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Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
          

A. berie na vedomie 
 

 
1.  Petíciu občanov- protest proti premiestneniu súsošia Štúrovcov z Námestia Ľudovíta      
     Štúra v Bratislave.       
 
2. Petíciu za návrat monumentu Márie Terézie na pôvodné miesto a dôstojný presun    
     súsošia Štúrovcov na Námestie slobody. 

 
 

B. nesúhlasí 
 
s premiestnením súsošia Štúrovcov z Námestia Ľudovíta Štúra v Bratislave.  
 
 

C. odporúča 
 
umiestniť monument Márie Terézie na iné vhodné miesto v súlade s pripravovanými 
„Pravidlami postupu pri evidovaní, umiestňovaní, premiestňovaní a demontáži pomníkov, 
pamätníkov a umeleckých diel a evidovaní pamätných tabúľ v Bratislave“. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 



        
Dôvodová správa 

 
 
            1. Dňa 27.1.2012 bola do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
doručená predsedom Matice slovenskej Mariánom Tkáčom „Petícia občanov - protest proti 
premiestneniu súsošia Štúrovcov z Námestia Ľudovíta Štúra v Bratislave“, ktorú podporilo 
svojimi podpismi 10 273 občanov z celého Slovenska. Nakoľko podaná petícia nespĺňala 
náležitosti petície podľa § 5 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
predpisov, bola Matici slovenskej zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov. Predmetná 
petícia bola po odstránení nedostatkov doručená do podateľne magistrátu dňa 29.2.2012.  Do 
uvedeného dátumu petíciu podporilo celkom 11 221 občanov. Z celkového počtu podpisov 
občanov je  podľa  zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 
platných 10 986 podpisov.  
          Pomník Ľudovíta Štúra, kodifikátora spisovnej slovenčiny, politika, pedagóga, básnika 
a publicistu, jedného z ústredných osobností slovenského kultúrno-politického života polovice 
19. storočia, je umiestnený na Námestí Ľudovíta Štúra od roku 1972. Pomník tvorí 
mramorový podstavec  s  bronzovou tabuľou, na podstavci mramorový pylón a bronzové 
sochy, text na pomníku je: Ľudovít Štúr, slovenský národný buditeľ  1815-1856.  Je venovaný 
osobnosti Ľudovíta Štúra, ako aj celkovo  hnutiu štúrovcov, ktoré  reprezentuje v slovenskej 
spoločnosti hodnoty humanity, demokratickosti a  úcty k slobode všetkých národov. Zároveň 
je dôstojnou pripomienkou osobností slovenských dejín na voľnom priestranstve hlavného 
mesta a prirodzenou a už tradičnou súčasťou Bratislavy takmer pol storočia. 
          Podľa schválených Zásad vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného 
mesta SR Bratislavy primátor predkladá petíciu, ktorá obsahuje viac ako 3000 podpisov na 
rokovanie mestského zastupiteľstva. 
       Text petície: „ My občania Slovenskej republiky obraciame sa na zainteresované orgány 
štátnej správy a samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy so zásadným protestom proti 
premiestneniu súsošia Štúrovcov z Námestia Ľudovíta Štúra v Bratislave.“ 

 
         2.  Dňa 19.3.2012 bola do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy doručená 
„Petícia za návrat monumentu Márie Terézie na pôvodné miesto a dôstojný presun súsošia 
Štúrovcov na Námestie slobody“,  ktorú podal Mgr. Maroš Mačuha PhD., výkonný riaditeľ  
Bratislavského okrášľovacieho spolku. Petíciu podporilo svojimi podpismi 5095 občanov 
z celého Slovenska.  Z celkového počtu podpisov občanov je podľa zákona č.85/1990 Zb. 
o petičnom práve v znení neskorších predpisov  platných 4776 podpisov.  

Podľa schválených Zásad vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného 
mesta SR Bratislavy primátor predkladá petíciu, ktorá obsahuje viac ako 3000 podpisov na 
rokovanie mestského zastupiteľstva.  

Bratislavský okrášľovací spolok sa obrátil na Hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislavu ( ďalej len „hlavné mesto“) vo veci návratu súsošia Márie Terézie na jej pôvodné 
miesto listom zo dňa 21.1.2012. Uvedeným podnetom sa zaoberala komisia kultúry a ochrany 
historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (ďalej len „komisia“).  
           Komisia vo svojom stanovisku odporučila vedeniu hlavného mesta rokovať o zámere 
znovupostavenia pomníka Márie Terézie v Bratislave s Bratislavským okrašľovacím spolkom 
a tiež odporučila hľadať komplexné riešenie umiestňovania pomníkov, pamätníkov a 
umeleckých diel na verejných priestranstvách v hlavnom meste. 

Iniciatíva Bratislavského okrášľovacieho spolku, ktorá navrhuje znovupostaviť 
pomník (súsošie) Márie Terézie na Námestie Ľudovíta Štúra a súsošie Štúrovcov premiestniť 
na Námestie slobody, vyvolala veľký ohlas a diskusiu. V dôsledku toho sa na hlavné mesto 
obracali s vyjadrením svojho stanoviska viacerí občania odborné organizácie, cirkvi, spolky a 
ďalšie inštitúcie. V stanoviskách, ktoré boli doručené hlavnému mestu, prevažovali negatívne 
postoje najmä k premiestneniu súsošia Štúrovcov z Námestia Ľudovíta Štúra. 



Súsošie Márie Terézie bolo v priestore terajšieho Námestia Ľudovíta Štúra umiestnené 
v rokoch 1897 – 1921, v rokoch 1938 – 1954 bol na námestí umiestnený pomník M.R. 
Štefánika a od roku 1972 je na námestí umiestnený pomník Ľudovíta Štúra,  ktorý je najdlhšie 
umiestneným pomníkom na uvedenom námestí. 

  
Problematika umiestňovania a premiestňovania pomníkov, pamätníkov a umeleckých 

diel na verejných priestranstvách mesta je veľmi citlivo vnímaná obyvateľmi, aj odbornou 
verejnosťou. Hlavné mesto v súčasnosti pripravuje „Pravidlá postupu pri evidovaní, 
umiestňovaní, premiestňovaní a demontáži pomníkov, pamätníkov a umeleckých diel 
a evidovaní pamätných tabúľ v Bratislave“ a v spolupráci s Mestským ústavom ochrany 
pamiatok v Bratislave aj „Koncepciu narábania s pomníkmi, pamätníkmi, výtvarnými dielami 
a pamätnými tabuľami na verejných priestranstvách v hlavnom meste  Slovenskej republiky 
Bratislave“. Návrh koncepcie bol odobrený Komisiou kultúry a ochrany historických 
pamiatok hlavného mesta a následne schválený primátorom hlavného mesta dňa 30. apríla 
2012. 

Na základe hodnotových kritérií obsiahnutých v návrhu Koncepcie vypracoval 
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave odborný posudok k problematike pomníkov na 
Štúrovom námestí v Bratislave. Porovnávacou hodnotovou analýzou existujúceho pomníka 
štúrovcov a navrhovanej kópie miléniového pomníka dospel spracovateľ k uzáveru, že 
uvedeným hodnotiacim princípom zodpovedá vo väčšej miere pomník štúrovcov. 

Výsledkom tohto odborného posúdenia zodpovedá aj spôsob vybavenia oboch 
predložených petícií, uvedený v návrhu uznesenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



 







 



 










