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Vážení priatelia,
takmer pred dvomi rokmi som si predsavzal, že budem z pozície župana podporovať aktivity
a akcie, ktoré budú zvýrazňovať dejiny a historické súvislosti v našom regióne, v našej župe.
Jedným z príkladov, ako sa nám to darí, je aj pravidelné organizovanie odborných konferencií
pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva. V minulom roku sme sa venovali technickým pamiatkam na území Bratislavského samosprávneho kraja, v tomto roku sú to kúrie
a kaštiele. Nie náhodou konferencia, z ktorej zborník držíte v rukách, prebehla v prekrásnom
obnovenom kaštieli v Tomášove.
Kaštiele a kúrie predstavujú významnú súčasť kultúrneho dedičstva všade v Európe a nemalo
by to byť inak ani u nás v Bratislavskom samosprávnom kraji. Ich význam spočíva vo viacerých
rovinách, ktoré sa navzájom prelínajú a dopĺňajú. Kaštiele a kúrie boli budované ako reprezentatívne sídla šľachty a významných osobností svojej doby. Umožňovali naplno stvárniť v tom
čase aktuálne estetické a konštrukčné princípy a normy. Svojou kompozíciou, výtvarnou výzdobou a stvárnením okolia tvorili štýl, ktorý sa potom ako príklad šíril do ich okolia a ovplyvňoval podobu menších a odlišných stavieb. Obrazne povedané kaštiele a kúrie sú výstavnými
objektmi histórie architektúry a staviteľstva, ktoré nám i v dnešnej dobe vedia priblížiť vrchol
umu a zručnosti predchádzajúcich generácií majstrov svojho remesla.
V čase svojho rozkvetu boli kaštiele popri mestách centrá kultúrneho, spoločenského i politického života, kde sa doslovne písali dejiny tohto regiónu. Ich stavitelia boli významné šľachtické
rody a osobnosti, ktoré sa priamo podieľali na rozvoji a formovaní župy v histórii. V ich priestoroch sa viedli stretnutia panovníkov, diplomatické rokovania a urovnávali sa i vojenské konflikty. Preto majú tieto stavby popri hodnotách priamych, viažucich sa na ich hmotnú podstatu,
i hodnoty nepriame, ktoré sú stelesnené práve udalosťami a osobnosťami s nimi spojenými. Tieto reprezentačné stavby majú významné miesto v regionálnej histórii, sú jej nezanedbateľnou
súčasťou a ich živým dokladom. Z toho dôvodu sa chcem poďakovať kolegyniam a kolegom na
župe, našim poslankyniam a poslancom, ako aj kolegom z Academie Istropolitany Novy zo Svätého Jura, z Krajského pamiatkového úradu a Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave, ktorí sa na príprave konferencie podieľali.
Pavol Frešo
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
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Kaštiele a kúrie, perspektíva
kultúrneho rozvoja Bratislavskej župy
Ladislav Snopko, poslanec a predseda Komisie kultúry
Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislavská župa (tento výraz používam radšej ako ten oficiálny – Bratislavský samosprávny
kraj, pretože podstatne lepšie vystihuje dejinné súvislosti nášho regiónu a zámer tejto publikácie) sa už od novembra 1989 snaží nájsť svoju novú tvár. To, že jej podoba by mala vychádzať zo
stavu, v ktorom ju dejiny zanechali pred rokom 1948, síce všetci výrazne deklarujeme, ale veľmi ťažko realizujeme. Roztrhnuté dejiny, štyridsaťštyriročná ruptúra, vytvorili priepasť, ktorú
prehlbuje strata vlastníckeho povedomia, úplne zmenené majetkové pomery a najmä zničená
väzba občanov k histórii vlastnej krajiny. Navyše treba zdôrazniť, že Slováci ani do roku 1948
nemali „v krvi“ vlastníctvo kaštieľov, pretože sa nevedeli stotožniť so šľachtou, ktorá na slovenskom území žila. Aj z tohto aspektu nás čaká veľká úloha nielen nadviazať na vlastné dejiny,
ale ich zároveň reinterpretovať, zbaviť sa „plebejského“ komplexu a osvojiť si kompletnú, stavovskú rakúsku a uhorskú, ako aj občiansko-vzdelaneckú československú minulosť Slovenska.
