštevníka vedie 
po síce pohodlnejšej, no dlhšej, trase slučkovito sa vinúce} do svahu tak, že až na 
samom vrchu výšiny sa dostáva na os hlavnej budovy, ku ktorej ho už bezpečne 
dovedie široké schodisko. Aj táto kreácia skrývala alegorický podtext - že cesta za 
poznaním nie je priamočiara a zvyčajne je plná prekvapení. 
K urbanisticko-krajinárskym hodnotám patrilo tiež riešenie prírodného prostredia 
areálu, kde sa kombinovali parkovo-krajinárske úpravy priestorov s so sadom 
a pokusnými políčkami. Ich rozmiestnenie v rámci areálu umožňovalo estetické 
vnímanie prírodných faktorov a zároveň poskytovalo príležitosť na realizáciu 
odborného až vedeckého skúmania pestovateľských procesov (pokusné políčka, 
skleníky a sad budovaný ako geofond vybraných kultivarov) aj úžitkového prínosu. V 
súčasnosti tieto hodnoty už nie sú vnímateľné v pôvodnom zámere, nakoľko v 
dôsledku zrušenia činnosti botanických krúžkov a odpredajom časti areálu so sadom 
ich prírodno-materiálni nositelia zanikli. Fakt zániku týchto súčastí areálu neznižuje 
jeho komplexnú urbanistickú hodnotu. 

V kontexte spoločenskej hodnoty stojí za zdôraznenie skutočnosť, že výstavba 
tohto areálu sa realizovala v období, keď štát sa boril s úlohami povojnového 
budovania hospodárskej infraštruktúry a zabezpečenia základných potrieb (bývania a 
stravovania) obyvateľov, no predsa sa rozhodol vytvoriť optimalizované podmienky 
pre mladú generáciu na to, aby sa mohla zážitkovou formou vzdelávať a rozvíjať v 
oblastiach, ktoré sú dôležité pre pokrok spoločnosti (technika, prírodné vedy, 
poľnohospodárstvo) akéhokoľvek politického zriadenia. Do tohto rámca zapadá tiež 
vybudovanie bazéna v areáli, keď možnosti na získanie plaveckej gramotnosti neboli 
bežne dostupné. Primárnym obsahom aktivít realizovaných v areáli bolo získavanie 
praktických skúseností pre život a iniciácia záujmu mládeže o prírodné vedy a 
techniku. Návšteva zariadení a aktivít realizovaných v tomto areáli za takmer 
štyridsať rokov mnohých ovplyvnila v rozhodovaní o odbornom profile svojej 
budúcnosti. (Absenciu takéhoto zariadenia v súčasnosti výrazne pociťujeme 
v nedostatku záujemcov o štúdium na technických a prírodovedných školách). 

Komplex uvedených hodnôt napÍňa ochrany hodnú komplexnú pamiatkovú hodnotu 
areálu zloženého zo 6 objektov. Je na mieste zdôrazniť, že jednotlivé hodnoty (a ich 
nositelia 
- jednotlivé prvky, časti, fakty, súvislostí) sa neposudzujú izolovane od seba, ale 
vždy 
v komplementárnom kontexte a synergických súvislostiach (v súlade 
s odporúčaniami medzinárodného Dokumentu o autenticite, body 11.-13), čím sa 
dosahuje komplexná kapacita pojmu pamiatková hodnota, ktorá je hodná ochrany. 
Na podporu významu týchto hodnôt je možné ešte uviesť, že tak jednotlivé parciálne 
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hodnoty uvedené v Podklade, ako najmä celková hodnota areálu sú v kontexte 
Slovenska jedinečné - čo odôvodňuje a podporuje vyhlásenie areálu za národnú 
kultúrnu pamiatku. 
D Ktoré konštrukčné prvky objektov je možné hodnotiť ako výnimočné v 
kontexte objektov postavených v 50-tych rokoch 20. storočia v Bratislave a 
vyhodnoťte ich výnimočnosť v celoslovenskom kontexte! 

Odborné vyjadrenie: 
Najvýnimočnejším faktom je samotná realizácia tohto komplexu - ako viacúčelového 
špecializovaného strediska určeného na mimoškolskú výchovu a voľnočasové 

aktivity detí a mládeže formou záujmových a zážitkových poznávacích, edukačných 
aj šporlových aktivít. Tento počin (v takej skladbe a rozsahu) bol v období svojej 
realizácie jedinečným nielen v kontexte Slovenska, ale celého Československa. 
Z architektonického hľadiska za výnimočné možno považovať racionalisticky 
štylizované architektonické tvaroslovie vstupného porliku hlavnej budovy (kompozícia 
stípov bez hlavíc a pätiek, redukovaná skladba architrávu a korunnej rímsy na celom 
objekte, racionálna kompozícia okenných otvorov a ich jednoduché tvaroslovie), 
ktoré je vlastným autorským stvárnením klasického tvaroslovia (platného a 
oužívaného v architektúre od antiky až do súčasnosti), Toto tvaroslovie autor 
projektu vytvoril len pre tento objekt a nie je mechanickým prevzatím historických 
tvaroslovných vzorov, ktoré v danom období boli propagandisticky podsúvané ako 
nasledovania vhodný vzor. Ním vložil do historizujúceho kompozičného konceptu 
budovy zrelý odkaz architektonickej modemy prostredníctvom princípu 
racionalistických až konštruktivistických prvkov- pozri obr. 1-4. Takto poňaté 
tvaroslovie je dokumentom tvorivého majstrovstva autora, ktorý tu skÍbil historicky 
osvedčené postupy so skúsenosťou inovačného prínosu modemy. Tento invenčný 
autorský prístup je v súlade s teoretickým postulátom socialistického realizmu, keď 
šlo o to „nadväzovať na klasickú architektonickú tradíciu (antika, renesancia, 
klasicizmus), avšak v danom rámci stavby pojať individuálne podľa architektovho 
výtvarného založenia. Neskôr sa škála vzorov rozšírila ešte o dedičstvo architektúry 
národnej a ľudovej" [3]. Takto riešené tvaroslovie nebolo použité na žiadnej inej 
stavbe z obdobia 50. rokov, a to nielen v Bratislave, ale ani inde na Slovensku - ide 
teda o architektonicky výnimočné riešenie. Pre tieto kvality je hlavná budova Domu 
mládeže zaradená do databázy Slovenského registra DOCOMOMO, čo je 
medzinárodná nezisková organizácia odborníkov a inštitúcií, ktoré sa usilujú o 
dokumentáciu a zachovanie budov, miest a prostredia hnutia modemy 
(DOcumentation and COnservation of MOdem MOvement) {4]. 

Okrem nich architektonicky hodnotnou je tiež pôvodná dispozícia hlavnej budovy -
priestorovo i prevádzkovo prehľadná, umožňujúca vnímať dianie v celom objete 
a zároveň ponúkajúca aj priestory pre pokojnejšie aktivity a kľudové zóny. V tejto 
dispozícii je možné „čítať' tiež odkaz historickej skúsenosti našich predkov na 
priestorovo efektívnu organizáciu práce (vrátane racionálnej skúsenosti predošlej 
modemy), ktoré tu autor konceptu primerane skÍbil. Jednoduché, no pritom 
prevádzkovo racionálne sú dispozičné riešenia aj ďalších objektov - tak v ich 
interiéroch, ako aj vo väzbách medzi objektmi: napr. zadná (inak architektonicky 
bezvýznamná) stena hlavnej budovy je využitá ako scéna amfiteátra. K výnimočným 
aspektom architektonickej hodnoty hlavnej budovy, v kontexte porovnania s inými 
realizáciami z tohto obdobia v Bratislave i na Slovensku, možno priradiť použitie 
kamenného obkladu v rozsahu celého exteriérového plášťa hlavnej budovy, vrátane 
výtvarného dotvorenia fasád objektu a tiež na ďalších objektoch a súčastiach areálu 
(nástupné schodisko, múrik vizuálne kryjúci vstup do šatní a hygienických zariadení 
od relaxačného priestoru okolo bazéna). Na iných realizáciách z obdobia sorely v 
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celoslovenskom meradle sa exteriérový plášť budov zvyčajne upravoval 
prostredníctvom omietok. 
o Zhodnoťte urbanistické a architektonické hodnoty celého súboru stavieb v 
porovnaní 
s inými areálmi podobného typu známymi na území Slovenska! 
Odborné vyjadrenie: 
Ako bolo už v predošlom konštatované, areál takéhoto typu, poslania, obsahu 
i rozsahu bol na Slovensku (i v Československu) vybudovaný v tej dobe ako jediný. 
Iné súbory stavieb z toho obdobia boli určené na iné funkcie - najmä obytnú 
alebo kultúrno-spoločenskú. Obytné súbory mali väčší plošný i objemový rozsah, 
pričom typovo predstavovali buď nové mestá (Nová Dubnica, Žiar nad Hronom, Šaca 
pri Košiciach, Handlová), alebo mestské štvrte - sídliská, napr. v Banskej Bystrici 
Prednádražie a Fortnička, v Žiline sídlisko Hliny, v Nitre Nábrežie rieky Nitra, v 
Prievidzi Píly, v Bratislave ulice Košická - Páričkova - Miletičova, v Pezinku obytný 
súbor pri zámockom parku, prípadne areály tovární (ich častí). V ďalších slovenských 
mestách sú ďalšie realizácie, avšak menšieho rozsahu a iného funkčného využitia. Aj 
keď súčasťou obytných súborov boli aj budovy a areály pre mládež (škôlky, školy a 
ich športové areály), v žiadnom z nich nebol vybudovaný areál typovo a obsahovo 
porovnateľný s areálom Domu mládeže „Mičurin" na Búdkovej v Bratislave. 

V Bratislave bol v tom období vybudovaný areál pre vysokoškolských študentov -
študentský domov Mladá Garda na Račianskej ulici. Areál Mladej Gardy sa však 
zásadne líšil (a dosiaľ líši) od areálu na Búdkovej, a to najmä: 
- funkciou (prechodné bývanie), 
- užívateľskou výlučnosťou (len pre vysokoškolákov), 
- vybavením (len pre bývanie, spoločné stravovanie, šport, kultúrno-spoločenské 
podujatia - kino, zábavy, koncerty). 
Mladá Garda sa odlišuje od Domu mládeže „Mičurin " nielen funkciou, ale aj 
architektonickým poňatím. Urbanisticky je osadená do uličnej štruktúry mesta, 
prírodné prostredie v jej okolí bolo umelo vytvorené (medziblokový parčík) a bolo 
viazané na kompozíciu obytného bloku. Väčšina nezastavaných plôch areálu bola 
určená športoviskám - atletický štadión, ihriská pre loptové hry a tenisové kurty. 
Architektonickým základom areálu bol súbor obytných blokov spojených krytými 
chodbami tak, že navonok pôsobili ako jediná budova rozvinutá do krídiel v tvare 
písmena H. Jednotlivé krídla sú prekryté valbovými strechami, čo spolu s 
pravidelným rytmom tvarovo jednoduchých okien vyjadruje obytnú funkciu. Vstupná 
os do objektu je zdôraznená mohutnejšou hmotou spoločenskej sály, nad ňou je 
vztýčená hodinová veža, pred ňou je rozľahlé ústredné nádvorie. Výtvarné pôsobenie 
objektu sa dosahovalo prostredníctvom omietaných stien so sgrafitovými 
ekoratívnymi motívmi. 
Oba areály sa od seba principiálne odlišujú. Nie sú navzájom porovnateľné a už 
vôbec nie zastupiteľné: nielen vo funkčnom poslaní, ale ani v architektonickom poňatí 
a stvárnení. 

