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kód uzn.:12. 1 

Návrh uznesenia 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

berie na vedomie 

súhlas komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy s vybudovaním a umiestnením „Pamätníka slovenského 

vysťahovalectva“ v Bratislave, v lokalite vymedzenej ulicami Landererova, Olejkárska, 

Čulenova, za novostavbou Slovenského národného divadla, vyjadrený v uznesení komisie 

kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy zo dňa 22. 4. 2015. 
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Dôvodová správa 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) v spolupráci s nadáciou 
s názvom Národný pamätník slovenského vysťahovalectva (ďalej len „nadácia“) predložili 
hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave (ďalej len „hlavné mesto“) návrh na 
postavenie Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave (ďalej len „pamätník“) so 
žiadosťou o predloženie na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky. 

Predložený návrh nadväzuje na iniciatívu z roku 2000, kedy bol položený v Sade 
Janka Kráľa základný kameň budúceho pamätníka a na konkrétne návrhy na umiestnenie 
pamätníka, predložené nadáciou v priebehu roku 2014. Z navrhovaných lokalít na 
umiestnenie pamätníka to bol Sad Janka Kráľa, Medická záhrada, lokalita na ľavom brehu 
Dunaja v okolí Starého mosta, resp. promenáda smerom k mostu Apollo, Gondova ulica a 
posledná z navrhovaných lokalít – územie vymedzené ulicami Landererova, Olejkárska 
a Čulenova za novostavbou Slovenského národného divadla. 

Predkladané návrhy boli postupne prerokované v komisii hlavného mesta SR 
Bratislavy pre pamätníky a zásahy do verejného priestoru (ďalej len „komisia“), a to 
26.03.2014, 05.11.2014 a 25.03.2015. 

Komisia na svojom zasadnutí 25.03.2015 prerokovala alternatívny návrh na 
umiestnenie pamätníka v  priestore vymedzenom Gondovou ulicou, nájazdom na Starý 
most a jestvujúcim protipovodňovým pobrežným múrom, a v lokalite vymedzenej ulicami 
Landererova, Olejkárska, Čulenova a prijala uznesenie v tomto znení: 

„Na základe predložených návrhov, komisia odporúča priestor medzi Landererovou, Čulenovou ul. a 
Olejkárskou ul. (parcela č. 9155/20), za vhodný pre umiestnenie Pomníka slovenského 
vysťahovalectva. Podmienkou je vypísanie medzinárodnej súťaže na realizáciu pomníka. Predkladateľ 
bude pri zadávaní súťažných podmienok pre pomník, komunikovať s autormi projektu parkových 
úprav. V súťažnej komisii, ktorá bude predložené návrhy posudzovať, bude pomníková komisia 
zastúpená svojim členom.“. 

Návrh na vybudovanie a umiestnenie pamätníka prerokovala aj Komisia kultúry a 
ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
(ďalej len „komisia kultúry“) 26.02.2014, 14.05.2014 a 22.04.2015. Na zasadnutí 22.04.2015 
bolo prijaté uznesenie, v ktorom komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  

� berie na vedomie zámer postavenia pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave  

� súhlasí s umiestnením pamätníka v lokalite vymedzenej  ulicami  Landererova, Olejkárska, 
Čulenova, za novostavbou SND 

� poveruje člena komisie JUDr. Milana Vetráka, PhD. komunikovať s Úradom pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí vo veci pamätníka slovenského vysťahovalectva. 

Na základe požiadavky spracovateľov, ktorí majú v záujme projekt vybudovania 
a umiestnenia pamätníka následne predložiť na rokovanie vlády SR, sa materiál predkladá 
na rokovanie tohto mestského zastupiteľstva ako iniciatívny materiál vyplývajúci nielen 
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z príslušných vyššie uvedených uznesení poradných orgánov primátora a mestského 
zastupiteľstva, ale aj uznesenia vlády SR č. 625 zo 17. 9. 2008.  