To však dokážeme len s dôsledným historickým poznaním. Nielen v rovine vedeckého výskumu,
ale najmä v rovine vzdelania. Je to výzva, ktorú musíme prijať a riešiť na všetkých úrovniach
spoločenského života.
Napriek tomu, že novembrová Nežná revolúcia základným spôsobom najprv zmenila štátne
zriadenie v Československu a potom neskôr, o dva roky, vzniklo samostatné Slovensko, urbanistický rozvoj bratislavského regiónu pokračoval v totožnom smere, ako sa rozvinul po prvej
svetovej vojne, po vzniku prvej Československej republiky. Vtedajšie malomestské prostredie
„občasného náhradného uhorského hlavného mesta“, ktorým Bratislava bola v rakúsko-uhorskej monarchii, sa po roku 1918 obratom zmenilo na plánovite budovanú metropolu Slovenska.
Situácia po druhej svetovej vojne a najmä vznik železnej opony síce komunikáciu Bratislavy a jej okolia smerom k Viedni zrušili, ale perspektívy vnútroštátneho rozvoja sa udržali.
Prirodzenými oblasťami sídelnej expanzie nových obyvateľov Bratislavy ostali Záhorie, Malokarpatsko a Senecko. Zmeny oproti predchádzajúcej rozvojovej politike však obmedzila nielen
spomenutá železná opona, ale po znárodnení aj „majetkovo nepriedušná“ slovensko-maďarská
hranica.
V súčasnosti je urbanistický rozvoj Bratislavy koncipovaný podobne ako pred Nežnou revolúciou najmä už spomínaným smerom na Záhorie, Malokarpatsko a Senecko, ale dôležitú úlohu
začína mať aj spontánny záujem Bratislavčanov osídľovať časť Maďarska smerom k Mosonmagyaróváru a Rakúska k Hainburgu, pričom najmä v Rakúsku je starostlivosť o pamiatky na
vysokej úrovni.
Ak sme sa po novembrovej Nežnej revolúcii usilovali o zmenu, tak išlo o úsilie smerujúce nielen
k uvoľneniu totalitného režimu v našej vlasti, ale aj o vybudovanie novej kultúrnej identity.
Identity, ktorá by mala vychádzať z vlastných dejín a z vlastného kultúrneho povedomia obKAŠTIELE A KÚRIE BRATISLAVSKEJ ŽUPY
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čanov. Občania Slovenska predsa žijú v krajine, ktorej dejiny sa neodvíjajú od komunistickej
doktríny zväzujúcej nás s dejinami Sovietskeho zväzu. Hlavný zámer novembrových revolucio
nárov bol po štyridsiatich rokoch vrátiť veci na pôvodné miesto a dať im správny historický
zmysel. Tu však treba konštatovať, že ako sa podarilo zmeniť systém fungovania štátu v oblasti verejnej správy, ekonomiky a zaviesť trhové hospodárstvo, tak sa doposiaľ nepodarilo na
zodpovedajúcej úrovni vybudovať kultúrne a najmä historické povedomie občanov Slovenska.
Dôvodom je pravdepodobne aj to, že náš súčasný trhový mechanizmus je založený výlučne na
princípoch dopytu a predaja, bez tvorby duchovných hodnôt. Spoločnosť, ktorá sa formuje na
takejto báze, iba kopíruje princípy fungovania základného trhového mechanizmu a spontánne
sa riadi jednoduchými, ale tvrdými pravidlami, ktoré dôsledne vychádzajú z obchodu založeného na kvantite a nie kvalite predaného tovaru. Takýto spôsob fungovania ekonomických väzieb
automaticky dusí rozvoj kultúry v jej náročnejších podobách. Preto je potrebné najmä v oblasti
verejnej správy tento vývoj korigovať podporou náročnejších foriem kultúry, umenia a záchrany
pamiatok.
Publikácia, ktorú máte v rukách, vznikla so snahou sumarizovať a predstaviť výraznú časť
pamiatkového dedičstva Bratislavského samosprávneho kraja reprezentovanú kaštieľmi a kúriami, ktoré sa nachádzajú na jeho území. Zároveň chce byť aj inšpiráciou pre ostatné vyššie
územné celky na Slovensku k podobnému počinu. Výsledkom by malo byť osem príbuzných publikácií, ktoré budú kompletizovať pamiatky tohto typu na území celého Slovenska.