B) Problematika architektúry totalitných režimov 20. storočia, SORELA 
o Vysvetlite pojem SORELA a uveďte, ak sú Vám známe, príklady 
nehnuteľností 

zaraďované do tejto kategórie architektúry a pokiaľ je to možné, zhodnoťte ich 
architektonické hodnoty, ak sú ich nositeľmi! 
Odborné vyjadrenie: 
Pojem SORELA je slangovou skratkou pre dvojslovný termín „socialistický 
realizmus", ktorá sa používala vo vtedajšom Československu. Termín vznikol 
z počiatočných písmen slov Socialistický REaLizmus v Architektúre [5]. Jeho 
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pojmový i obsahový nástup v našom prostredí časovo súvisí so zmenou politického 
režimu po roku 1948. Socialistický realizmus bola teória umeleckej tvorby platná pre 
všetky umelecké odvetvia [6]. Bola k nám ,,importovaná" zo Sovietskeho zväzu, kde 
sa rozvíjala už od 30. rokov. Mala byť podporným nástrojom na šírenie a upevnenie 
ideológie robotníckej triedy. Architektúra bola vyhlásená za ideové umenie, jej úlohou 
bolo vytvorenie sústavy architektonických foriem ako politickoideových znakov, ktoré 
budú zrozumiteľné pracujúcemu ľudu a budú ho napÍňať hrdosťou na jeho víťazstvá a 
pracovné úspechy. Snaha o zdôraznenie monumentality a primeranom vyjadrení 
politickej moci znamenali obrat smerom k historizujúcej inšpirácii a tradíciám, a to 
na1ma prostredníctvom klasícízujúcich foriem [7]. Architektúra mala byť 
demokratickou v obsahu a národnou vo forme." Socialistické mestá mali byť ,jasne 
rozoznateľnou alternatívou k západným formalistickým variantom medzinárodného 
Modemizmu" [8]. Aj keď socialistický realizmus pôvodne nebol a nikdy nemal byť 
formálnym slohom (ako napr. renesancia, barok a iné), lež obecne platnou tvorivou 
metódou, ktorá predpokladá najrôznejšie umelecké prostriedky a formy spojené 
jediným ideovým obsahom [9], v reálnej praxi skízol k používaniu prevažne 
historizujúcich a tradicionalistických foriem, ktoré sa stali znakmi už 
sformalizovaného slohu socialistického realizmu , t.j. SOREL Y. 
Pre pochopenie dobových kontextov treba dodať, že v období po 2. svetovej vojne 
a v 50. rokoch minulého storočia sa tvarovo veľmi podobné architektonické trendy 
vrátane historizujúceho tvaroslovia a klasicizujúcich urbanistických konceptov 
uplatňovali aj v krajinách mimo socialistického bloku, napr. v Nemecku, Rakúsku, 
Francúzsku, Švédsku, ba aj v Amerike [10]. Tam toto použitie však malo iný ideový 
podtext. Francúzske prístavné mesto Le Havre, ktoré bolo takmer úplne zničené 
počas 2. svetovej vojny, a následne v 50. rokoch takmer nanovo postavené tiež v 
tradicionalistických architektonických formách - tvarovo a výrazovo veľmi podobných 
našej Sorele - je zapísané v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Formálno-výrazové prostriedky slohu Sorela sa uplatňovali na všetkých stavebných 
druhoch v kontexte akýchkoľvek nehnuteľností. Ako už bolo uvedené v predošlom, 
vo formách sorely sa stavali nové mestá (prehľadný veľkorysý urbanizmus s 
množstvom zelene), ale sorelovské slohové kreácie na jednotlivých stavbách popri 
racionálnej prevádzkovej dispozícii mali za úlohu „skéšliť" , t.j. dekorovať fasády. 
Okrem obytných domov sa dekoratívne prvky uplatňovali aj na budovách občianskej 
vybavenosti (kultúrne domy, kiná, niekde aj obchodné domy): budovy samosprávy 
(bývalé krajské národné výbory) v Banskej Bystrici, Nitre, budova okresného 
národného výboru c Snine, sídlo miestnej samosprávy v Starom Smokovci a v 
ďalších lokalitách po celom Slovensku. Veľmi časté sú budovy škôl všetkých stupňov 
- od materských škôlok a základných škôl (prakticky na každom sídlisku z tohto 
obdobia) až po vysoké školy a ich vybavenosť, tiež nemocnice (Dunajská Streda), 
nové továrne alebo dopravné zariadenia a mnohé architektonické súťaže. Realizácií 
v slohu sorely je na Slovensku veľa, lebo toto obdobie bolo obdobím rozmachu novej 
výstavby v súlade s doktrínou budovania novej hospodárskej infraštruktúry 
socialistického štátu. Treba však pripomenúť, že nie všetky realizácie sú nositeľmi 
vypätého historizujúceho dekorativizmu - realizácie zo sklonku 50. rokov sa ho už 
oprosťujú. . 
O Je možné z pohľadu architektonického výrazu hodnotiť objekty 
socialistického realizmu ako nositeľov pamiatkových hodnôt? Ak áno, uveďte 
príklady takýchto architektonicky hodnotných stavieb na území Slovenska! 

Odborné vyjadrenie: 
Architektonické objekty akéhokoľvek formálneho slohu môžu byť nositeľmi 
pamiatkových hodnôt. Podstatou pamiatkovej hodnoty nie je príslušnosť k 
výrazovému štýlu ale kvalita návrhu a realizácie samotného objektu a jeho kontextov. 
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Viď odpoveď na prvú otázku okruhu A tohto vyjadrenia. Architektonicky hodnotných 
stavieb z tohto obdobia je na Slovensku viacero. Z rozsiahlej množiny realizácií z 
tohto obdobia hodno uviesť napr. areál študentského domova Mladá Garda v 
Bratislave od E. Belluša realizovanú podľa projektu z roku 1955. 
Osobitné postavenie v kontexte architektúry 50. rokov a štýlu sorela má budova 
Teoretických ústavov SVŠT (dnešné sídlo Fakulty architektúry STU), ktoré je 
vyhlásené na národnú kultúrnu pamiatku. Budovu vyprojektoval E. Belluš v rokoch 
1947-49, zrealizovaná bola v rokoch 1950-52. Na nej vidieť nástup formálnych 
znakov sorely. Celý koncept budovy navrhnutý ešte pred prijatím doktríny 
socialistického realizmu nesie pečať funkcionalizmu a racionalizmu, a to tak v 
exteriérovej kompozícii ako aj v dispozícii interiérov. Realizácia uskutočnená už po 
prijatí doktríny „obohatila" pôvodný koncept o formálne znaky sorely: na fasádach 
pribudol pás kamenných basreliéfov s budovateľskou tematikou, v interiéroch sa 
steny opatrili historizujúco profilovanými štukovými paspartami a vstupný foyer sa 
obohatil o monumentálne portály s historizujúcim prvkom balustrád, ktoré spájali 
foyer s bočnými „krídlami" budovy. 
Už vyššie boli spomínané nové mestá a mestské štvrte I sídliská vo viacerých 
mestách na Slovensku. Ďalej sú to železničná stanica v Banskej Bystrici, mnohé 
školy, výrobné areály (v Dubnici ni Váhom, továrne Biotika v Slovenskej Ľupči, 
Cementáreň v Banskej Bystrici, v Bratislave podnik Meopta v Krasňanoch - tu však 
pôvodná architektúra sorely bola na prelome 20. a 21. storočia prestavaná tak, že sa 
zachovala už len objektová štruktúra areálu), niektoré prevádzkové objekty sústavy 
energetických diel vodných elektrární na Váhu a ďalšie.[11]. 

o Sú Vám známe príklady architektúry budovanej v období totalitných režimov 
na území Európy v 20. storočí, ktoré vykazujú mimoriadne architektonické 
hodnoty a zo strany krajín, na území ktorých boli vybudované bolo rozhodnuté 
o ich ochrane? 

Odborné vyjadrenie: 
V Taliansku vo Ferrare (lokalita UNESCO) je za pamiatku architektúry uznaná 
budova poštového paláca (Palazzo de/Ie Poste) z roku 1930 od architekta Angiolo 
Mazzoni, ktorý bol známy svojou silnou až zaťatou náklonnosťou k fašizmu. To mu 
v období Mussoliniho režimu v Taliansku prinieslo bohaté možnosti architektonickej 
realizácie (bol hlavným inžinierom štátnych železníc a naprojektoval budovy 
železničných staníc a poštových úradov vo viacerých mestách po celom Taliansku). 
Po vojne však jeho tvorba bola architektonickou kritikou dlhodobo považovaná za 
problematickú, bola podceňovaná a znevažovaná práve z dôvodu jeho politického 
názoru, ktorého sa nevzdal ani po vojne (dobrovoľne odišiel do exilu do Južnej 
Ameriky, z ktorého sa vrátil v roku 1963). V dôsledku toho jeho diela boli zabudnuté a 
v mnohých prípadoch aj predčasne odstránené, napriek tomu, že svojou bohatou 
architektonickou produkciou vysokej technickej a umeleckej kvality by mu malo patriť 
popredné miesto v rade architektov [12]. Budova poštového paláca vo Ferrare je 
zaradená medzi pamiatky ako súčasť urbanistickej rekonštrukcie mesta neskôr 
nazývanej Adícia 20. storočia, ktorou dobové stavebné aktivity chceli vrátiť mestu 
lesk a slávu z obdobia rodiny ďEste [13]. 
V Nemecku v Mníchove je za pamiatkovú zónu vyhlásené územie Ensemble 
Maxvorstadt II (č. E-1-62-000) {14], súčasťou ktorého je priestor námestia 
Känigsplatz a jeho okolia, ktoré bolo pretvorené zásahom národných socialistov v 30. 
rokoch 20. storočia. Dovtedy dobre zachovanú klasicistickú urbanistickú štruktúru 
zásadne priestorov a zúfalý stav infraštruktúry v meste po vojne. V súčasnosti v 
bývalej budove vedenia NSDAP má sídlo Akadémia hudby a divadla, v bývalej 
administratívnej budove sú umiestnené viaceré kultúrne inštitúcie vrátane 
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Centrálneho inštitútu umenia a histórie, múzeum klasických pamiatok a administrácia 
Glyptotéky - štátnej zbierky starožitností a egyptských zbierok [15]. Napriek 
čiastočným ťažkým poškodeniam počas 2. svetovej vojny a po následnej obnove si 
Maxvorstadt zachoval svoj architektonický charakter a je hodnotným dokumentom 
urbanistických zásahov v meste v minulosti [16]. prestavali podľa plánov Paula 
Ludwiga Troosta, pričom tam dostavali budovy vedenia strany NSDAP a heroický 
pamätník panteón (odstránený v 1987). Kultové atribúty nacizmu boli odstránené, 
administratívne budovy vedenia strany boli ponechané s ohľadom na akútny 
nedostatok 
O Vzhľadom ku skutočnosti, že dotknutá nehnuteľnosť bola postavená 
v období komunistického režimu, môžete uviesť príklady architektonicky 
hodnotných stavieb z rovnakého obdobia na území krajín bývalého 
socialistického bloku, prípadne, ak máte vedomost~ uveďte, či bolo na území 
týchto krajín prikročené k ochrane týchto stavieb podľa legislatívnej úpravy 
ochrany pamiatkového fondu tej ktorej krajiny! 