V súlade s odporúčaniami, ktoré zazneli na rokovaní Mestskej rady hlavného mesta 
SR Bratislavy dňa 11. 6. 2015, ktorá materiál odporučila na rokovanie mestského 
zastupiteľstva, sú predkladateľmi materiálu tak námestníčka primátora I. Plšeková, ako aj 
poslanec mestského zastupiteľstva a bývalý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí M. Vetrák. 

Pozemok (parcela č. 9155/20), na ktorom sa odporúča umiestnenie a vybudovanie 
pamätníka, nie je vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Realizáciou 
Pamätníka slovenského vysťahovalectva nevzniknú pre hlavné mesto SR Bratislavu žiadne 
priame finančné náklady. Financovanie tohto pamätníka bude viaczdrojové zo štátnych 
i neštátnych finančných prostriedkov. 

Prijatím uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v tejto veci by sa urobil prvý krok k tomu, aby sa naplnil jeden z hlavných 
pilierov politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. 

Po vybudovaní pamätníka (aj ako národnej kultúrnej pamiatky) sa predpokladá, že 
jeho prevádzku, správu a údržbu bude zabezpečovať štát prostredníctvom kultúrnej 
organizácie ktorej je zriaďovateľom, pričom v prípade záujmu aj zo strany mesta bude 
možné tieto záležitosti riešiť vzájomnou dohodou. 





Výpis z Uznesenia  

zo zasadania Komisie hl. mesta Bratislavy pre pamätníky a zásahy do verejného 

priestoru   dňa 25.3.2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Členovia s hlasovacím právom: 10+2  

Členovia bez hlasovacieho práva: 2 

Ďalší prítomní: 2 

 

Predmetom zasadania komisie bolo posúdenie viacerých predložených návrhov: 

 

Bod 4. -Pomník slovenského vysťahovalectva –(materiál na komisiu opätovne predložila 

nadácia Národný pamätník slovenského vysťahovalectva, ktorú zastúpil na rokovaní dr. C. 

Baláž.) 

Pomník slovenského vysťahovalectva je na komisiu predložený po tretíkrát. Predkladateľ od 

posledného zasadania, upustil od myšlienky vytvorenia pomníka spolu s múzeom slovenského 

vysťahovalectva. Rozhodol sa postaviť len pomník. 

Na základe predložených návrhov, komisia odporúča priestor medzi Landererovou, 

Čulenovou ul. a Olejkárskou ul. (parcela č.9155/20), za vhodný pre umiestnenie Pomníka 

slovenského vysťahovalectva. Podmienkou je vypísanie medzinárodnej súťaže na realizáciu 

pomníka. Predkladateľ bude pri zadávaní súťažných podmienok pre pomník, 

komunikovať s autormi projektu parkových úprav. V súťažnej komisii, ktorá bude 

predložené návrhy posudzovať, bude pomníková komisia zastúpená svojim členom.  

Za toto rozhodnutie hlasovalo kladne 8 členov komisie, 1 sa zdržal. 

 

 

V Bratislave 30.3.2015 

 

Doc. Ján Hoffstädter, akad.soch. v.r. 

Predseda komisie 

 

 

Zapísala:  

PhDr. Jana Hamšíková - tajomník komisie 
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Informatívny výpis Aktualizácia katastrálneho portálu: 05.03.20151/1

ZIADOST 558/81- 592/81
719/86/320- 719/86
ZIADOST Z 4.12.1995
ZIADOST Zn.96/98/DEM Z.11.11.1998

Tituly nadobudnutia LV:

ČIASTOČNÝ 2649
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA  č. 

ČASŤ C: ŤARCHY

 9155/ 20
Parcelné číslo

6937
Výmera v m2

Zastavané plochy a
nádvoria

Druh pozemku
18

Spôsob využ. p.
1

Umiest. pozemku Právny vzťah

Ostatné parcely nevyžiadané

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Žiadosť o zmenu sídla R - 2431/08.