Pri príprave konferencie na túto tému sme vychádzali aj zo skutočnosti, že kaštiele sú nielen
jedným z najpríťažlivejších pamiatkových súborov kultúrneho dedičstva našej krajiny, ale zároveň reprezentujú dobu, ktorá na naše územie priniesla nový typ vzdelanosti a nový pohľad na
fungovanie spoločnosti. Renesancia, obdobie, keď sa v Európe začali stavať kaštiele, nebola iba
historickým slohom, bola najmä duchovným štýlom, ktorý výrazne menil vtedajšiu spoločnosť.
Vtedy v rámci správy vecí verejných čoraz viac rástol význam miest a meštianskych sídiel
a ustupoval pôvodný feudálny princíp, v rámci ktorého bola krajina spravovaná a ochraňovaná
šľachtou z opevnených hradov a zámkov. Renesancia prinášala pestrú paletu možností remeselnej výroby, obchodovania a života občanov. Prichádzala nová kultúra: do povedomia sa začali
dostávať antické princípy, ktoré poukazovali na prirodzené podoby krásy ľudského tela i ducha
a do správy vecí verejných začínali prenikať základy antickej demokracie. Bolo to pochopiteľné.
S rastúcim významom miest a ich okolia sa antické princípy verejnej správy viac stotožňovali
ako tie predchádzajúce feudálne. Demokracia vznikla najprv v antických mestských štátoch
a o niekoľko storočí neskôr sa obnovila najmä v Taliansku vďaka dedičstvu antického Ríma. Tu
bolo prostredie pre tento systém najpriaznivejšie. Renesanciu talianskych mestských štátov
reprezentujú rovnako Benátky ako Florencia či Padova a mnoho ďalších miest s ich okolím.
Tu je namieste jedno zamyslenie. Síce zjednodušené, ale v princípoch legitímne: vtedajšia spoločnosť zažívala podobnú situáciu ako Slovensko za posledných dvadsať rokov. Kvitli remeslá,
rozvíjal sa obchod i mestá, ľudia a krajina bohatli a v podstate platili princípy trhového mechanizmu. Mechanizmu, podľa ktorého funguje obchod aj dnes. No v porovnaní s dneškom v renesancii kvitla kultúra. Štát, mestá i bohatí ľudia podporovali vznik náročných umeleckých diel
a každý z nich vedel, ako má kvalitné umenie vyzerať. Stačí si pripomenúť renesančné pamiatky
Florencie, Benátok, Milána či Ríma, ich paláce, kaštiele či vidiecke sídla. Stačí si pripomenúť
mená ako Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffael a desiatky ďalších.
8

Kaštiele, ktorým je venovaná táto kniha, vznikali na našom území od renesancie až do začiatku
20. storočia.
V čom je teda rozdiel medzi trhovým mechanizmom vtedy a dnes? Prečo obchod v renesancii priniesol nepreberné množstvo pamiatok a obchod v súčasnosti iba účelné budovy, ktorých architektonická hodnota je často sporná? Asi by bolo dobré začať uvažovať nad osobnosťami, ktoré
spravujú veci verejné. Nad ľuďmi, ktorí určujú vkus. A ešte nad niečím ďalším. V renesancii neexistovali médiá v dnešnom zmysle slova. Spoločenskú mienku určovala elita a nie vkus ulice.
A vtedajšie elity aj vďaka svojmu vzdelaniu (vedieť robiť obchody bolo potrebné, ale osobnosti
sa prezentovali úrovňou svojich umeleckých zbierok, architektúrou svojich domov a podporou
hudby a literatúry) poznali kvalitné umenie a vedeli ho rozlíšiť od braku. Ich duchovné méty
boli náročné na kvalitu. Myslím, že ak chceme budovať kultúru v našej krajine ako stabilizačný
prvok pre rozvoj jej duchovných hodnôt, musíme sa orientovať na to najkvalitnejšie, čo nám
naše dejiny ponúkajú a čo sa do súčasnosti zachovalo. Prezentované kaštiele a kúrie Bratislavskej župy k takýmto hodnotám určite patria.
Základom publikácie, ktorú máte v rukách, bola konferencia konaná pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktorú Bratislavský samosprávny kraj pripravil v septembri 2011.