Odborné vyjadrenie: 
Áno, vo všetkých krajinách bývalého socialistického bloku sa nachádzajú stavby 
hodnotných architektonických kvalít z obdobia 50. rokov, ktoré sú podľa ich zákonov 
chránené ako pamiatky. V Čechách (krajine, s ktorou nás spája spoločná história 
obdobia socializmu), bola časť mesta Havífov postavená v 50. rokoch minulého 
storočia v štýle socialistického realizmu vyhlásená za chránenú zónu s názvom 
SORELA už v roku 1992. Zástavba územia tejto zóny je vysoko hodnotená pre svoje 
nadčasové urbanistické riešenie so širokými bulvármi lemovanými blokmi domov s 
uzavretými dvormi. Kompozícia blokov a domov využíva symetriu, je bohato zdobená 
a je tam veľa zelene. Podobne ako v Havífove, zástavba aj ďalších miest 
vybudovaných v tomto období (Ostrava - Poruba, čiastočne Karviná, ďalej mesto 
Ostrov pri Karlových Varoch, čiastočne Kladno, Udice, Odolená Voda) je pozitívne 
hodnotená a u obyvateľov obľúbená práve pre príjemné prostredie a dobrú úroveň 
rezidenčnej vybavenosti [17]. V Ostrove je v štýle sorely postavených viacero budov: 
patrí medzi ne predovšetkým Dom kultúry na Mierovom námestí, tamtíež obchodný 
dom (v parteri bytových domov, ktoré tým získali užitočnú polyfunkčnost), ďalšie 
budovy najmä na Hlavnej triede a viaceré bytové domy aj v staršej hromadnej 
bytovej zástavbe [18]. V Havífove bola v roku 2003 vyhlásená za kultúrnu pamiatku 
tiež budova bývalého kina Radosť postavená v rokoch 1954-55 v štýle sorely. S touto 
stavbou je spojená história mesta Havífov, keď v ešte nedokončenej budove tu boli 
dňa 18. 12. 1955 miestnemu zastupiteľstvu odovzdané mestské insígnie a 
zakladajúca listina najmladšieho mesta v Československu. Po rekonštrukcii 
dokončenej v roku 2007 bol objekt premenovaný na Kultúrny dom, bývalé kino sa 
zmenilo na viacúčelovú budovu pre kultúrne a spoločenské využitie. Je v ňom 
umiestnená galéria, kaviareň s tanečným parketom a viacúčelová sála [19]. 
Ďalším príkladom architektúry postavenej v období komunistického režimu v Českej 
republike je bývalý hotel Internacionál (dnes Crowne Plaza) v Prahe. Postavený bol 
v rokoch 1952-1954 podľa projektu F. Jefábka ako stavba reflektujúca 
monumentálne paláce sovietskeho Ruska a najväčšia vežová stavba tej doby v 
krajine. Budova bola v roku 2000 bola vyhlásená za kultúrnu pamiatku [20]. 
V Slovinsku (súčasť bývalej socialistickej republiky Juhoslávie) v hlavnom meste 
Ljubljana je za pamiatku architektúry vyhlásená architektonická realizácia adaptácie 
bývalého stredovekého kláštora Nemeckého rádu rytierov kríža - tzv. Križanke - na 
letné divadlo z rokov 1952-56 (obdobie socialistického štátneho zriadenia). Autorom 
projektu bol J Plečnik, realizáciu akcie po jeho smrti dokončil jeho asistent A.Bitenc 
[21]. 
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V Poľsku je tiež viacero budov z tohto obdobia vyhlásených za pamiatky. Za 
zmienku stojí Palác mládeže prof. Aleksandra Kamiňskiego v Katowiciach, 
zariadenie mesta Katowice na mimoškolskú výchovu detí a mládeže. Budova 
postavená v rokoch 1949-51 svojimi exteriérovými formami sa kloní ešte k 
predvojnovému racionalizmu, v interiéroch už cítiť nástup sorely. V roku 2010 bola 
zapísaný do zoznamu pamiatok [22]. K predmetu tohto posúdenia je výpovednejší 
Palác kultúry a vedy vo Varšave, ktorého vlastníkom je mesto: postavený v rokoch 
1952-55 ako dar sovietskeho ľudu ľudu poľskému, je najvyššou budovou v Poľsku. 
Do zoznamu pamiatok bol zapísaný v roku 2007 [23]. 
Fakt zápisu tejto stavby medzi pamiatky vyvolal v radoch poľskej odbornej í širokej 
verejností silnú protichodnú diskusiu: viacerí predstavitelia kultúry aj politiky boli proti 
tomuto zápisu, pretože ho považovali za „symbol neslobody Poľska spôsobenej 
sovietskym impériom, znak pokorenia poľského národa a výraz podriadenosti 
spôsobenej okupáciou v období Poľskej ľudovej republiky". Na druhej strane iné 
osobnosti, najmä z prostredia kultúry, podporovali vyhlásenie budovy za pamiatku 
argumentujúc jej dokumentárnou hodnotou vážnych historických faktov pre Poľsko. 
Zápis podporil tiež prof. Andrzej Tomaszewskí, medzinárodne uznávaný odborník na 
ochranu pamiatok a dlhoročný prezident ICOMOS (Medzinárodného výboru pre 
pamiatky a sídla). Výsledok v roku 2007 znel v prospech zápisu. 
V Maďarsku je už dlhé roky výborne, systematicky a legislatívne doriešený proces 
sústreďovania, evidencie, správy, systemizácie a kategorizácie národných hodnôt 
pod pojmom Hnutie Hungarikum (ďalej len „Hungarikum'') [24]. Celý tento proces je 
zastrešený samostatným zákonom o Hungarikách (prijatým 2012). Systém je 
založený na trojstupňovej pyramidálnej kategorizácii: miestna hodnota, hodnota 
regionálneho významu a skutočné Hungaríkum (ďalej len „kategória ''). Jednou zo 
súčastí Hungaríka je stavebníctvo, hodnoty a pamiatky vytvorené ľudským umom a 
danou profesiou v rôznych odborných a časových kategóriách. Samostatnú kategóriu 
má stavebníctvo socialistického realizmu (Socreál). Najznámejším 
predstaviteľom Hodnoty I Pamiatky typu Socreál je celé mesto Dunaujváros [25]. 
Postavené v rokoch 1951-1961, nieslo pôvodný názov Sztalinváros, číže 
Stalinovo mesto, dnes má 46 tis. obyvateľov. Ďalšie individuálne stavby tejto 
kategórie sú aj v iných mestách (Budapešť, Tatabánya, a i.). 
V Nemecku, na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, je viacero 
pamiatok a celé mestské štvrte zaradené do zoznamov chránených pamiatok z 
obdobia 50. rokov. Na ilustráciu možno uviesť: v Drážďanoch (Dresden) sú to celé 
mestské štvrte znova postavené po vojne v rokoch 1950 - 60, najmä štvrť Altstadt, 
ulice Blochmannstrasse, Altmarkt a ďalšie - viď zoznam pamiatok na webe [26]. Zo 
samostatných objektov je to Odborná škola stavebná a technická v Drážďanoch (Das 
Beruflíche Schulzentrum Bau und Technik Dresden - BSZ Bau und Technik Dresden) 
postavená v rokoch 1952-53 s fasádami upravenými omietkami a kamenným 
obkladom. Jej sorelovskú príslušnosť potvrdzuje tiež nápis nad vchodom [27]: „ WO 
DAS ARBEITENDE VOLK DER BAUHERR /ST KANN DER BAUENDE GLOCKL/CH 
SEIN DENN ER RICHTET SEIN EIGENES HAUS AUF" 
(preklad: Kde pracujúci ľud je stavebníkom, stavajúcí môže byť šťastný, lebo si 
buduje svoj vlastný domov). 
Ďalšími pamiatkovo chránenými budovami sú bývalá Vysoká škola dopravná 
(Hochschule filr Verkehrswesen), dnes Vysoká škola pre techniku a hospodárstvo 
(Hochschule fť.ir Technik und Wírtschaft (HTW) z rokov 1954-60 [28] a neďaleký 
internát - študentský domov Studentenwerk Dresden [29]. V meste Chemnitz 
mimoriadny historický a urbanistický význam má bloková zástavba s vnútornými 
dvormi, ktorá sa rozprestiera okolo hlavných osí mesta a bola ukončená ako prvá v 
meste po zničení 2. svetovou vojnou. Realizovaná je čiastočne v obmedzenom 
tradicionalistickom výraze bezprostredne povojnového obdobia, čiastočne už v 
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historizujúcich formách „národných tradícií" [30]. Okrem týchto miest ďalšie chránené 
pamiatky sa nachádzajú v Magdeburgu, Lipsku, Berlíne a inde. 
Záverom k tejto otázke možno konštatovať, že vo všetkých okolitých krajinách 
bývalého socialistického bloku budovy a areály postavené v 50. rokoch aj v štýle 
podobnom alebo analogickom sorele (socialistickému realizmu) sú na základe 
svojich individuálnych hodnôt legislatívne chránené ako kultúrne pamiatky. 

C) Stavebno-technický stav nehnuteľnosti 
o Vyhodnot1te stavebno-technický stav dotknutých objektov a zhodnot1te 
potrebu obnovy nehnuteľnosti z pohľadu technickej náročnosti a zachovania 
pamiatkových hodnôt, ak je ich existencia potvrdená (spôsobí prípadná 
obnova nehnuteľnosti zánik pamiatkových hodnôt? 
Odborné vyjadrenie: 
Stavebno-technický stav jednotlivých objektov areálu je rozdielny - podľa toho, ktorý 
objekt bol ako a dokedy využívaný. Na všetkých objektoch je zreteľne zanedbaná 
údržba. 
Objekt č. 1: Hlavná budova s nástupnou plochou 
Stavebno-technický stav objektu je vcelku vyhovujúci, predsa však zanedbaná 
údržba a pôsobenie klimatických činiteľov vyvolávajú aktivizáciu degradačných 
procesov na kritických miestach konštrukcií. Perspektívne najvážnejšia je porucha v 
severnom závere budovy, vnímateľná Jen v interiéri, kde v suteréne je zreteľne 
viditeľná trhlina v stene, ktorá indikuje lokálny pokles základov. Jej príčinu bude 
potrebné zistiť sondážou a následne ju sanovať primeranými technickými zásahmi 
(mikropilotami ?), technológiu určí odborník na geotechniku a zakladanie podľa 
výsledku sondáže. Realizácia tejto opravy bude relatívne nákladná, pre ďalšiu 

bezpečnú prevádzku budovy je však nevyhnutná, zachovanie pamiatkových hodnôt 
neovplyvní (pri pozornej a šetrnej rea/izáciij. 
Príčinu týchto porúch bude potrebné zistiť odbornou diagnostikou stavby. Po 
odstránení príčin týchto porúch, oprava poškodených častí murív nepredstavuje 
ohrozenie pamiatkových hodnôt objektu. 
Oprava týchto častí (existujúcim konštrukciám primeranou technológiou) 
nepredstavuje ohrozenie pamiatkových hodnôt objektu. Poškodený (degradovaný) 
kamenný obklad stien a stípov bude potrebné nahradiť materiálovou a tvarovou 
kópiou. V miestach, kde k rozpadu kamenného materiálu dochádza zjavne v 
dôsledku zvýšeného zav/hnutia, bude potrebné vopred zistiť a odstrániť príčinu 
zavíhania. Tieto zásahy, ako aj reštaurovanie výtvarnej sochárskej výzdoby objektu, 
najmä súsošia od. F. Gibalu na streche nad vchodom, nepredstavujú ohrozenie 
pamiatkových hodnôt objektu. Pred prikročením k opravnému zásahu bude potrebné 
zvážiť nové funkčné využitie a uplatnenie / trasovanie rozvodov technickej 
infraštruktúry tak, aby tieto, s ohľadom na medzičasom zmenené nároky a normové 
požiadavky na technickú vybavenosť objektov a prevádzok, umožňovali vytvoriť 
komfortné podmienky na prácu bez dopadu na pamiatkové hodnoty objektu. 
Ďalšie objekty areálu 
Exteriérové objekty si vyžadujú odstrániť, resp. opraviť poškodenia vyvolané 
pôsobením klimatických činiteľov a prevádzkovým opotrebením. Charakter ich 
opravy si nevyžaduje podrobný opis (vrátane objektu bývalých učební a domu 
správcu). Ich opravu bude treba realizovať špecializovanými remeselníkmi (kamenári 
a iní) a materiálmi kompatibilnými s pôvodnými. Iné špecifické nároky sa nevyžadujú. 
Vo všetkých prípadoch bude potrebné riešiť technickú vybavenosť na úrovni 
súčasného štandardu (komfortu) . Tieto práce, v prípade ich riadneho vykonania, 
nepredstavujú ohrozenie pamiatkových hodnôt 
areálu. 
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O Došlo na základe zlého stavebno-technického stavu a zanedbania údržby 
objektu k zániku pamiatkových hodnôt? 
Odborné vyjadrenie. 
Nie, nedošlo. V dôsledku odpredaja časti pozemkov pôvodne patriacich do areálu, 
došlo k okliešteniu areálu a tým aj k okliešteniu jeho hodnôt. Zachovanie doterajšieho 
rozsahu areálu a jeho oživenie umožnia interpretačne sprítomniť materiálnu hodnotu 
aj odpredaných a zaniknutých častí areálu. 
O Ovplyvnili stavebné zásahy do hmoty objektu vykonané počas jeho 
funkčného využitia zánik pamiatkových hodnôt pôvodného objektu? 
Klasifikujte tieto zásahy a vyjadrite sa k ich reverzibilite, rozsahu, do akého 
môžu byť úpravy odstránené bez poškodenia objektu! 
Odborné vyjadrenie: 
Stavebné zásahy vykonané do objektu počas jeho funkčného využívania, najmä 
adaptačné zásahy ostatnej ,,renovácie" v rokoch 2007-8, znížili rozsah i kvalitu 
autenticity objektu, no k zániku pamiatkových hodnôt nedošlo. Zásahy v kontakte s 
hlavnou sálou (vytvorenie priečok medzi stípmi) na 1. aj 2. NP., vytvorenie nového 
podhľadu v sále a v priľahlých chodbách, ako aj rozdelenie priestorov na menšie 
kancelárie (vo všetkých podlažiach), sú reverzibilné, t.j. dajú sa odstrániť, čím je 
možné pôvodné priestorové hodnoty objektu prinavrátiť. Zásahy v suteréne 
nepredstavujú zmeny alebo ohrozenie pamiatkových hodnôt. 
Na zváženie (a rozhodnutie) je tiež druh a hustota technickej vybavenosti objektu pre 
novú funkciu (vzduchotechnika, alternatívne zdroje vykurovania, kabeláž, zateplenie 
stropov nad 2. NP. , a pod. „.). Všetky tieto zásahy sa pri vhodnej voľbe materiálu 
a primeraných montážnych technológiách dajú realizovať bez negatívneho dopadu 
na pamiatkové hodnoty objektov i celého areálu. 