Iné údaje:

1

Por. číslo

SR - Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, Bratislava, PSČ 819 01,
SR

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

IČO :  

1 1

Spoluvlastnícky podiel
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Žiadosť č.35-6101/2005 zo dňa 7.2.2005, Č.j.9345/98-Pt zo dňa 8.10.1998, Pk.vl.13867, GP
88/04 zo dňa 24.1.2005.
Kúpna zmluva V-29297/08 zo dňa 7.11.2008.
Zmluva o prevode správy č. MK-8/2013/M zo dňa 2.4.2013, Z-8357/13
Zmluva o prevode správy č. MK-14/2013/M zo dňa 3.4.2013, Z-8358/13

Legenda:

 / 

Bez zápisu.

Vytvorené cez katastrálny portál
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Dátum vyhotovenia
Čas vyhotovenia:

06.03.2015
13:12:16

Okres:
Obec:
Katastrálne územie:

BA-m.č. STARÉ MESTO
Bratislava I

Staré Mesto

Poznámka:

Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Druh ch.n.

Spôsob využívania pozemku:

Umiestnenie pozemku:
18 - Pozemok, na ktorom je dvor

1 - Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

VlastníkÚčastník právneho vzťahu:

Bez zápisu.

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 2705/2015

1

Vysvetlenie: údaje v ČASTI C:ŤARCHY bez uvedenia parcelného čísla alebo poradového čísla vlastníka alebo inej oprávnenej
osoby sa týkajú všetkých nehnuteľností a všetkých vlastníkov a iných oprávnených osôb na liste vlastníctva.
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Historicko-spoločenský kontext a dôvody umiestnenia Pamätníka slovenského 

vysťahovalectva v Bratislave 

„Slovenská republika podporuje národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich 

v zahraničí, podporuje ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a vzťahy s materskou 

krajinou“ (článok 7a Ústavy Slovenskej republiky). 

„Slovensko a Slovenská republika vždy považovali a považujú Slovákov v zahraničí za 

integrálnu národnú súčasť, ich život a dejiny za súčasť slovenských národných dejín a ich kultúru za 

súčasť národného kultúrneho dedičstva. Slovenská republika si je vedomá, že Slováci vo svete sú 

spoločnými duchovnými nositeľmi slovenskej štátnosti, a oceňuje ich prínos ako integrujúceho 

činiteľa a mostu preklenujúceho hranice medzi materskou krajinou a ich novou vlasťou.“ (Z 

Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky k Slovákom žijúcim v zahraničí, 6. júla 1999). 

Slovenská republika má 5 397 036 občanov, z nich 4 352 775 má slovenskú národnosť. 

Z celkového počtu občanov Slovenskej republiky ich takmer 300-tisíc žije, pracuje, podniká, 

študuje v zahraničí.  Ďalšie približne dva milióny Slovákov a ich potomkov žije v súčasnosti 

vo viac ako 30 štátoch celého sveta. Mimo svoju vlasť sa dostali z rôznych dôvodov, boli a sú 

súčasťou slovenského národa. Vláda Slovenskej republiky prijala už dňa 17. 9. 2008 

uznesenie, ktorým uložila podpredsedovi vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske 

záležitosti, ľudské práva a menšiny vybudovať Pamätník slovenského vysťahovalectva 

v Bratislave v spolupráci s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja. 

K naplneniu tohto uznesenia sa aktuálne usilujú prispieť aj spracovatelia tohto 

materiálu – Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a nadácia Národný pamätník 

slovenského vysťahovalectva. Výstavbou dôstojného pamätníka v hlavnom meste  

Slovenskej republiky by sme pripomenuli, že zahraniční krajania sú dlhodobo predmetom 

záujmu a úsilia predstaviteľov štátu a krajanských komunít v zahraničí. 