Konferencie, ktorá v privátne obnovenom kaštieli v Tomášovciach, na úrovni organizácií, ktoré
sa venujú poznaniu a záchrane kultúrneho dedičstva Bratislavského kraja, zhrnula základné
poznatky o kaštieľoch a kúriách regiónu. Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave, Krajský pamiatkový úrad a Academia Istropolitana Nova sa prostredníctvom svojich odborníkov
stali tými potrebnými inštitúciami, vďaka ktorým sa táto výnimočná sumarizácia pamiatok
podarila.
Kniha je rozdelená do piatich základných častí. Prvou sú súhrnné úvahy o existencii kaštieľov
a kúrií (o ich stave a perspektívach) na území celého Bratislavského samosprávneho kraja.
Potom nasledujú štyri časti venované štyrom základným kultúrno-historickým lokalitám kraja:
Bratislave, Záhoriu, Malokarpatsku a Senecku. Každá z týchto častí pojednáva o stave týchto
pamiatok na príslušnom území a potom jeden po druhom popisuje zachované objekty. Samostatné state sú venované trom kaštieľom, ktoré sú vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja. Zhodou okolností je každá z týchto pamiatok v jednom z jeho subregiónov. Kaštieľ
v Stupave stojí na Záhorí, kaštieľ v Modre v Malokarpatskej oblasti a kaštieľ v Malinove na
Senecku. Zvlášť je popísaný aj kaštieľ v Tomášove, ktorý je ukážkou privátnej rekonštrukcie
pamiatky a jej využitia. Pretože súčasné územnosprávne rozdelenie Slovenska nerešpektuje
pôvodné historické župy, je potrebné pripomenúť, že Záhorie pokračuje aj do Trnavského samosprávneho kraja, a tak suma kaštieľov nie je úplná, podobne sú na tom aj Malokarpatsko
a Senecko. Kompletný obraz o stave kaštieľov a kúrií obsahuje iba časť venovaná Bratislave.
Preto je z hľadiska celkového poznania stavu kaštieľov a kúrií potrebné spracovať rovnakú
problematiku vo všetkých ôsmich samosprávnych krajoch, aby sa jednotlivé časti tejto pamiatkovej mozaiky stali zmysluplným celkom, ktorý hovorí o stave tejto architektúry na celom území Slovenska.

KAŠTIELE A KÚRIE BRATISLAVSKEJ ŽUPY
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Vývoj, využitie a obnova
kaštieľov a kúrií Bratislavského
samosprávneho kraja
Peter Jurkovič, Krajský pamiatkový úrad Bratislava
Kaštiele na Slovensku predstavujú špecifický typ renesančnej architektúry, ktorá má svoj osobitý vývoj a osud práve u nás. Tieto profánne stavby sa pôvodne v Taliansku nazývajú castel
a sú v prenesenom vývoji architektúry na Slovensku výsledkom dejinného obdobia a podmienok, ktoré určovali a vplývali na architektúru opevnených obytných stavieb na rovine – kaštieľov ako svojrázneho typu renesančnej slovenskej architektúry.
Ich vznik a vývoj ovplyvnili najmä tri okolnosti. Filozofia prichádzajúcej renesancie a humanizmu
15. a 16. storočia vytvára a posilňuje potrebu šľachty po pohodlnejšom spôsobe bývania, než aký
poskytujú hrady. Vznik obytných stavieb – panských sídiel na rovine uspokojuje aj požiadavku
potrebnej dostupnosti k obchodným cestám a obchodným či trhovým mestám. Nutnosť operatívneho riadenia hospodárstva panstva priamo v jeho epicentre a nie v odľahlej oblasti hôr a kopcov
má nesporné výhody a zemepán buduje svoje nové sídlo v dostupnej polohe roviny, pri obchodnej
ceste, odkiaľ môže riadiť svoje nové záujmy, ktoré dovtedy spočívali len vo vlastnení pôdy, lesov
a nerastného bohatstva a ziskov z ich obrábania a ťažby. Nová doba prináša rozšírenie možností
obchodovania a aktuálneho vplyvu na život krajiny. Avšak hroziace turecké nebezpečenstvo tak
akútne po roku 1526 núti, aby tieto stavby spĺňali požiadavky na obranu a ochranu, aby mali aj
fortifikačný charakter posilnený morfológiou krajiny s dômyselným využitím vodných tokov. Po bitke pri Moháči sa priestor strednej Európy stal takmer bezmocným, oslabovaný vnútornými spormi
šľachty, religióznymi trenicami a presadzovaním sa novovznikajúcej vrstvy magnátov, ktorí bohatli
na obchode a uvoľnených vzťahoch renesancie. Hrady sa stávajú už len sídlom vojenskej posádky, pričom ďalšia zásadná úloha obrany krajiny sa presúva na nové, architektmi špecialistami
budované sofistikované náročné kompozície pevností (Komárno,
Nové Zámky, Leopoldov, Červený Kameň, Bratislava). Tieto mali
zadržať veľké kontingenty vojsk, tým menším mohli vzdorovať aj
kaštiele, ktoré v svojom pravom typologickom vývine vznikali ako
štvorkrídlové s uzavretým vnútorným nádvorím, s baštami v nárožiach, vyčnievajúcimi z líca obvodu stavby pre ochranu bočných
krídiel, obklopené priekopou napúšťanou vodou z rieky či potoka.