D) Iné skutočnosti, ktoré sa zistili vykonaným odborným posúdením 
Areál bývalej Stanice mladých prírodovedcov a technikov v čase svojho zriadenia 
a aktívnej prevádzky zohrával vážnu a vo svojej komplexnosti nezastupiteľnú úlohu 
vo výchove detí a mládeže k prírodným vedám a technike. Podľa spomienok 
dlhoročnej metodičky a vedúcej krúžkov Domu mládeže na Búdkovej ulici v 
Bratislave (meno poskytnem po súhlase dotyčnej) tento areál ročne prevádzkoval 
okolo 50 krúžkov, ktoré navštevovalo spolu 500 - 600 detí rádovo 2 razy do týždňa. 
Okrem toho sa tam konali ďalšie kultúrne, športové i odborné podujatia (aj pre školy 
v meste), na ktoré chodili deti z celej Bratislavy, okolia i vzdialenejších miest 
Slovenska (pre nich slúžila ubytovňa Pionier). Ročne to bývalo aj do 5000 detí. Za 
približne 40 rokov aktívnej služby tohto zariadenia počet aktívne využívajúcich tento 
areál dosiahol rozmer v státisícoch. Popri činnosti krúžkov sa tu vyvinuli a rozbiehali 
systémovo organizované vedomostné súťaže, ktoré prerástli do celoštátnych a 
medzinárodných olympiád a ktoré dodnes sú podporované Ministerstvom školstva, 
vysokými školami, vedeckými spoločnosťami a odbornými združeniami z celého 
Slovenska zahraničnými sponzormi. Systémová organizácia a príprava detí na 
olympiády od školských kôl po medzinárodné sa rozšírila a uplatnila po celom 
Slovensku, záverečné sústredenia účastníkov medzinárodných kôl sa realizovali v 
tomto areáli. Až donedávna centrála olympiád sídlila práve v hlavnej budove areálu. 
Za obdobie aktívnej činnosti tohto areálu sa tu pripravili stovky detí, ktoré boli 
úspešné v celosvetových kolách a získali medaily všetkých stupňov. (Pozri správy 
jednotlivých olympiád na webe [31].) Mnohí z týchto absolventov sa úspešne uplatnili 
nielen na našich vysokých školách ale aj na zahraničných univerzitách. 
Mnohí z účastníkov krúžkov Stanice mladých prírodovedcov a technikov tu získalo 
podnet !usmernenie na svoju celoživotnú profesijnú kariéru. Z tunajších detí vyšli 
napr.: 
O prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. - medzinárodne uznávaný odborník na 
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tropickú medicínu. Zakladateľ zdravotníckych sociálnych zariadení 
a humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta, 
o RNDr. František Kele, PhD. - geograf, cestovatel; horolezec, pedagóg a 
publicista, 
O prof RNDr. Mikuláš Huba, CSc. - ekológ, univef7itný profesor, ochranár 
životného 
prostredia, politik, 
o Ing. Martin Barto, CSc. - viceguvernér Národnej banky Slovenska, 
o Ing. Peter Šebo, PhD., - vedec, vedúci Biotechnologického oddelenia ústav 
molekulárnej genetiky, Akadémia vied českej republiky, 
o doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., - matematik, riaditeľ Matematického ústavu 
SAV, 
o Ing. Alexandra Zahradníková, CSc. - vedúca Laboratória molekulárnej biofyziky 
v Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied. 
o doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. - jadrová fyzička, zástupkyňa riaditeľa, 
vedúca oddelenia na Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská 
akadémia vied, hosťujúca profesorka na viacerých univef7itách v zahraničí, 
o doc. MUDr. Martin Dúbrava, CSc. - prorektor Univef7ity Kamenského, 
o Ing. Mgr. Anna Zemanová - aktivistka za zveľadenie verejných priestorov pre 
všetkých, 
o Prof RNDr. Jan Francii, CSc., Matematický ústav Strojníckej fakulty VUT Brno, 
vedúci matematickej analýzy 
o Ing. Robert Žajdlík, PhD., absolvent fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie STU v Bratislave, pracoval v Petrochemickom inštitúte v Belgicku, 
aktuálne vedúci Oddelenia Rozvoja technologických procesov v Slovnafte 
a mnohí ďalší, ktorých tento "ad-hoc skríning" nateraz nezachytil. Okrem dejín šírenia 
poznania a upevňovania vedomostí sa paralelne rozvíjala história dobrovoľníctva: 

stovky dobrovoľníkov z prostredia vysokých škôl, vedecko-technických spoločností aj 
bývalých zlepšovateľov tu vo svojom voľnom čase a bezplatne pôsobili ako 
vedúci krúžkov, tréneri jednotlivých aktivít. Táto bohatá a rôznorodá história 
predmetného areálu doteraz nie je systémovo zmapovaná a vo verejnosti sa o nej 
prakticky nevie. Zachovanie a revitalizácia areálu prostredníctvom aktivít 
relevantných súčasnosti je šancou aj na spracovanie a zviditeľnenie tejto histórie. Jej 
zachovanie a primerané verejné zviditeľňovanie je vážnou spoločenskou hodnotou, 
ktorú zachovať a prezentovať je dnes nanajvýš aktuálne (aj to môže podporiť 
SMART obraz Slovenska). 
Záver 
Sumárne zhrnuté možno konštatovať, že areál bývalého Domu mládeže - Stanice 
mladých prírodovedcov a technikov na Búdkovej ulici v Bratislave disponuje aj 
materiálnymi - architektonickými a urbanistickými - hodnotami, aj nemateriálnymi 
hodnotami: historickou, spoločenskou, spomienkovou (väzba na autora architektúry, 
pripomienka významných osobností verejného alebo aj technického života), 
dokumentárnou a hodnotou interpretačného potenciálu. Vo viacerých aspektoch ide 
o jedinečné alebo aspoň výnimočné riešenie, s vysokou mierou autenticity. 
Aktivity realizované v areáli Domu mládeže - stanici mladých prírodovedcov 
mnohých z jeho návštevníkov ovplyvnili tak, že ich nasmerovali na profesionálnu 
dráhu v oblasti, ktorú navštevovali v areáli. Hlavne z ich radov dnes prichádzajú 
podnety na zachovanie areálu pre verejnosť a najmä pre deti a mládež. Vyhlásenie 
areálu za národnú kultúrnu pamiatku je vďaka obsiahnutým hodnotám legitímne a 
úsiliu o revitalizáciu areálu a jeho objektov môže účinne napomôcť, aby sa zachovala 
nielen pamäť na tunajšie zmysluplné voľnočasové aktivity, ale aby sa našli aj cesty a 
nástroje na ich oživenie v nových odboroch a podmienkach. 
Bratislava, september 2016 Eva Kráľová 
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RADOVÁ Milada: Koncepce památkového zásahu do stavebního díla, její úloha a 
východiska", 
Památky a príroda XII, 198711, 2 s.1-9, s. 65-75. 

Odborné vyjadrenie teda potvrdilo existenciu pamiatkových hodnôt, potvrdilo 
aj skutočnosti uvedené v Návrhu na vyhlásenie kultúrnej pamiatky, ako aj závery 
Odborného posúdenia architektonických a historických hodnôt Domu mládeže 
s areálom, Búdkova cesta 2, Bratislava spracovaného ústavom stavebníctva 
a architektúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave zo dňa 27. novembra 2015, 
ktoré tvorí súčasť spisového materiálu Pamiatkového úradu v prvostupňovom 
správnom konaní. Predmetné odborné posudky vyvracajú závery Odborného 
posúdenia objektu býv. Mičurinského paláca (dnes Ekoiuventa) z hľadiska 
pamiatkových hodnôt, spracované Ing. arch. Alexandrom Némethom a kol., 
Bratislava 11/2015 a posudku Ing. Jozefa Mráza, autorizovaného inžiniera, statika 
stavieb, stavebné poradenstvo, zo dňa 24. novembra 2015, ktoré boli spracované 
na základe požiadavky účastníka konania Pavla Krúpu a predložené Pamiatkovému 
úradu v zastúpení JUDr. Jurajom Šaštinským, dňa 30. novembra 2015. 

V súvislosti so spracovaním odborného vyjadrenia združením ICOMOS bola 
zo strany účastníka konania Ing. Pavla Krúpu opakovane vznesená námietka, že 
v súvislosti so spracovaním odborného posúdenia bola vykonaná ohliadka, o ktorej 
nebol informovaný, ktorej sa nezúčastnil, počas ktorej došlo k neoprávnenému 
vstupu na jeho súkromné pozemky a tým boli porušené jeho práva ako účastníka 
konania. 

Ministerstvo k vznesenej námietke uvádza, že ohliadka v zmysle ust. § 38 
správneho poriadku nebola správnym orgánom v odvolacom konaní vykonaná. 

Podľa § 38 správneho poriadku vlastník alebo užívateľ veci je povinný 
predložiť správnemu orgánu predmet ohliadky alebo strpieť ohliadku na mieste. 
Ohliadku nemožno vykonať alebo môže sa odoprieť z dôvodov, pre ktoré nesmie byť 
vyslúchnutý alebo je oprávnený odoprieť výpoveď svedok. Na miestnu ohliadku 
správny orgán prizve účastníka konania a toho, kto je oprávnený predmetom 
ohliadky nakladať . Vzhľadom ku skutočnosti , že správny orgán miestnu ohliadku ako 
procesný úkon nenaplánoval a nevykonal, nevznikla mu ani povinnosť prizvať na jej 
výkon účastníkov konania. 
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Spracovateľ odborného vyjadrenia, Doc. Ing. Eva Kráľová , PhD. , ktorá pôsobí 
na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity na ústave dejín a teórie 
architektúry a obnovy pamiatok v Bratislave, členka ICOMOS Slovensko, v rámci 
spracovania odborného vyjadrenia vykonala miestne zisťovanie. Ministerstvo 
sprostredkovalo spracovateľke na základe jej žiadosti osobný kontakt s Ing. Pavlom 
Pukym vedúcim Oddelenia správy majetku a prevádzky Odboru vnútornej správy 
Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Kontakt bol 
spostredkovaný z toho dôvodu, že ministerstvo malo vedomosť o osobe, ktorá 
vykonáva priamo správu nehnuteľného majetku v správe Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky a sprostredkovanie tohto kontaktu bolo 
v prospech súčinnosti, hospodárnosti a rýchlosti konania (bližšie ust. § 3 ods.2, 4 
správneho poriadku). 