Pokiaľ ide o historicko-spoločenské súvislosti, po roku 1993 Slovenská republika 

prevzala tvorbu i  realizáciu politiky a vzťahov štátu k slovenským menšinám, komunitám 

a jednotlivcom v zahraničí do vlastnej kompetencie. Zabezpečuje ju prostredníctvom 

Národnej rady Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, ústredných a iných 

orgánov štátnej a verejnej správy, ktoré spolupracujú v tejto oblasti s verejnoprávnymi 

a mimovládnymi inštitúciami a organizáciami. Národná rada Slovenskej republiky (NR SR) 

to potvrdila viacerými významnými rozhodnutiami. V roku 1994 vyhlásila 5. júl za Deň 

zahraničných Slovákov a zaradila ho medzi pamätné dni Slovenskej republiky, roku 1997 

prijala prvú osobitnú legislatívnu normu – zákon o zahraničných Slovákoch – roku 1999 prijala 

politickú Deklaráciu k Slovákom žijúcim v zahraničí  a roku 2005 nový zákon č. 474/2005 Z. z. 

o Slovákoch žijúcich v zahraničí. 

Väčšina štátov, v ktorých zohráva migrácia podstatnú rolu, venuje tejto problematike 

osobitnú pozornosť práve budovaním migračných pamätníkov. Na priblíženie uvádzame  

abecedne stručný prehľad štátov, kde  podobné pamätníky už jestvujú: Argentína, Austrália, 

Belgicko, Brazília, Česko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Izrael, Južná 

Afrika, Kanada, Libanon, Malta, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, San Marino, Srbsko, 
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Slovinsko, Spojené štáty americké, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Veľká 

Británia. 

Aj na Slovensku je snaha o vybudovanie hmotného pamätníka v architektonickom, 

sochárskom a výtvarnom stvárnení, ktorý by mal symbolickú podobu a bol by prejavom 

prepojenia medzi Slovákmi a ich potomkami, ktorí žijú v zahraničí, so Slovákmi, ktorí žijú 

na Slovensku.  

Na základe  iniciatívy vtedajšieho Domu zahraničných Slovákov v Bratislave ako 

inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR a s podporou starostu 

mestskej časti Bratislava - Petržalka Vladimíra Bajana, bol v júli 2000 v Sade Janka Kráľa na 

pravom brehu Dunaja položený základný kameň budúceho pamätníka. Je ním 4,5-tonový 

kus neopracovaného červeného mramoru, ktorý  venovali Slováci z Maďarska s vytesaným 

nápisom Základný kameň Pamätníka slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov. 

Bratislava, júl 2000, ktorý slávnostne posvätili zástupcovia  Katolíckej cirkvi na Slovensku 

a Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. 

Keď v roku 2008 vláda Slovenskej republiky prijala uznesenie ku koncepcii štátnej 

politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015, zaviazala podpredsedu 

vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, aby do 31. 

decembra 2010 v spolupráci s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja vybudoval 

Pamätník slovenského vysťahovalectva v Bratislave a zabezpečil jeho spolufinancovanie  (v 

zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 625 zo 17. septembra 2008). Predmetné 

uznesenie vlády nebolo doteraz naplnené. 

V roku 2013 vznikla nadácia Národný pamätník slovenského vysťahovalectva. 

Začiatkom roku 2014 nadácia vypracovala úvodný projekt Národného pamätníka 

slovenského vysťahovalectva a na webovej stránke ho vystavila na verejné pripomienkové 

konanie. Okrem zakladateľských partnerov (Matica slovenská, Migrácia SK, Združenie 

expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov) sa prvým pracovným partnerom 

stal Spolok architektov Slovenska a s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí bola   

podpísaná  dohoda o spolupráci pre vybudovanie Pamätníka slovenského vysťahovalectva 

v Bratislave. 