Takto boli schopné sa ubrániť i s obyvateľmi okolitých dedín, pre
ktoré bol kaštieľ útočiskom (podobne ako predtým hrad) až do príchodu vojenskej posádky z hradu či pevnosti. Aj v tomto zmysle
treba zásadne zmeniť pohľad na šľachtu, feudála či zemepána. Typ vzorového pôdorysu renesančného kaštieľa s nárožV nedávnom období historiografie sa považovali za tyranov, vyko- nými bastiónmi. V baroku odrisťovateľov, svojvoľných zločincov, ktorí boli bohatí len preto, že stránením jedného krídla sa
boli násilní. Šľachta, aristokracia, zemepán, feudál – tieto termíny vytvára tzv. čestné nádvorie
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boli pejoratívnym synonymom zla a útlaku. Spoločenský systém však všetky vrstvy spoločnosti
nútil k vzájomnej potrebe a nevyhnutnej spolupatričnosti. Šľachta potrebovala chod hospodárstiev
a prosperitu, t. j. i živých, zdravých, práce a boja schopných poddaných. A kto iný mohol zabezpečiť
vojenskú ochranu krajiny, ak nie práve bohatá a schopná šľachta, ktorá okrem poskytnutia útočiska pre rodiny a obyvateľov panstva na hradoch mohla finančne mobilizovať vojsko či finančne
zabezpečiť žoldnierstvo pre ochranu územia, resp. vyslanie podpory pre panovníka. Teda chrániť
životy a majetok obyvateľov kraja a krajiny.
Pôvodne štvorkrídlové kaštiele máme
i v dispozícii a pôdoryse zachované v Plaveckom Podhradí, v Malackách, Stupave, Malinove, neskôr barokovo upravené
s čestným nádvorím v Bernolákove, Tomášove, pravdepodobne aj v Kráľovej pri
Senci (v súčasnosti už len torzo pôvodnej
stavby), postavené na miestach starších
vodných hradov a hrádkov, z ktorých sa
vo viditeľnej podobe, v takmer stredovekej
dispozícii a polohe zachoval vodný hrad
– zámok v Pezinku. Renesančné kaštiele
tak vzdorujú mnohým nájazdom pohyblivých, avšak o to menších tureckých rabu- Plavecké Podhradie – katastrálna mapa so zakresleným pôdorysom štvorkrídlového kaštieľa
júcich skupín.

Plavecké Podhradie – nárožné bašty kaštieľa
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Malacky – historická mapa mesta a kaštieľa s parkom

Je paradoxom, že napriek stálej tureckej hrozbe renesancia prináša rozvoj vzdelanosti, obchodu,
umenia, výstavbu miest a ich protitureckých opevnení – dodnes dochovaných mestských hradieb
v Modre, Pezinku, Svätom Jure. Vyvrcholením tureckých výbojov je plienenie na Hornej Nitre, kde
sa Turci dostali až po Bojnice v roku 1599. Na Ponitrí boli viaceré kaštiele vypálené aj v priebehu
17. storočia. Úroveň žitia renesančného človeka sa však vďaka obchodovaniu a rozkvetu remesiel zvyšuje
a renesancia napriek vojnovej hrozbe
Turkov, ku ktorej sa pridali protireformačné nepokoje, vrcholí v stavbe
ďalších kaštieľov, mestských meštianskych domov a menších obytných reprezentatívnejších sídiel nižšej šľachty (zemanov), nazývaných kúrie. Nie je
to vynález čisto renesančný, poznáme
i gotické stavby pomenovávané kúriami. Je však badateľná istá voľnosť pri
definovaní charakteru týchto stavieb
v typologickom zmysle, kde bežne
dochádza k prelínaniu používaných
pojmov kaštieľ a kúria. Kaštieľ je
stavba obytná s fortifikačným a neskôr reprezentačným charakterom Svätý Jur – pohľad na Horné predmestie od Pálffyho kaštieľa
12

architektúry využívajúca geografické a prírodné danosti. Kúria je obytnou a reprezentatívnou
stavbou, situovaná väčšinou v urbanizovanom prostredí, avšak pôvodne tiež stavbou solitérnou.