Účastník konania Ing. Pavol Krúpa je podľa listu vlastníctva č. 9638 
vlastníkom časti nástupnej plochy a schodiska na parcele č. 2792/70. 
Z fotodokumentácie, ktorá tvorí súčasť odborného vyjadrenia vyplýva, že pozemky vo 
vlastníctve účastníka konania Ing. Pavla Krúpu nie sú označené ako súkromný 
pozemok so zákazom vstupu a ani vznesená námietka účastníka konania jasne 
nedefinuje, na ktorom určitom mieste malo prísť k neoprávnenému vstupu na 
pozemok v jeho vlastníctve. Vzhľadom k vysokej miere neurčitosti námietky 
a nemožnosti túto preskúmať, ako aj vzhľadom k tomu, že námietka nepoukazuje na 
akékoľvek poškodenie práv účastníka konania, správny orgán k nej v odvolacom 
konaní ďalej neprihliadal a na dôkazový materiál je prihliadané ako na dôkaz získaný 
legálnou cestou. Súčasne je potrebné uviesť, že na liste vlastníctva sú vymedzené 
obmedzenia vlastníckeho práva, ktoré sú nasledovne definované: 

• vecné bremeno podľa § 66 ods. 1, písm. a) zákona č. 351/2011 Z. z. -
oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na 
pozemku registra C KN parc.č. 2792/70 v prospech Orange Slovensko, a.s. 
(IČO: 35697270), Z-14970/13 - Vz 4588/13, 

• vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť právo prechodu pešo a 
prejazdu motorovými, ako aj nemotorovými vozidlami, ktorých povaha vylučuje 
poškodenie pozemnej komunikácie nachádzajúcej sa na pozemku registra C 
KN p.č. 2792/70 a jej súčastí, v rozsahu určenom GP č. 16/2014, úrad. 
overenom dňa 26.5.2014 pod č. 1070/14 v prospech: Roberta Belešová 
(11.5.1994), podľa V-3296/15 zo dňa 18.2.2015 - Vz 1160/15, 

• vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť právo prechodu pešo a 
prejazdu motorovými, ako aj nemotorovými vozidlami , ktorých povaha vylučuje 
poškodenie pozemnej komunikácie nachádzajúcej sa na pozemku registra C 
KN p.č. 2792/70 a jej súčastí, v rozsahu určenom GP č. 16/2014, úrad. 
overenom dňa 26.5.2014 pod č. 1070/14 v prospech: Michaela Bothe 
(7.5.1982), podľa V-3298/15 zo dňa 16.2.2015 - Vz 1165/15, 

• vecné bremeno spočívajúce v povinnosti strpieť právo prechodu pešo a 
prejazdu motorovými, ako aj nemotorovými vozidlami, ktorých povaha vylučuje 
poškodenie pozemnej komunikácie nachádzajúcej sa na pozemku registra C 
KN p.č. 2792/70 a jej súčastí, v rozsahu určenom GP č. 16/2014 (ov . č. 

1070/14) v prospech Ing. Štefana Beleša r. Beleš (30.12.1956) a Ing. Andrey 
Belešovej r. Vrbenská (08.08.1968), podľa V-3300/15 z 18.02.2015, 

• vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného strpieť na časti 

nehnuteľnosti pozemkov registra C KN parc.č.2792/70, 2799/1 v rozsahu 
vyznačenom v GP č.1302/15 úradne overeného pod č.450/16 zo dňa 
15.03.2016 a) zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení b) užívanie 
a prevádzkovanie, údržbu , opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a 
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akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie c) 
vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 
prostriedkami, strojmi a mechanizmami oprávneným za účelom výkonu 
povolenej činností a činností uvedených v bode a) a b) do katastra 
nehnuteľností k nehnuteľnostiam : v prospech Západoslovenská distribučná , 

a.s., (IČO 36 361 518) ako oprávnený podľa V-10863/16 zo dňa 25.04.2016. 

Podľa § 151n ods. 1 Občianskeho zákonníka vecné bremená obmedzujú 
vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, 
niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú 
spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti , alebo patria určitej osobe. 

Podľa § 151 n ods. 2 Občianskeho zákonníka vecné bremená spojené 
s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa . 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky listom zo dňa 
11. novembra 2015 informovalo Pamiatkový úrad o nasledujúcej skutočnosti : 
„Prístup k Ekoiuvente a jej areálu je možný len po pozemkoch súkromného vlastníka. 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nemá zabezpečený potrebný 
právny titul na legálne užívanie týchto prístupových pozemkov a komunikácie. 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako správca majetku štátu nemá 
v súčasnosti k dispozícii finančné zdroje, potrebné na dlhodobé zriadenie potrebného 
prístupu formou vecného bremena alebo nájmu prístupovej komunikácie. Aj 
vzhľadom na uvedené skutočnosti je v budove Ekoiuventy a v jej areáli momentálne 
pozastavená prevádzková činnosť a ministerstvo v spolupráci s tretím sektorom 
hľadá riešenie tejto situácie." 

Vlastníkom prístupových ciest k objektu Ekoiuventa Bratislava je podľa listu 
vlastníctva č . 7746 Štefan Beleš a Andrea Belešová, bytom Ventúrska 20, Bratislava, 
ktorí v odvolacom konaní nerozporovali skutočnosti súvisiace s obstaraním 
odborného vyjadrenia a procesu jeho spracovania, ale v doručenom vyjadrení zo dňa 
28. októbra 2016 k tomu dôkazu napadli jeho odborné závery a samotný obsah 
odborného vyjadrenia. 

Podľa § 28 ods. 2 pamiatkového zákona je vlastník národnej kultúrnej pamiatky 
povinný umožniť zamestnancom orgánu na ochranu pamiatkového fondu a 
oprávneným osobám po predložení služobného preukazu vstupovať do priestorov 
nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky, ak nie sú obydlím, alebo im predložiť 

hnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku na dokumentačné účely , výskumné účely alebo 
s cieľom zabrániť poškodeniu alebo zničeniu národnej kultúrnej pamiatky. Pokiaľ 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky umožnilo vstup 
zástupkyni združenia ICOMOS Slovensko do areálu nehnuteľnosti , o ktorej sa vedie 
konanie vo veci vyhlásenia za národnú kultúrnu pamiatku, splnilo si povinnosť 

správcu· majetku Slovenskej republiky, ktorá mu vyplynula zo znenia pamiatkového 
zákona. 

K námietke účastníka konania , Ing. Pavla Krúpu, smerujúca ku konfliktu záujmov 
združenia ICOMOS Slovensko, jednotlivých jeho členov a nekompetentnosti 
spracovateľa odborného vyjadrenia, Doc. Ing. Evy Kráľovej, PhD., je potrebné uviesť , 

že správny orgán prihliadal pri žiadosti o spracovanie odborného vyjadrenia 
ku skutočnosti , že ICOMOS predstavuje nadnárodné združenie, ktoré združuje 
odborníkov pôsobiacich vo viacerých odboroch v oblasti ochrany kultúrneho 
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dedičstva (napríklad architektúra, dejiny umenia, archeológia, reštaurovanie, 
geodézia, urbanizmus, archívnictvo „.) čo dovoľuje dosiahnuť objektívne hodnotenie 
v odbornej diskusii o konkrétnom probléme. V prípade individuálneho posúdenia veci 
osobou s osobitnou odbornou spôsobilosťou môžu vzniknúť pochybnosti o väčšej 
miere subjektívneho náhľadu . Závery pamiatkových výskumov spracované osobami 
s osobitnou odbornou spôsobilosťou (bližšie ust. § 35a pamiatkového zákona) , pokiaľ 
majú byť podkladom pre obnovu národnej kultúrnej pamiatky, musia byť predložené 
Pamiatkovému úradu, ktorý ich na zasadnutí Odborno-metodickej komisie prerokuje, 
schváli, alebo neschváli, prípadne vyzve osobu, ktorá výskum vykonala na jeho 
doplnenie vo vymedzenom rozsahu. Odvolávanie sa na závery Ing. arch. Alexandra 
Németha, ktorý posudzoval dotknutú nehnuteľnosť na z~klade objednávky účastníka 
konania Ing. Pavla Krúpu, neboli posudzované Odborno-metodickou komisiou 
Pamiatkového úradu, ale prvostupňový správny orgán, ako aj odvolací správny orgán 
sa s nimi oboznámili a v správnom konaní sa nimi aj zaoberali. Závery tohto 
vyjadrenia boli vyvrátené viacerými odbornými vyjadreniami (bližšie vyjadrenie 
ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave zo dňa 27. 
novembra 2015 a odborné vyjadrenie ICOMOS Slovensko zo dňa 15. 9. 2016). 

ICOMOS Slovensko je združenie odborníkov, ktorých činnosť je zameraná 
najmä na tieto ciele: 
a) podporovať na národnej a medzinárodnej úrovni poznávanie, užívanie, evidenciu, 
ochranu, obnovu a prezentáciu kultúrnych pamiatok, ich súborov, sídiel a krajiny 
b) spolupracovať v rámci medzinárodných vedeckých komitétov a programov 
ICOMOS. 
c) podporovať a podieľať sa na vypracovaní a prijatí medzinárodných doporučení a 
dokumentov z oblasti starostlivosti o kultúrne dedičstvo, sprístupňovať, 
sprostredkovávať a vysvetľovať ich obsah. Prispievať k rozvoju teórie a praxe 
ochrany kultúrneho dedičstva, tvorbe výchovných a vzdelávacích programov a 
posilňovaniu informovanosti a vnímavosti verejnosti k hodnotám kultúrneho 
dedičstva. 

d) vytvárať podmienky pre koordináciu občianskych aktivít zameraných na ochranu, 
využitie a prezentáciu kultúrneho dedičstva. 
ICOMOS navrhuje svojich členov, príp. ďalších vhodných odborníkov, do 
hodnotiacich komisií a na zaistenie reaktívneho monitoringu lokalít zapísaných na 
tento zoznam. Na uskutočnenie týchto cieľov organizuje združenie porady, kolokviá, 
konferencie, exkurzie, výstavy a stretnutia so širokou verejnosťou. Publikuje a 
všestranne rozširuje informácie z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. S poukazom 
na štatút združenia ICOMOS Slovensko nevznikla u odvolacieho správneho orgánu 
pochybnosť o zaujatosti združenia ako kolektívneho orgánu. Vzhľadom k tomu 
nebolo rozhodujúce prihliadať na adresu sídla združenia, ktoré ako uviedol účastník 
konania Ing. Pavol Krúpa je evidované na adrese Pamiatkového úradu (pôvodné 
sídlo, dnes združenie sídli na inom mieste v Bratislave) napriek tomu, že združenie 
sídli a uvádza korešpondenčnú adresu v budove Fakulty architektúry v Bratislave. 
Konkrétne výhrady voči osobe Doc. Ing. Evy Kráľovej, PhD., považuje ministerstvo 
za irelevantné vzhľadom ku skutočnosti , že združenie ICOMOS zverilo spracovanie 
vyjadrenia tejto osobe, čím ju označilo za odborne kvalifikovanú a spôsobilú 
vyjadrenie spracovať. Rovnako v oblasti pamiatkovej ochrany je osoba Doc. Ing. Evy 
Kráľovej, PhD. , známa ako odborník na dejiny architektúry, ktorá ako pedagóg na 
Fakulte architektúry pripravila už niekoľko ročníkov absolventov tejto vysokej školy 
na prax nie len v oblasti ochrany pamiatkového fondu . 

K námietke účastníka konania, že odvolacie konania „trvá už polroka" čo 
podľa jeho posúdenia je v príkrom rozpore s lehotami upravujúcimi čas na vydanie 
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rozhodnutia vo veci samej je potrebné uviesť, že podľa § 49 správneho poriadku 
v jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov 
predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. 
V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán 
povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých 
prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci 
rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predÍžiť odvolací orgán (orgán 
príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, 
prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov 
upovedomiť. 