Pre umiestnenie budúceho pamätníka boli pôvodne predložené viaceré alternatívy, 

všetky však počítali s tým, že základný kameň položený v roku 2000 v Sade Janka Kráľa 

v Bratislave – Petržalke by sa stal organickou súčasťou definitívneho pamätníka. Príslušné 

komisie však nakoniec odporučili alternatívu v priestore vymedzenom ulicami Landererová, 

Olejkárska a Čulenová za novostavbou Slovenského národného divadla. 

Ideový zámer pamätníka saturuje všetky migračné pohyby obyvateľstva z územia 

Slovenska, emigráciu, imigráciu, reemigráciu, presídlenie, vysídlenie, súčasnú ekonomickú 

migráciu, ktoré sa dotkli príslušníkov slovenského národa, národnostných menšín i 

náboženských skupín. Hlavnou ambíciou je stať sa živým pamätníkom, ako pamäť na 

minulé generácie a ako odkaz pre budúce generácie. 
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Budúci Pamätník slovenského vysťahovalectva by teda mal byť situovaný v priestore 

vymedzenom  ulicami Landererová, Olejkárska a Čulenová. Iba niekoľko desiatok metrov 

od novostavby Slovenského národného divadla tu niekoľko rokov bolo neoficiálne 

parkovisko.  Uvedený pozemok síce pôvodne patril Ministerstvu kultúry SR, ale to ho pred 

rokom a pol označilo za nadbytočný a do správy ho dostalo Slovenské národné divadlo.  

Predmetný pozemok na Landererovej ulici je vo vlastníctve štátu a v jeho priestoroch 

parkoviska má vyrásť verejný park. Uvedený priestor sa nachádza na parc. č. 9155/20 v kat. 

území Bratislava – Staré mesto. Je len prirodzené, že vo všetkých verejných parkov na  svete,  

ich súčasťou i ozdobou sú nielen parkové a terénne úpravy, ale neoddeliteľnú súčasť tvoria 

architektonické a sochárske prvky. V tomto zmysle  umiestnenie navrhovaného Pamätníka 

slovenského vysťahovalectva bude tvoriť jeho organickú súčasť a stane sa jeho obohatením. 

Budúci pamätník slovenského vysťahovalectva by mal plniť funkciu živého objektu 

všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, zároveň byť súčasťou celosvetovej siete 

migračných pamätníkov v zahraničí a v kontexte tvorby politík Európskej únie 

v neposlednej miere vo vzťahu k fenoménu Európania vo svete.  

Po dobudovaní bude pripomínať aj nasledujúcim generáciám, že ich pôvodnú vlasť 

od osemnásteho storočia vo väčších i mohutných vysťahovaleckých vlnách opustilo už 

niekoľko miliónov synov a dcér, ktorí sa rozpŕchli po celom svete, ale ani zo sŕdc ich 

potomkov nikdy nevymizla láska k slovenskému kraju. Pamätník slovenského 

vysťahovalectva sa svojím putom s minulosťou i prítomnosťou stane živým odkazom  aj pre 

budúce generácie. A mal by sa stať akousi vstupnou bránou putovania zahraničných 

Slovákov po ich pôvodnej vlasti a zároveň styčným bodom pre ľudí, ktorí v našom štáte 

hľadajú svoje korene. 

Realizáciou Pamätníka slovenského vysťahovalectva nevzniknú pre hlavné mesto SR 

Bratislavu žiadne priame finančné náklady. Financovanie tohto pamätníka bude 

viaczdrojové zo štátnych i neštátnych finančných prostriedkov. Po vybudovaní pamätníka 

sa predpokladá, že jeho prevádzku, správu a údržbu bude zabezpečovať štát 

prostredníctvom kultúrnej organizácie ktorej je zriaďovateľom, pričom v prípade záujmu aj 

zo strany mesta bude možné tieto záležitosti riešiť vzájomnou dohodou. 