Kúrie najmä po vyvrcholení tureckého nebezpečenstva a po porážke Turkov pri Viedni v roku 1683
sa môžu rýchlejšie stavebne rozvíjať, nie sú kladené požiadavky na opevnenia či fortifikáciu ani
nároky na rozsiahle pozemky tvoriace predpolie opevnených kaštieľov. Preto sa stavajú priamo
v obci, najlepšie v jej centre alebo pozdĺž návsi, a sú súčasťou jej „urbanizovaného“ prostredia.
Kúria už nemusí byť s uzatvoreným nádvorím, je skôr reprezentačným a obytným sídlom zemana či bohatého majiteľa hospodárstva, s bezprostredne situovaným nevyhnutným hospodárskym
zázemím. Jej stavba sa inšpiruje v meštianskej architektúre. V bratislavskom kraji sú kúrie dochované v Devíne, Podunajských Biskupiciach, Čunove, Rači, Svätom Jure, Stupave, Grinave,
Pezinku, Modre, Častej, Dubovej i takmer v každej významnejšej obci, avšak väčšinou v zásade
prestavané, a tak so skrytou podstatou svojej historickej dispozície a vývoja. Práve množstvo
kúrií, ktoré sa architektonicky vynímajú vo Svätom Jure, dokladá bohatú históriu a prítomnosť
panstva a známych rodov v mestečku – Armbrusterova, Segnerova, Zichyho, Illesházyho, kúria
Jablonických, Podmanických a stavba Pálffyho kaštieľa pri hradbách v hornej časti mesta.
G
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Obnova a revitalizácia Ambrusterovej kúrie – ulica Doktora Kautza 1, Svätý Jur
architektonická štúdia
zodpovedný projektant: Ing. arch. Katarína Žalmanová
vypracovala: Mgr. arch. Lucia Marušicová

Svätý Jur – Armbrusterova kúria
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Ale i v samotnej Bratislave sa kúrie koncentrovali najmä v Podhradí a dodnes sa zachovali
vo zvyšku historickej zástavby Zuckermandlu. Brämerova, Kamperova a Zsigrayova kúria sú
sídlami jednotlivých múzeí v organizačnej štruktúre Slovenského národného múzea a sú vhodne využívané, aj keď z pôvodnej obytno-reprezentačnej funkcie plnia administratívno-reprezentačnú s adaptáciami najmä interiérových priestorov.
Aj kaštiele pokračujú vo svojom stavebnom vývoji, ktorý sa prejavuje v zásadnej zmene dispozícií a pôdorysov. Tým, že pominula potreba vojenskej ochrany v zmysle budovania útočísk
vrátane zmien vo vojenskej taktike a organizácii vojenstva, ako aj celková spoločenská klíma
nastupujúcej protireformácie a baroka, kaštiele sa v podstatnej miere začínajú prebudovávať
primárne na obytné účely spĺňajúce požiadavky na reprezentáciu panstva a ich obyvateľov.