Vzhľadom ku zložitosti prejednávanej veci, s cieľom zabezpečiť dôkazový 
materiál, ktorý by jednoznačne potvrdil, alebo vyvrátil závery prvostupňového 
správneho konania, odvolací orgán požiadal ministra kultúry o predÍženie lehoty 
na vydanie rozhodnutia (bližšie žiadosť o predÍženie lehoty na vydanie rozhodnutia č. 
MK 2267/2016-221/9410 zo dňa 22. 7. 2016, č. MK 2267/2016-221/11850 zo dňa 27. 
9. 2016). O predÍžení lehoty na vydanie rozhodnutia, ako aj o dôvodoch tohto 
predÍženia boli účastníci konania písomne vyrozumení listami č. MK 2267/2016-
221/9807 zo dňa 3. 8. 2016 a MK 2267/2016-221/12131 zo dňa 4. 10. 2016. 
Námietka účastníka konania Ing. Pavla Krúpu je teda pre rozhodnutie vo veci samej 
nedôvodná. 

Vzhľadom na to, že nehnuteľnosť disponuje jednotlivými pamiatkovými 
hodnotami tak, ako sú uvedené v napadnutom rozhodnutí , boli naplnené podmienky 
v zmysle § 2 ods. 2 v spojení s § 15 ods. 1 pamiatkového zákona na vyhlásenie 
nehnuteľnosti za kultúrnu pamiatku. 

V zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 pamiatkového zákona sa pamiatkovou 
hodnotou rozumie súhrn významných historických, spoločenských, krajinných , 
urbanistických, architektonických, vedeckých , technických, výtvarných alebo 
umelecko-remeselných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci predmetom individuálnej 
alebo územnej ochrany. 

Podľa ustanovenia § 2 ods. 7 pamiatkového zákona, ochrana pamiatkového 
fondu je súhrn činností a opatrení zameraných na identifikáciu, výskum, evidenciu, 
zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu kultúrnych 
pamiatok a pamiatkových území. 

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je podľa ustanovenia § 9 ods. 1 
pamiatkového zákona orgánom štátnej správy zriadeným zákonom na ochranu 
pamiatkového fondu. 

Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 pamiatkového zákona, Pamiatkový úrad 
vyhlasuje za kultúrnu pamiatku hnuteľnú vec alebo nehnuteľnú vec, ktorá má 
pamiatkovú hodnotu. Za kultúrnu pamiatku môže vyhlásiť aj súbor takých vecí. 

Vychádzajúc z citovaných ustanovení je Pamiatkový úrad zo zákona 
oprávnený posudzovať odborné otázky (pamiatkovú hodnotu) pri vyhlasovaní veci 
za kultúrnu pamiatku. Pamiatkový úrad vychádzal pri posudzovaní pamiatkovej 
hodnoty nehnuteľnosti z podkladov, ktorých obsahom bola charakteristika 
nehnuteľnosti , jej popis, fotodokumentácia, atď. 
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Podľa § 32 ods. 1 pamiatkového zákona obnova kultúrnej pamiatky podľa 
zákona je súbor špecializovaných odborných činností, ktorými sa vykonáva údržba, 
konzervovanie, oprava, adaptácia a rekonštrukcia kultúrnej pamiatky alebo jej časti . 

Vzhľadom k uvedenej časti pamiatkového zákona je možné konštatovať, 

že adaptovať a rekonštruovať kultúrnu pamiatku s cieľom jej primeraného využitia sa 
nevylučuje . 

Podľa § 27 pamiatkového zákona základná ochrana kultúrnej pamiatky je 
súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, 
zničeniu alebo odcudzeniu kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu 
vrátane prostredia kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, 
ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu. 

K časti odvolaní, v ktorom sa opakuje námietka, že objektová skladba 
národnej kultúrnej pamiatky je nedostatočne definovaná, je potrebné opätovne uviesť 
vymedzenie tejto objektovej skladby, ktoré vychádza z označenia ich fyzickej 
existencie tak ako sú vedené v operátoch katastra nehnuteľností : 

Dom mládeže s areálom (Ekoiuventa) v Bratislave okr. Bratislava 1., m. č. Staré 
Mesto, k. ú. Staré Mesto, Búdková 2 s pamiatkovými objektmi: 
dom mládeže s nástupnou plochou (súp. č . 6763, pare. č. 2781 - v katastri 
nehnuteľností zapísaná ako hlavná budova, 2792/31, 2972/70-časť, v katastri 
nehnuteľností zapísané ako Ostatné plochy) 
schodisko (na parcele č. 2972/70, v katastri nehnuteľností zapísaná ako Ostatné 
plochy) 
bazén (pare. č. 2792/40, v katastri nehnuteľností zapísaný ako Zastavané plochy a 
nádvoria) 
amfiteáter (pare. č. 2792/42, v katastri nehnuteľností zapísaný ako Zastavané plochy 
a nádvoria) 
dom polyfunkčný (budova učební s bytom súp. č. 6764, pare. č . 2792/47, v katastri 
nehnuteľností zapísaná ako prevádzková budova) 
úprava sadovnícka (pare. č . 2792/31, 2792/41-iba pozemok, 2792/43-iba pozemok, 
2792/44-iba pozemok, 2792/71-iba pozemok, v katastri nehnuteľností zapísané ako 
Ostatné plochy a Zastavané plochy a nádvoria),v zmysle listu vlastníctva č . 5148 
pozemky pare. č. 2781 ; 2792/31 ; 2792/40; 2792/41; 2792/42; 2792/43; 2792/44; 
2792/47; 2792171 a stavby na pozemku pare. č. 2781, súp. č. 6763 (dom mládeže), 
pare. č. 2792/47, súp. č. 6764 (dom polyfunkčný) sú vo vlastníctve Slovenskej 
republiky, v správe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky, Stromová 1, 813 30 Bratislava, v zmysle listu vlastníctva č . 9638 časť 
nástupnej plochy a schodisko na parcele č . 2792/70 je vo vlastníctve Ing. Pavla 
Krúpu , Trstínska 7369/11 , 841 01 Bratislava, v zmysle listov vlastníctva č. 77 46, 544 
a 6512 vlastníkmi dotknutých pozemkov v pásme desať metrov (bezprostrednom 
okolí národnej kultúrnej pamiatky) pare. č. 2806/26, 2806/40, 2806/42, 2792/35, 
2792/36, 2792/37, 2792/38, 2778/1 , 2778/3 sú Ing. Štefan Beleš a Ing. Andrea 
Belešová, Ventúrska 20, 811 01 Bratislava, v zmysle listu vlastníctva č . 6990 
vlastníkom dotknutých pozemkov v pásme desať metrov · (bezprostrednom okolí 
národnej kultúrnej pamiatky) č. 2779/1 , 2779/7, 2779/8 je Poľská republika , v zmysle 
listu vlastníctva č. 7002 vlastníčkou dotknutých pozemkov v pásme desať metrov 
(bezprostrednom okolí národnej kultúrnej pamiatky) pare. č. 2806/25 je Mgr. 
Veronika Rijáková, Klenová 15, 831 01 Bratislava, v zmysle listu vlastníctva č. 405 
vlastníkom dotknutých pozemkov v pásme desať metrov (bezprostrednom okolí 
národnej kultúrnej pamiatky) pare. č . 2806/35 je Bratislavská vodárenská spoločnosť, 

a.s ., Prešovská 48, 821 02 Bratislava, k pozemku pare. č. 23001 v pásme desať 
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metrov (bezprostrednom okolí národnej kultúrnej pamiatky) list vlastníctva 
nezaložený. 
Pochybnosť o označení a identifikácii nehnuteľností nevzniesli ani osoby a inštitúcie, 
ktoré spracovali odborné vyjadrenia k dotknutej nehnuteľnosti. Vzhľadom k tomu nie 
je pochybnosť o určitosti a presnosti označenia dotknutej nehnuteľnosti a jej 
objektovej skladbe. 

K námietke, že Pamiatkový úrad na strane 30 napadnutého rozhodnutia, 
v ktorom uviedol: „K odborným otázkam - k pamiatkovým hodnotám účastník 
konania nie je kompetentný sa vyjadrovať vzhľadom k tomu, že nemá na takéto 
vyjadrenia príslušné odborné vzdelanie". 
Účastník konania pravdepodobne nesprávne interpretuje dotknutú časť napadnutého 
rozhodnutia, ktorou mu nie je uprené právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam 
a ktoré znie: 
K námietkam v bode 3) : Pamiatkový úrad SR sa nestotožňuje s námietkami, v 
ktorých účastník konania spochybňuje pamiatkové hodnoty jednotlivých objektov 
areálu a znevažuje ich posúdenie Pamiatkovým úradom SR. K odborným otázkam -
k pamiatkovým hodnotám účastník konania nie je kompetentný sa vyjadrovať 

vzhľadom k tomu, že nemá na takéto vyjadrenia príslušné odborné vzdelanie. PhDr. 
Zvarová disponuje osvedčením o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie 
pamiatkových výskumov : umelecko - historických, architektonicko - historických a 
umelecko-historických podľa § 35 a) ods. 1 a 2 pamiatkového zákona. Osvedčenie, 

vydané ministerstvom dokladá, že jeho dtžiteľ je oprávnený a odborne schopný 
vykonávať pamiatkové výskumy, týkajúce sa architektúry a umenia bez špecifikácie, 
v ktorom období skúmaná vec vznikla. PhDr. Zvarová spracovala materiál k podkladu 
na požadovanej odbornej úrovni, na základe svojich znalostí, štúdia odbornej 
literatúry a seriózneho archívneho výskumu, pričom sa riadila metodikou 
spracovania podkladov pre vyhlásenie kultúrnych pamiatok, ktorú vydal Pamiatkový 
úrad SR a ktorá okrem iného zahŕňa aj popis objektov z hľadiska dispozičného, 
konštrukčného a materiálového riešenia a popisuje aj zachovanie architektonických, 
umelecko-remeselných a výtvarných prvkov. Znevažovanie jej práce účastníkom 
konania považuje Pamiatkový úrad SR za neprijateľné. Pamiatkový úrad SR sa 
neopiera o stanovisko iba jedného človeka/spracovateľa materiálu, ako to tvrdí 
účastník konania. Ak máme hovoriť o odborných stanoviskách, je to konsenzuálne 
stanovisko troch odborných pracovísk - Pamiatkového úradu SR ako inštitúcie, 
Spolku architektov Slovenska a ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej 
akadémie vied. Vo svetle týchto skutočností vylučujeme akékoľvek obviňovanie zo 
subjektivity. Námietka účastníka konania neodôvodňuje zmenu rozhodnutia vo veci 
samej, pretože účastník konania nebol ukrátený na svojich právach a tieto neboli 
v správnom konaní Pamiatkového úradu ani dotknuté. 

