
DEVÍN:

Význam bratislavskej mestskej časti Devín sa zakladá jednak na kultúrno-

historických súvislostiach, ako aj na prírodnom bohatstve – v podobe národnej 

prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Dominanta národnej kultúrnej pamiatky 

slovanského hradiska Devín, ktorý sa týči na vyvýšenom mieste nad sútokom riek 

Moravy a Dunaja, v kontakte s výbežkami Karpatského oblúka v tzv. Devínskej 

bráne, je cenná nielen ako fyzicky zachovaný objekt, ale pripomína význam 

tohto miesta, ktoré bolo pravdepodobne kontinuálne osídlené už od 5. tisícročia 

pred n. l. Dochádzalo tu k styku  východnej a západnej kultúry, stretu bojových 

družín Keltov a Germánov, neskôr rímskych a iných vojsk, v stredoveku tadiaľto 

prechádzali významné obchodné cesty – Podunajská a Jantárová. V 19. storočí sa 

Devín stáva symbolom slovenského národného obrodenia. Na všetky tieto aspekty 

musia myslieť aj architekti vstupujúci svojou tvorbou do okolitého územia, na 

ktoré sa vzťahuje ochranné pásmo NKP Devín – Slovanské hradisko.

 Zdroj: GOJDIČ, Ivan. Národná kultúrna pamiatka Devín. Slovanské hradisko. Bratislava: Pamiatkový 

ústav, 2000. 47 s. ISBN 80-968492-3-9.
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PONÚKANÉ TÉMY:
1/ AMFITEÁTER POD HRADOM A NÁBREŽNÁ PROMENÁDA
2/ PRIESTOR PRED HRADOM DEVÍN 
(SÚČASNÉ PARKOVISKO A REŠTAURÁCIA)
3/ NÁMESTIE S KULTÚRNYM DOMOM NA NÁROŽÍ ULÍC 
ŠTÍTOVÁ A LOMNICKÁ
ŠTUDENTI MÔŽU OKREM PONÚKANÝCH TÉM RIEŠIŤ AJ ŠTU-
DENTSKÉ SÚŤAŽE, KTORÉ SÚ TEMATICKY ORIENTOVANÉ NA 
ZAMERANIE ATELIÉRU.

Devín - promenáda okolo hradného areálu s amfiteátrom
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https://www.google.sk/maps

Kritériá pamiatkovej ochrany na území Ochranného pásma NKP Devín – Slovanské hradisko
Obrázok: KPÚ Bratislava
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nina.bartosova@stuba.sk / 
veronika.vanova@stuba.sk

Úlohou jednotlivých zadaní bude spracovať návrh obnovy vybraných 
objektov, resp. územných častí Devína, s cieľom zachovať, udržať 
a regenerovať charakteristické pohľady, siluetu a panorámu 
navrhovaného pamiatkového územia a eliminovať negatívny vplyv 
objektov nerešpektujúcich pamiatkové územie.
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