Búrajú sa krídla uzatvárajúce stavbu tvaru nedobytnej pevnosti a spravidla otvorením nádvoria (odstránením jedného krídla zo štyroch) vznikajú reprezentačné barokové nádvoria (cour
d´honeur – čestné nádvorie) s prebudovaním protiľahlého krídla na honosný vstupný trakt
zdôraznený rizalitmi, nadstavbou strechy a spoločenskými funkciami miestností (sály). Príkladmi sú kaštiele v Stupave, Bernolákove, Tomášove. Zasypávajú sa priekopy, planíruje a zarovnáva sa terén,
okolie sa upravuje na parky a záhrady,
v baroku s pravidelnou výsadbou a architektonizovanou zeleňou. V 19. storočí v masívnej módnej vlne sa tvoria
anglické voľnokrajinárske parky plynule prechádzajúce do človekom neupravovanej prírody. Vtedy vznikajú
i ďalšie romantické stavby kaštieľov,
niekedy na starších základoch, ktoré
však už nemajú pôvodné funkcie svojich renesančných predchodcov, ale sú
budované s dôrazom na obytné a reprezentatívne účely pri uplatnení výrazu
malebnej architektúry historizujúcich
slohov, umiestnených v kultivovanom
prostredí anglického parku či záhrady
(Rusovce, Ivanka pri Dunaji, BudmeriStupava – východné krídlo kaštieľa s vodnou priekopou
ce, Vinosady, Prievoz).
Už v priebehu druhej polovice 19. storočia sa začína prejavovať istý hospodársky úpadok dovtedajšieho systému organizácie rozsiahlych panstiev a nastupujúca vrstva podnikateľov postupne získava kaštiele s pôvodným hospodárskym zázemím. Zreteľne zmena vlastníckych vzťahov
nastáva po roku 1918, keď šľachta stráca svoje spoločenské postavenie a rozhodujúcu úlohu
začínajú hrať obchodníci a podnikatelia. Niekedy, akoby zo vzdoru nad neúprosným osudom,
odovzdáva šľachta svoj majetok formou darovania cirkvi alebo na verejnoprospešné účely (napríklad kaštieľ v Malackách darovali Pálffyovci františkánom). Stále to však bol prirodzený
prechod vlastníctva.
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Ivanka pri Dunaji – kaštieľ

Osud kaštieľov na Slovensku cez 2. svetovú vojnu nabral na obrátkach. Ich majitelia sú často
spájaní s vládnou mocou slovenského štátu a okupačnej nemeckej armády. Ak pred prechodom frontu koncom vojny utekajú a opúšťajú svoje majetky, netušia, že po bojujúcich vojskách
prichádza ešte väčšia pohroma – rabovanie miestnym obyvateľstvom, ktoré, aby po rabovaní
zakrylo stopy, kaštieľ (ako sa neraz aj stalo) vypálilo. Pritom ak by ukradnutý mobiliár využili
pre svoje príbytky, to by aspoň malo zmysel. Ale mnohokrát nedocenili hodnotu nakradnutého,
a tak som sa stretol s informáciami, že plátnami olejomalieb holandských majstrov prikrývali kuríny. Kaštiele sa teda stali miestom pomsty, túto davovú psychózu živilo nastupujúce
politické zriadenie využívajúce nenávisť k elite pre mocenské ciele jednej politickej strany. Na
Slovensku máme tak len veľmi málo hradov a kaštieľov so zachovaným historickým mobiliárom, na rozdiel napr. od Čiech a Moravy, kde podstatná časť pamiatkových objektov má pôvodné
historické vybavenie.
Ako zásadne škodiaci, avšak aj neúčinný spôsob bolo znárodnenie, kde všetko patrilo všetkým,
keď bolo len otázkou času, kedy nenápadne a neúprosne budú originály pamiatok zanikať. Táto
filozofia však mala najničivejší dosah v myslení a povedomí ľudí. Búraním starých miest a radikálnou prestavbou obcí ľudia stratili identitu, nemohli mať vzťah k historickému prostrediu
svojich predkov a vytrhnutí z koreňov sa lepšie ovládali politickou mocou. Bol to útok na identitu národa. Netreba pripomínať stav slovenských miest a obcí s rozsiahlymi veľkoplošnými
asanáciami historických jadier, ktoré takto stratili svoju tvár a charakter.
KAŠTIELE A KÚRIE BRATISLAVSKEJ ŽUPY
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Kaštiele sa začali adaptovať na
rôzne využitia, ktoré aj keď boli
nevhodné a zlé, ale aspoň boli,
hoci pri budovaní ideálov „novej spoločnosti“ sa pri plnení
dôležitejších úloh moc nedbalo
na historické hodnoty. Tobôž nie
kaštieľov, ktoré boli spolu s kostolmi skôr trpenými symbolmi
starých časov, podľa vtedajšej
oficiálnej historiografie symbolmi pripomínajúcimi porobu, Malacky – kaštieľ na historickej pohľadnici
útlak a tmárstvo minulosti.