K námietkam účastníkov konania, že údaje o dotknutej nehnuteľnosti nie sú 
dostatočne zdokumentované v archívnych materiáloch a literatúre o architektúre 20. 
Storočia na Slovensku sa ministerstvo stotožňuje s vyjadrením Pamiatkového úradu, 
ktorý v napadnutom rozhodnutí uviedol: 
„Účastník konania namieta, že areál Ekoiuventy nikdy nebol predmetom 
podrobnejšej publikácie, alebo predmetom vedeckého projektu z oblasti dejín 
architektúry alebo pamiatkových hodnôt. Konštatujeme, že práve v oblasti 
poznávania najnovších objektov sa už vykonalo veľa aktivít, na základe ktorých je 
možné systematicky zachytiť vrstvu najhodnotnejších moderných pamiatok. Sú to 
napríklad staršie súhrnné práce M. Kusého, alebo novšie Š. Šlachtu a veľa ďalších 
čiastkových, ktoré prinášajú obraz o rozvrstvení hodnôt. Z výskumov treba upozorniť 
napr. na aktivity pracovnej skupiny DOCOMOMO Slovakia a výskumy Oddelenia 
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architektúry ÚSTARCH SAV. Prof Matúš Dul/a rozdeľuje hlavné architektonické diela 
slovenskej architektúry 50. -80. rokov do skupín podľa typických javov procesov, ktoré 
prebiehali vo sfére vtedajšej výstavby a architektúry. Reprezentujú ich na 
vrcholnej domácej úrovni a z tohto hľadiska je podľa prof Ou/Iu vhodná ich 
potenciálna pamiatková ochrana. Z architektúry obdobia socialistického realizmu sa 
javia podľa prof Ou/Iu pozoruhodnejšie štyri diela, vynikajúcich architektov, ktoré 
jednak výstižne zachytili dobový profil architektúry s klasickou koncepciou 
a deklaratívne realistickou socialistickou výzdobou, súčasne sa však v nich niekde 
objavujú moderné motívy, ktoré vtedy dominovali v slobodnom svete. Je to 
Ekoiuventa, internát Mladá Garda a obytné- celky Nová Dubnica a Vnútorná 
Okružná v Komárne. Areál Ekoiuventy pod názvom „Stanica mladých prírodovedcov" 
je zahrnutá do Registra modernej architektúry Slovenska, ktorý vychádza 
z výskumov Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV a prezentuje najlepšie diela 
modernej architektúry 20. storočia na Slovensku. Vytvorenie Registra ÚSTARCH 
odôvodňuje nasledovne: „Moderná architektúra je, tak ako architektúra 
predchádzajúcich období, dokladom historickej situácie na našom území, dokladom 
určitých procesov a javov, ktoré tu v 20 storočí prebiehali. Moderná architektúra 
súčasne predstavuje prvý autentický slovenský a pritom umelecky vysoko hodnotný 
a medzinárodne uznávaný prejav domácej architektonickej kultúry. Tieto vlastnosti 
určujú nielen jej historické, umelecké, či úžitkové hodnoty, ale potvrdzujú aj jej 
postavenie ako významného symbolu národnej minulosti. Úlohou Registra je 
upozorniť na najvýznamnejšie diela nášho moderného architektonického dedičstva 
pamiatkové úrady, verejnú správu, obecné a mestské samosprávy, samotných 
vlastníkov týchto budov ale aj širokú verejnosť." 

K námietkam v bode 4) : Námietku, že ani iné stavebné diela socialistického 
realizmu za národné kultúrne pamiatky dodnes vyhlásené neboli, považuje 
Pamiatkový úrad SR za irelevantnú a ničím nepodloženú. Pamiatkový úrad SR 
prehodnocuje a posudzuje množstvo vecí aj z vlastného podnetu, ktoré je potrebné 
vyhlásiť za kultúrne pamiatky. Tento proces je permanentný a trvalý, a aj 
z kapacitných dôvodov k nemu pristupuje postupne. Ako príklady uvádza účastník 
konania nevyhlásenie Parku kultúry a oddychu a komplexu obchodného domu a 
hotela Kyjev v Bratislave, pri ktorých podľa účastníka konania Pamiatkový úrad SR 
neidentifikoval dostatočné pamiatkové hodnoty. Pamiatkový úrad SR konštatuje, že 
tieto príklady sa nedajú porovnávať so súčasne prejednávanou vecou. Pamiatkový 
úrad SR totiž v procese hodnotenia oboch architektonických diel zohľadňoval nielen 
pamiatkové hodnoty objektu, ktoré vôbec nespochybnil, ale špecifikoval aj predmet 
ich budúcej ochrany a perspektívy zachovania - udržateľnosti týchto hodnôt, pričom 
podstatnou otázkou bola tiež obhájiteľnosť hodnôt v praxí najmä v kontexte 
technických parametrov, ich nezastupiteľnej autenticity a integrity pre ďalšie užívanie, 
keď mnohé z pôvodných prvkov sa javili ako neudržateľné. „ 

Ministerstvo uvádza k námietke účastníkov konania, že pojem „úprava 
sadovnícka" nie je pojem dostatočne jasný a preskúmateľný, že Pamiatkový úrad 
v napadnutom rozhodnutí tento pojem dostatočne jasne vysvetlil , pričom sa 
odvolával · aj na medzinárodné dokumenty, ktoré tento pojem do praxe ochrany 
pamiatkového fondu zaviedli. Pamiatkový úrad v napadnutom rozhodnutí pojem 
vymedzil nasledovne: 
„Úprava sadovnícka - Búdková ulica patrila v 19. storočí do oblasti vinohradov 
a záhrad. Prvé rekreačné objekty a vily sa začali v mieste bývalých vinohradov stavať 
okolo polovice a v 2. pol. 19. storočia a to hlavne v oblasti okolo hradného kopca, 
Červeného kríža, okolo Murmanskej výšiny, dnešného Slavína a Horského parku. 
K premene parciel viníc na stavebné pozemky prispela aj choroba viniča, ktorá ho 
postihla na konci 19. storočia . Autori Janota, Bagin (1977) uvádzajú, že na mieste 
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výstavby areálu Domu mládeže bola pôvodne lokalizovaná prírodno-krajinárska 
záhrada Sans Sousi z prelomu 18. a 19. storočia. Areál významne dotvára krajinný 
obraz územia Pamiatkovej zóny - Centrálna mestská oblasť Bratislava. Predmetná 
lokalita nadväzuje na lesopark v severnej časti (borovicový lesík Horského parku) a 
obvodová zeleň areálu je zároveň organickou súčasťou vžitého obrazu Murmanskej 
výšiny s pamätníkom obetiam 1. svetovej vojny. Areál Domu mládeže bol navrhnutý a 
zrealizovaný ako jednotný koncept strediska poskytujúceho priestor pre voľnočasové 
aktivity, ktorého neoddeliteľnou súčasťou bolo aj zázemie parku s hospodárskymi 
objektmi, bazénom, a s ďalšími plochami umožňujúcimi vykonávanie aktivít vo 
vonkajších priestoroch. Sadovnícke úpravy areálu zároveň rešpektujú a umocňujú 
architektonicko - urbanistické hodnoty stavebných dominánt (hlavného pavilónu a 
nástupných priestorov)." (str. 12 napadnutého rozhodnutia) 

„Pamiatkový úrad SR v pamiatkovom objekte č. 6 navrhol na vyhlásenie úpravu 
sadovnícku. Nejedná sa o park, ani záhradu, ale o zeleň, ktorá bola súčasťou 
pôvodného konceptu architekta, a ktorá prirodzene prepájala jednotlivé prvky 
(objekty) areálu. V Podklade nie je uvedené, že by sa mala chrániť pôvodná 
historická zeleň záhrady Sans Sousi, ktorá sa podľa literatúry (autori Janota, Bagin, 
1977) v danom priestore rozprestierala na prelome 18. - 19. storočia. Z tejto 
historickej záhrady sa na navrhovanom území nezachoval žiadny porast, ani dreviny. 
V kapitole 4.2.2. Stavebno-historický vývoj veci v liste pre pamiatkový objekt č. 6 -
Úprava sadovnícka bola legitímne uvedená ako predchodca neskoršieho konceptu 
architekta Chorváta (,,Na mieste výstavby areálu Ekoiuventy bola pôvodne 
lokalizovaná prírodno-krajinárska záhrada Sans Sousi z prelomu 18. a 19. 
storočia.''). Predmetom ochrany by sa podľa Pamiatkového úradu SR mala stať 
súčasná zeleň, prípadne jej vhodné doplnenie, ktorá je vhodným prostredím pre 
objekty, navrhované na vyhlásenie za národné kultúrne pamiatky. " (str.35 
napadnutého rozhodnutia) 

K námietke účastníkov konania, že nebola vykonaná miestna ohliadka 
dotknutej nehnuteľnosti, resp. že bola vykonaná miestna ohliadka bez ich prítomnosti 
je potrebné uviesť, že Pamiatkový úrad sa v napadnutom rozhodnutí v odôvodnení 
rozhodnutia k tejto skutočnosti vyjadril: 

„K žiadosti účastníka konania o vykonanie miestnej obhliadky : 
Účastník konania nadobudol názor, že Pamiatkový úrad SR nepozná súčasný 

stav objektu a jeho okolia a preto požaduje vykonať miestnu ohliadku priamo na tvári 
miesta, ktorá je v správnom poriadku uvedená ako jeden z možných dôkazov, 
ktorými možno zistiť skutočný stav veci. Na podporu svojho tvrdenia uviedol, že 
v odborných podkladoch pre vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku sa používajú 
neaktuálne a neoverené (neoveriteľné) informácie. Rovnako materiál spracovaný 
ÚSTARCHO-m neobsahuje žiadne konkrétne údaje, ktoré by svedčili o tom, že by 
jeho pracovníci Ekoiuventu vôbec navštívili. 

Pamiatkový úrad SR v súvislosti s touto žiadosťou uvádza: Účastník konania 
neuviedol, o aké konkrétne neoverené, resp. neaktuálne údaje ide. Zodpovední 
pracovníci Pamiatkového úradu SR vykonali podrobnú ohliadku hlavného objektu 
Ekoiuventy, všetkých objektov navrhovaných na vyhlásenie za kultúrne pamiatky, 
ako aj blízkeho okolia a vyhotovili aj podrobnú fotodokumentáciu aktuálneho stavu. 
Táto ohliadka bola vstupným aktom pre spracovanie odborného Podkladu, ktorý bol 
podkladom pre rozhodnutie vo veci. S ohľadom na skutočnosť, že účastník konania 
žiada správny orgán opätovne vykonať ohliadku, ktorá už vykonaná bola, správny 
orgán nepovažuje túto žiadosť za dôvodnú. Podľa § 3 ods. 3 správneho poriadku „ ... 
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správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného 
zaťažovania účastníkov konania a iných osôb." 

Pamiatkový úrad SR má za to, že posúdenie pamiatkových hodnôt predmetnej 
nehnuteľnosti, ako základného a najzásadnejšieho kritéria posudzovania, a ich 
hodnotenie, bolo vykonané v dostatočne potrebnom rozsahu a na zodpovedajúcej 
odbornej úrovni. Pamiatkový úrad SR a krajské pamiatkové úrady disponujú 
odbornou spôsobilosťou na úseku ochrany pamiatkového fondu, ktorá im bola 
zverená pamiatkovým zákonom v § 1 O, § 11 a § 12. Pamiatkový zákon v § 2 ods. 2 
definuje pamiatkovú hodnotu ako súhrn významných historických, spoločenských, 

krajinných, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných 
alebo umelecko-remeselných hodnôt, pre ktoré môžu byť veci predmetom 
individuálnej alebo územnej ochrany. Pamiatkovou hodnotou sa teda rozumie „súhrn 
hodnôt" rôzneho charakteru. Z uvedeného vyplýva, že tento súhrn obsahuje rôzne 
hodnoty, v rôznej miere zastúpené u tej ktorej veci. Prienik týchto hodnôt je v každom 
prípade individuálny, pričom sa zvažuje miera zastúpenia alebo zachovania týchto 
hodnôt. 

Pamiatkové hodnoty predmetného objektu sú dostatočne preukázané v 
podklade, ktorý vypracoval Pamiatkový úrad SR a ktoré boli podkladom pre 
rozhodnutie. Pamiatkový úrad SR v rozhodnutí dostatočne preukázal 
najvýznamnejšie a konkrétne pamiatkové hodnoty, ktoré sú definované v § 2 ods. 2 
pamiatkového zákona, a síce hodnoty architektonické, urbanistické, historické, 
spoločenské a výtvarné. " 

V zmysle§ 32 ods. 2 správneho poriadku veta posledná: Rozsah a spôsob 
zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. 