Navrhované opatrenia, ktoré by mali po prijatí tohto materiálu Mestským 

zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nasledovať, sú takéto: 

a) vypísať medzinárodnú súťaž na architektonické, sochárske a výtvarné stvárnenie 

Pamätníka slovenského vysťahovalectva, 

b) vypracovať vykonávací projekt budúceho Pamätníka slovenského vysťahovalectva,  

c) vydať územné rozhodnutie, 

d) určiť gestora projektu, 

e) vypracovať harmonogram prípravy a realizácie projektu, 

f) vydať stavebné povolenie, 

g) zabezpečiť slávnostnú medzinárodnú inauguráciu. 
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Dôvody, pre ktoré by práve Bratislava ako reprezentant celého Slovenska, mala 

byť miestom, kde by mal byť vybudovaný a umiestnený Pamätník slovenského 

vysťahovalectva sú prinajmenšom tieto: 

 Po vzniku Česko – Slovenskej republiky v rokoch 1919 – 1938 bola Bratislava sídlom 

detašovaných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré mali priamo vo svojej 

kompetencii vysťahovalectvo (Minister s plnou mocou pre správu Slovenska, 

Expozitúra Ministerstva zemědelstva, Slovenské oddelenie Ministerstva sociálnej 

starostlivosti, Policajné riaditeľstvo v Bratislave, Krajinský úrad v Bratislave, 

Slovenské oddelenie Ministerstva vnútra, Slovenský úrad práce v Bratislave). 

 Bratislava najmä od medzivojnového obdobia zohrávala a zohráva osobitnú 

a dôležitú úlohu. V tomto období sa stala dôležitým zberným centrom, kde sa 

sústreďovali vysťahovalci pred svojim odchodom do cudziny. Roku 1928 Rada 

mesta Bratislavy súhlasila so zriadením provizórnej nocľahárne pre 

poľnohospodárskych robotníkov – vysťahovalcov na Jelenej ulici v Bratislave. Išlo 

o provizórium, na ktoré uvoľnilo riaditeľstvo štátnych železníc svoje drevené baraky 

do tej doby, kým nebude vystavená konečná budova na tento účel. Uvedené 

provizórium slúžilo daným účelom do roku 1939, kedy sa  hospodárske 

vysťahovalectvo do cudziny obmedzilo a napokon zastavilo. Podobným účelom 

slúžila i bratislavská nocľaháreň, ktorá bola otvorená 10.11.1930 tiež na Jelenej ulici. 

Bola to moderná hygienická budova s oddelením pre mužov a ženy s 200 lôžkami 

a príslušenstvom. 

 V rámci Dunajských veľtrhov v Bratislave, sa realizovala v roku 1936  prvá výstava o 

slovenskom vysťahovalectve. 

 V Bratislave pôsobila ako vysťahovalecká inštitúcia Slovenská odbočka Národnej 

rady československej a najmä Vysťahovalecká poradňa pre Slovensko, ktorá zahájila 

svoju činnosť v decembri 1934 a umiestnená bola na Križkovej ulici. 

 Vo vzťahu k zahraničným Slovákom a vysťahovalcom zo Slovenska v rokoch 1920 – 

1948 v Bratislave pôsobila Slovenská liga na Slovensku (zahraničný odbor) so sídlom 

na Grösslingovej ulici v budove Slovenskej ligy a v rokoch 1939 – 1944 Vedecká 

spoločnosť pre zahraničných Slovákov. 

 V rokoch 1940 – 1948 bol v Bratislave umiestnený zberný tábor pre repatriantov 

a reemigrantov, ktorí sa vracal z cudziny domov na Slovensko. 

 Na základe uznesenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady bol od roku 1968 

zriadený ako profesionálne pracovisko pre krajanskú problematiku Ústav pre 

zahraničných Slovákov. Jeho sídlom sa stala časť bývalého kláštora františkánov na 

Františkánskej (vtedy Pugačevovej) ulici v Bratislave. Tu bola v roku 1984 otvorená aj 

prvá stála expozícia o slovenskom vysťahovalectve, dejinách a živote zahraničných 

Slovákov „Slováci vo svete“. 

