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NÁVRH  UZNESENIA 

 

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje 

Návrh na zápis Tržnice na Trnavskom mýte do Zoznamu pamätihodnosti mestskej časti Bratislave-Nové Mesto 

 

a poveruje starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

zaslaním schváleného Návrhu na zápis Tržnice na Trnavskom mýte do zoznamu pamätihodností mestskej časti 

Bratislave-Nové Mesto Mestskému ústavu ochrany pamiatok v Bratislave a Magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Podnet na zápis Tržnice na Trnavskom mýte do zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratisla-

va-Nové Mesto 

 

21. apríla 2022 schválilo miestne zastupiteľstvo podnet na zápis Tržnice na Trnavskom mýte do zoznamu 

pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a Uznesením 37/28.8 poverilo starostu, aby zápis tohto 

objektu do zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zabezpečil. 

 

Mestský ústav ochrany pamiatok – zoznam pamätihodností mestských častí 

 

Zoznam pamätihodností mesta a mestských častí bol vytvorený ako nástroj na poznanie a zdokumentova-

nie hodnotných predmetov, pojmov a udalostí, ktoré sa viažu ku kultúrnemu životu a histórii mesta. Zoznam 

pamätihodností uložený na Mestskom ústave ochrany pamiatok (MÚOP) v Bratislave sa môže priebežne rozši-

rovať o ďalšie podnety a tiež obohacovať o archívne materiály a historické pohľadnice.  

Pojem pamätihodnosť je špecifický, nekryje sa s pojmom národná kultúrna pamiatka. Zjednodušene sa dá 

povedať, že národné kultúrne pamiatky majú význam celoslovenský a ich ochranu garantuje štát, zatiaľ čo pamä-

tihodnosti majú spravidla lokálny význam a garantom ich ochrany je obec. 

Výber do zoznamu pamätihodností mestskej časti si robí mestská časť sama (poslanci, starosta, aktivisti, 

komisia a pod) a MÚOP poskytuje iba poradenstvo (napr. s historickými okolnosťami vzniku objektu). Na 

schválenie zápisu objektu do zoznamu pamätihodností je potrebné uznesenie miestneho zastupiteľstva. 

 

Popis objektu 

 

Priestor dnešnej križovatky na Trnavskom mýte bol až do 70-tych rokov 20. stor. bratislavským mestským 

trhoviskom. Po úprave a rozšírení križovatky, došlo k preloženiu trhu na Miletičovu ul. a na mieste pôvodného 

trhu bola realizovaná budova novej tržnice. Autorom bol architekt Ivan Matušík (1930 - 2022), ktorý ju napro-

jektoval v r.1978, v spolupráci P. Čížka a A. Morávkovej, pre zadávateľa Národný výbor mesta Bratislavy.  

 

Architekt navrhol progresívny konštrukčný systém, základom ktorého bol transparentný celosklenený ob-

vodový plášť, dodal stavbe jedinečný výraz, Strojovú a klimatizačnú techniku autor umiestnil do priznaných 

rozvodných potrubí, ktoré vytvárajú v interiéri i exteriéri špecifickú, netradičnú dekoráciu. Nevhodné úpravy in-

teriéru, ale najmä exteriéru (náter sklenených stien vonkajšieho plášťa) v neskoršom období devalvujú inak kva-

litnú, originálnu architektúru. 

 

Tržnica na Trnavskom mýte bola v minulom roku zaradená do celomestského zoznamu pamätihodností. 