K námietke, že Pamiatkový úrad nevykonal miestnu ohliadku v zmysle 
ustanovenia § 21 ods. 1 správneho poriadku je potrebné uviesť , že v súlade 
s ustanovením § 32 ods. 2 správneho poriadku, je v kompetencii Pamiatkového 
úradu ako správneho orgánu posúdiť rozsah a dostatočnosť podkladov 
pre rozhodnutie vo veci. Pamiatkový úrad považoval rozsah podkladov 
za dostačujúci pre posúdenie pamiatkovej hodnoty nehnuteľnosti a na ich základe 
pristúpil k preskúmaniu pamiatkovej hodnoty nehnuteľnosti z hľadiska podmienok 
uvedených v § 2 ods. 2 zákona. Za týmto účelom sa bližšie zaoberal a špecifikoval 
jednotlivé pamiatkové hodnoty nehnuteľnosti (hodnota urbanistická, architektonická, 
výtvarných prvkov, tak ako sú uvedené v odôvodnení napadnutého rozhodnutia). 
Účastníci odvolacieho konania v podaných odvolaniach spochybnili pamiatkovú 
hodnotu nehnuteľnosti . Pamiatkový úrad pri posudzovaní kritéria pamiatkovej 
hodnoty objektu bral do úvahy aj posudzovanie výnimočnosti alebo typickosti 
predmetného objektu . Pamiatkový úrad dostatočne špecifikoval význam 
a výnimočnosť nehnuteľnosti , a to pri jednotlivých pamiatkových hodnotách. 
Vzhľadom na uvedené skutočnosti , ministerstvo považuje za nepreukázané tvrdenie 
účastn íkov konania, že nehnuteľnosť nie je ničím jedinečná. 

Po oboznámení sa a po preskúmaní prvostupňového spisového materiálu 
ministerstvo konštatuje, že miestna ohl iadka ako procesný úkon v zmysle ust. § 38 
nebola vykonaná. Vzhľadom k tomu nevznikla správnemu orgánu povinnosť 

o procesnom úkone vyrozum ieť účastníkov konania a k tomu ich aj prizvať. Rovnako 
miestnu ohliadku ako procesný úkon nevykonalo ani ministerstvo a tomuto teda 
rovnako nevznikla o procesnom úkone vyrozumieť účastníkov konania a k tomu ich 
aj prizvať. 
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K námietke účastníkov konania, že Pamiatkový úrad mal prerušiť konanie 
o vyhlásení veci za národnú kultúrnu pamiatku z toho dôvodu, že p. Eugénia 

· Rijáková podala žalobu o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a o odstránení 
neoprávnenej stavby, podľa písomného vyjadrenia Eugénie Rijákovej ide o stavbu 
súp. č . 6764 (dom polyfunkčný, budova učební s bytom, pare. č. 2792/47, v katastri 
nehnuteľností zapísaná ako prevádzková budova, v súčasnosti vo vlastníctve 
Slovenskej republiky, žaloba mala byť údajne podaná na Okresný súd Bratislava 1, je 
potrebné skonštatovať, že prvostupňový správny orgán , ani odvolací správny orgán 
nemá vedomosť, že by v čase správneho konania došlo k zmene vlastníctva a túto 
skutočnosť nepotvrdil ani žiaden z účastníkov konania, podľa listu vlastníctva č.5148 
v čase vydanie rozhodnutia o odvolaní je stále vlastníkom budovy Slovenská 
republika. Žiadny z účastníkov konania, napriek tomu, že sa na túto skutočnosť 
odvolávajú, nepredložil v správnom konaní doklad, ktorý by podanie na Okresný súd 
Bratislava 1 potvrdzoval a súčasne zamedzoval správnemu orgánu ďalej konať. 
Vlastníctvo veci nie je na prekážku vyhlásenia veci za národnú kultúrnu pamiatku. 
Súčasné je potrebné konštatovať, že okruh účastníkov konania bol ustálený na 
základe verejne dostupných registrov. Správne orgány teda vychádzali 
zo skutočností všeobecne známych alebo známych im z úradnej činnosti , ktoré 
netreba dokazovať. Eugénia Rijáková nepreukáza, že je dotknutá správnym konaním 
a správne orgán nezistili žiaden jej vzťah k prejednávanej veci. Predbežná otázka, na 
ktorú sa účastníci konania odvolávajú nie je totožná s predmetom konania správneho 
orgánu a súdu a nemala by vplyv na rozhodnutie vo veci samej. Existencia 
pamiatkových hodnôt veci musí byť preukázaná bez ohľadu na vlastníctvo veci, aby 
vec mohla byť vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. 

K námietke účastníkov konania, že Pamiatkový úrad sa nezaoberal faktickou 
situáciou dotknutej nehnuteľnosti, ktorá je obklopená nehnuteľnosťami vo vlastníckej 
druhých osôb a správca majetku, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky nemá zabezpečený prístup k nehnuteľnosti je potrebné uviesť, 
že vecnú príslušnosť Pamiatkového úradu určuje ust. § 1 O pamiatkového zákona. 
Pamiatkový úrad nie je vecne príslušný rozhodovať o vecnom bremene. 

K námietke, že z dôvodu nečinnosti Pamiatkového úradu v časovom období 
od r. 2008, kedy mal organizovať konferenciu o architektúre 20. storočia vec 
nevyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku môžeme uviesť, že Pamiatkový úrad ako 
orgán špecializovanej štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu, 
dokumentuje a pripravuje odborné materiály k vyhláseniu veci za národné kultúrne 
pamiatky s dosahom za celé historické obdobie vývoja človeka a jeho činnosti na 
našom území. Vzhľadom k tomu sa priebežne venuje aj architektúre 20. storočia na 
území Slovenska a podľa pracovnej vyťaženosti, plánov hlavných úloh a stavu 
znalostí o stavu znalostí o veciach, ktoré môžu byť nositeľmi pamiatkových hodnôt, 
pristupuje k ich vyhláseniu za národné kultúrne pamiatky. S poukazom na tieto 
skutočnosti konštatujeme, že k žiadne „nečinnosti" zo strany orgánov ochrany 
pamiatkového fondu nedošlo. 

K námietke účastníkov konania, že „Pamiatkovému úradu SR pravdepodobne nie 
sú jasné kritériá, ktoré veci majú mať postavenie národnej kultúrnej pamiatky 
a v ktorých prípadoch postačí nižší stupeň pamiatkovej ochrany v podobe 
nehnuteľnosti v pamiatkovom území", je potrebné citovať ustanovenia Pamiatkového 
zákona upravujúce základnú ochranu národnej kultúrnej pamiatky (§ 27) a základnú 
ochranu pamiatkového územia (§ 29). 
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Podľa§ 27 pamiatkového zákona: 

Ods. (1) Základná ochrana národnej kultúrnej pamiatky je súhrn činností a 
opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozeniu, poškodeniu, zničeniu alebo 
odcudzeniu národnej kultúrnej pamiatky, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane 
prostredia národnej kultúrnej pamiatky a na taký spôsob využívania a prezentácie, 
ktorý zodpovedá jej pamiatkovej hodnote a technickému stavu. 

Ods. (2) V bezprostrednom okolí nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky 
nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť 

pamiatkové hodnoty národnej kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej 
národnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej 

národnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, 
ak nehnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, 
ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok. 

Podľa§ 29 pamiatkového zákona 

Ods. (1) Základná ochrana pamiatkového územia je súhrn činností a opatrení, 
ktorými orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy v spolupráci s 
vlastníkmi nehnuteľností zabezpečujú zachovanie pamiatkových hodnôt v území, ich 
dobrý technický, prevádzkový a estetický stav, ako aj vhodný spôsob využitia 
jednotlivých stavieb, skupín stavieb, areálov alebo urbanistických súborov a vhodné 
technické vybavenie pamiatkového územia. 

Ods. (2) Krajský pamiatkový úrad vypracúva zásady ochrany pamiatkového 
územia, ktoré sú dokumentom na vykonávanie základnej ochrany podľa odseku 1 a 
sú podkladom pre územný plán. Zásady sú súčasťou územného priemetu ochrany 
kultúrnych hodnôt územia, ktorý je podkladom na spracovanie územnoplánovacej 
dokumentácie podľa osobitného predpisu. 

Ods. (3) Zásady ochrany pamiatkovej rezervac1e alebo pamiatkovej zóny 
obsahujú požiadavky na primerané funkčné využitie územia, na zachovanie, údržbu 
a regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie, materiálovej a objektovej skladby, 
výškového a priestorového usporiadania objektov, architektonického výrazu, prvkov 
uličného interiéru a uličného parteru , historickej zelene, charakteristických pohľadov, 
siluety a panorámy, archeologických nálezísk, prípadne ďalších kultúrnych a 
prírodných hodnôt pamiatkového územia. 

Ods. (4) Miestne príslušný krajský pamiatkový úrad je dotknutým orgánom štátnej 
správy pri prerokúvaní územného plánu regiónu , územného plánu obce a územného 
plánu zóny. 

Pamiatkovému úradu sú teda dostatočne jasné kritériá aké ciele sa sledujú pri 
ochrane národných kultúrnych pamiatok a aké ciele sa sledujú pri ochrane 
pamiatkového územia. 

Vlastník kultúrnej pamiatky má právo s cieľom dosiahnuť dobrý stav a primerané 
využitie kultúrnej pamiatky požiadať obec a ministerstvo o finančný príspevok alebo 
o poskytnutie štátnej pomoci na zachovanie pamiatkovej hodnoty kultúrnej pamiatky. 
Pomoc štátu a obce pri obnove a reštaurovaní kultúrnych pamiatok vychádza 
z potreby zachovania kultúrneho dedičstva čo je záujem celospoločenský . 

Ministerstvo v súlade so zákonom č. 434/201 O Z. z. o poskytovaní dotácií 

33 



v pôsobnosti ministerstva má vytvorený program Obnovme si svoj dom zameraný 
na podporu obnovy kultúrnych pamiatok. Program Obnovme si svoj dom je súčasťou 
Dotačného systému ministerstva. Všetky aktuálne informácie o poskytovaní dotácií 
spolu s elektronickou žiadosťou o poskytnutie dotácie sú zverejnené na internetovej 
stránke ministerstva www.culture.gov.sk. 

Na základe hore uvedených skutočností a správnych úvah rozhodol odvolací 
orgán tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu sa podl'a § 59 ods. 4 správneho poriadku nemožno 
odvolať. Podl'a § 52 ods. 1 správneho poriadku rozhodnutie, proti ktorému sa 
nemožno odvolať , je právoplatné. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

Rozhodnutie sa doručí - do vlastných rúk: 

PhDr. Radoslav Ragac, PhD. 
generálny riaditeľ 

sekcie kultúrneho dedičstva 

1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, 
813 30 Bratislava 

2. Ing. Pavol Krúpa, Area Capital, Slovakia, a.s., 
k rukám Pavol Krúpa, Plynárenská 7 /A, 821 09 Bratislava 

3. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
4. Miestny úrad m. č. Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 
5. Ing. Štefan Beleš a Ing. Andrea Belešová, Ventúrska 20, 811 01 Bratislava 
6. Veľvyslanectvo Poľskej republiky, Hummelova 4, 814 91 Bratislava-Staré Mesto 
7. Mgr. Veronika Rijáková, Klenová 15, 831 O 1 Bratislava 
8. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 821 02 Bratislava 
9. Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava (3x) 

Na vedomie: 
1 O. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 4 
11 . Kraj ský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, Bratislava 
12. Ministerstvo kultúry SR (2x) - na založenie do spisu 
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu Pamiatkového úradu č. PUSR-2016/4496-

25/21807 /BRO zo dňa 29. 3. 2016, vo vecí vyhlásenia nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky 

v Bratislave na Búdkovej ceste č. 2 v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku a s poukazom 

na ustanovenie § 18 ods. 2 zákona sa doručuje touto verejnou vyhláškou - oznámením 

o rozhodnutí, ktoré sa vyvesí na úradnej tabuli správneho orgánu - Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky, a na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Pätnásty deň vyvesenia je 

dňom doručenia . 

22. 11. 201& 
Vyvesené dňa : .. ..... ...... ..... .... ... ....... ................. ... . Zvesené dňa: .............. ................. ... .... ......... ... . 

Potvrdené dňa : .. „ ....... .... ... .. .................... „ .......•.. Pečiatka a podpis: „ .. . „.„ „ . „ „ . .•... „ .„„„ .. ... „„ „ 
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