 Dislokačná komisia vlády Slovenskej republiky svojim rozhodnutím č. 6 zo dňa 20. 

marca 1990 odporučila Národnému výboru hlavného mesta SR Bratislavy prideliť 
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priestory bývalého Múzea V. I. Lenina na ul. Obrancov mieru č. 21a v Bratislave 

Matici slovenskej za účelom zriadenia Múzea slovenského vysťahovalectva 

a súhlasila s tým, aby dislokačné oddelenie NVB vydalo Matici slovenskej na tieto 

priestory dislokačné rozhodnutie. V rokoch 1990 – 2007 v tejto  budove postupne 

sídlili, Ústav pre zahraničných Slovákov, Dom zahraničných Slovákov, Krajanské 

múzeum a Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov. 

 V roku 1991 Názvoslovná komisia hl. mesta SR Bratislavy, premenovala po 

význačných osobnostiach zahraničných Slovákov skoro všetky ulice v Bratislave  

Ovsišti a Starom Háji. 

 V roku 1993 vznikla samostatná suverénna Slovenska republika a jej hlavným 

mestom sa stala Bratislava. Odvtedy je Bratislava sídlom prezidenta, parlamentu, 

vlády a všetkých ústredných orgánov štátnej správy. 

 V roku 1993 prijala NR zákon  o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a 

pamätných dňoch., ktorým bol 5. júl vyhlásený za pamätný deň SR,  ako Pamätný 

deň zahraničných Slovákov. 

 V júli 2000 v Sade Janka Kráľa na pravom brehu Dunaja bol položený základný 

kameň budúceho pamätníka. Je ním 4,5-tonový kus neopracovaného červeného 

mramoru, ktorý  venovali Slováci z Maďarska s vytesaným nápisom Základný 

kameň Pamätníka slovenského vysťahovalectva a zahraničných Slovákov. Bratislava, 

júl 2000, ktorý slávnostne posvätili zástupcovia Katolíckej cirkvi na Slovensku 

a Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. 

 V  roku 2006 vznikol zo zákona Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom 

v Bratislave. 

 Podľa koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 

2015, tvorbu a výkon štátnej politiky zabezpečujú Ministerstvo zahraničných vecí 

a európskych záležitosti SR spolu s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí so 

sídlom v Bratislave. 

 V Bratislave sídli prezident, parlament, vláda, ministerstvá, veľvyslanectvá a rôzne 

úrady. Má svoje sídlo niekoľko univerzít, vysokých škôl, divadiel, múzeí a iných 

kultúrnych ustanovizní. Od roku 1997 tu sídli  Rozvojový fond OSN pre Európu - 

United Nations Development Programme for Europe. Od roku 2000 je mesto sídlom  

Medzinárodného vyšehradského fondu International Visegrad Fund. Sídli tu 

Európska rada Svetovej poštovej únie (UPU), Kancelárie Svetovej zdravotníckej 

organizácie v SR, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Medzinárodnej 

organizácie pre migráciu (IOM) Slovensko a množstvo ďalších medzinárodných 

organizácii a inštitúcií, 

 Mestská časť Bratislava – Petržalka je volebným obvodom pre Slovákov žijúcich 

v zahraničí, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku. 



Informácia o súhlase s vybudovaním a umiestnením Pamätníka slovenského 

vysťahovalectva v Bratislave 

kód uzn.: 12.1   

Uznesenie č. 101/2015 
     zo dňa 11. 06. 2015 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hl. mesta SR Bratislavy 

zobrať na vedomie súhlas komisie kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy s vybudovaním a umiestnením Pamätníka 

slovenského vysťahovalectva v Bratislave v lokalite vymedzenej ulicami Landererova, 

Olejkárska, Čulenova, za novostavbou Slovenského národného divadla, vyjadrený v uznesení 

zo dňa 22. 4. 2015. 

 


