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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
I.  poskytnutie príspevku vo výške 3 000,- Eur mestskej príspevkovej organizácií Múzeum 

mesta Bratislavy na expozíciu Antická Gerulata Bratislava – Rusovce za účelom 
zabezpečenia internetu s príslušným technickým vybavením pre zamestnancov múzea 
a najmä pre návštevníkov tejto kultúrnej pamiatky, ktorá sa pripravuje na zápis  do 
Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO v súlade so spracovaným Manažment 
plánom 2011 – 2021 Dunajský Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na 
strednom Dunaji, 

 
 
II.  v programe 7, podprogram 7.2 presun prostriedkov z prvku 7.2.5 Kultúrne podujatia v 

rámci mesta z položky 630 vo výške 3 000,- Eur do prvku 7.2.4 Podpora Múzeu mesta 
Bratislavy na položku 640 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 Územie dnešného juhozápadného Slovenska pozdĺž rieky Dunaj predstavuje z historického 
hľadiska severnú hranicu Rímskeho impéria a jeho provincie Panónia. V tejto lokalite Rimania 
postupne vybudovali rozsiahly hraničný pevnostný systém, tzv. Limes Romanus. Patrí k nemu 
najmä vojenská pevnosť v Iži a vojenská sídelná jednotka Rímsky kastel - Gerulata v Bratislave – 
Rusovciach. Obe lokality predstavujú dnes významné antické pamiatky, ktoré je potrebné chrániť 
v súlade s Dohovorom o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.  

V prípade Rusoviec ide najmä o samotný kastel spolu s príslušným areálom, ale tiež o 
okolité pozemky, na ktorých sa preukázateľne nachádza celý vojenský tábor, ktorého pôdorys bol 
zameraný a predmetom archeologického výskumu už v období rokov 1990 až 2002.   
 Ministerstvo kultúry SR pripravuje v spolupráci s viacerými príslušnými organizáciami 
projekt nazvaný „riadiaci systém lokality Limes Romanus“, ktorého cieľom je zápis týchto objektov 
do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.  Projekt je spracovaný v rámci medzinárodného 
Programu teritoriálnej spolupráce 2007-2013, Stredná Európa, číslo 1CE079P4. Podmienkami pre 
docielenie úspešného zápisu lokality „Rímskeho tábora ( kastel ) v Bratislave – Rusovciach – 
Gerulata“  ako aj vojenskej pevnosti v Iži do UNESCO je vytvorenie riadiaceho systému – Limes 
Romanus a vhodného riadiaceho plánu.   

Za tým účelom sa dňa 25.03.2011 a následne 10.05.2012 uskutočnili pracovné rokovania na 
pôde Pamiatkového úradu SR, na ktorých sa vytvoril zoznam členov riadiacej skupiny a prerokovali 
sa všetky urgentné, krátkodobé a dlhodobé úlohy jednotlivých členov riadiacej skupiny. Medzi 
stálych členov v súčasnosti riadiacej skupiny patrí aj hlavné mesto SR Bratislava. Ďalšími členmi 
riadiacej skupiny sa stali Mestská časť Bratislava – Rusovce a Mestský ústav ochrany pamiatok a 
Múzeum mesta Bratislavy. V súčasnosti je už spracovaný Manažment plán 2011 – 2021 Dunajský 
Limes na Slovensku – Rímske antické pamiatky na strednom Dunaji. Základným cieľom 
vybudovania účinného riadiaceho systému je zachovanie jedinečnej hodnoty celého územia lokality 
Dunajský Limes na Slovensku, vrátane jej ochranného pásma.   

Snahou hlavného mesta SR Bratislavy je podporiť iniciatívu členov riadiacej skupiny 
a docieliť zápis Gerulaty v Rusovciach do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, aby široká 
verejnosť mala možnosť sa bližšie oboznámiť so súborom pamiatok antickej Gerulaty, ktorá 
predstavuje unikátnu zbierku nevyčísliteľnej hodnoty svetového kultúrneho významu.  

Všetky aktivity a úlohy stanovené Manažment plánom sa realizujú vo vzájomnej a úzkej 
spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou, mestskou časťou Bratislava – Rusovce 
a Múzeom Antická Gerulata Bratislava – Rusovce. Mestská časť zabezpečuje spracovanie 
územného plánu zóny Rusovce stred. Múzeum Antická Gerulata v Bratislave – Rusovciach 
pripravuje projektovú dokumentáciu k rekonštrukcií areálu Múzea Antická Gerulata Bratislava 
v súlade s vypracovaným Manažment plánom projektu Dunajský Limes. Cieľom rekonštrukcie je 
zväčšiť kapacitu a plochu múzea, expozičné plochy v interiéri, skvalitniť podmienky pre 
archeologickú základňu, zabezpečiť tiež požiarnu ochranu a bezpečnosť i lepšiu dostupnosť areálu 
múzea pre verejnosť a najmä zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj archeologickej lokality, jej 
prezentácie a skultúrnenie bezprostredného okolia múzea Antická Gerulata Bratislava – Rusovce.  

Hlavné mesto SR Bratislava uvedenú iniciatívu víta, podporuje a v súčasnosti realizuje 
vysporiadanie vzťahov k pozemkom situovaných v areáli múzea a jeho bezprostredného okolia. V 
rámci úloh stanovených samotným Manažment plánom 2011 – 2021 vyvstala požiadavka na 
zabezpečenie internetu pre múzeum za účelom zlepšenia propagačnej a publikačnej činnosti, ktorou 
sa prehĺbi výpovedná hodnota unikátnej zbierky z doby rímskej. Jednou z podmienok zápisu 
Antickej Gerulaty do zoznamu UNESCO je požiadavka na zabezpečenie internetu s príslušným 
technickým vybavením.  Hlavné mesto SR Bratislava má snahu zabezpečiť pre archeologické 
lokality potrebnú ochranu, prezentáciu a vhodné využitie pamiatkových hodnôt a pamiatkového 
fondu z tohto dôvodu navrhujeme schváliť poskytnutie finančného príspevku vo výške 3 000,- Eur 
pre múzeum Antická Gerulata za účelom zabezpečenia internetového pripojenia s príslušným 
technickým vybavením tak, aby bol internet dostupný pre zamestnancov a  návštevníkov múzea.  

 
 
 



Finančné prostriedky budú zabezpečené v rámci programu 7, podprogram 7.2 presunom 
prostriedkov z prvku 7.2.5 Kultúrne podujatia v rámci mesta z položky 630 vo výške 3 000,- Eur do 
prvku 7.2.4 Podpora Múzeu mesta Bratislavy na položku 640. 

Splnením všetkých vyššie uvedených plánov a úloh sa zvýši význam súčasnej expozície, 
zdôrazní sa jej významový potenciál, prispeje to k prestíži celého hlavného mesta SR Bratislavy aj 
vo väzbe na mestskú časť Bratislava – Rusovce.  
  
  
   
 