Po tejto etape likvidácie prirodzených vlastníckych vzťahov a využívania, či skôr zneužívania
prežívajú kaštiele po roku 1989 ďalší dramatický príbeh – mali špecifický osud v tom, že na
rozdiel od iných profánnych pamiatok (mestské paláce, meštianske domy), aj keď sa vrátili
pôvodným majiteľom či ich potomkom, nevrátili sa so zázemím, ktoré ich pôvodne živilo (lesy,
polia, majere, mlyny, rybníky, lesné a poľné hospodárstva a pod.).
Akýkoľvek násilný zásah do prirodzeného vývoja vlastníckych a užívateľských vzťahov má teda
ďalekosiahle následky, ktoré aj v oblasti pamiatkového fondu sa dlhodobo naprávajú, ak sa
vôbec napraviť dajú. A v prípade kaštieľov stále stojíme pred takmer neriešiteľnými otázkami
hľadajúc tie správne odpovede:
• Ak majú slúžiť svojmu pôvodnému účelu ako obytné sídlo a na bývanie, musia mať zabezpečený iný zdroj financovania, ak sú bez pôvodného hospodárskeho zázemia?
• Ak budú prestavované na hotely (tiež istá forma bývania či zobytnenia), vyžaduje to stavebné zásahy a adaptácie?
• Zarobia si na údržbu, obnovu a prevádzku, ak tam budú kasína, herne či
iné druhy zábavných podnikov?
Na túto skupinu otázok sa dá odpovedať áno, aj pri poslednej áno, ale za akú
cenu?
• Sú to vhodné stavby pre školské a sociálne zariadenia? Nie, aj keď vďaka
nim niektoré kaštiele ako stavby prežili uplynulé desaťročia.
• Z čoho ich teda živiť a akú im dať náplň, aby si na seba zarobili, na svoju
prevádzku a obnovu?
• Mali by zostať vo verejnom vlastníctve alebo dostať sa do neho? Kde na
to však vziať?
16

Stupava – kaštieľ, vodná priekopa s nárožnou baštou

• Napraviť zvraty a dôsledky minulosti, keď si štát ako všemocný zobral na seba bremeno

vlastníctva, sa nedarí doteraz. Bude alebo má byť verejné vlastníctvo záchranou, keď štyridsať rokov štátneho vlastníctva priviedlo kaštiele na pokraj fyzického zániku?

Podobne je to aj s kúriami, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť zostávali využívané pre obytné účely,
avšak často nie pôvodnými vlastníkmi. Tak došlo k úplnej absencii vzťahu k majetku, k absencii
údržby a starostlivosti o stavby a väčšina z nich je asanovaná alebo musia byť vykonané v rámci
záchrany také stavebné zásahy a úpravy, že dochádza k masívnej strate originálov pamiatkových
hodnôt. Súčasní majitelia či užívatelia bytov v kúriách pri adaptáciách nechcú ponechávať „staré
múry“ a historické prvky pre svoje bývanie. Pri zveľaďovaní svojho bytového fondu presadzujú
požiadavky na súčasný štandard bývania.
Samozrejme, uvedená problematika nie je záležitosťou len Bratislavského samosprávneho
kraja. Nájsť primerané využitie a zabezpečenie prevádzky týchto druhov pamiatok robí starosti
nielen samosprávam, ale i samotným majiteľom na celom Slovensku. Preto akýkoľvek dobrý
nápad a spôsob záchrany a obnovy, ktorá bude mať dlhodobý zmysel vo využívaní pamiatky a jej
prezentácii, je prínosom nielen pre vlastníka samotného, ale najmä pre túto krajinu, v ktorej
prírodnom i urbanizovanom rámci sa tieto stavby doteraz vynímajú.
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Fotografie: Pamiatkový úrad SR, Krajský pamiatkový úrad Bratislava
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Kaštiele z pohľadu kultúrnej krajiny.
Úvaha na príklade
Bratislavského samosprávneho kraja
Jaroslav Kilián, Academia Istropolitana Nova
Predmet záujmu
V širokej škále dochovaného svedectva staviteľského umenia minulých dôb predstavujú kaštiele osobitú kategóriu. Budované ako sídla spoločenskej a ekonomickej elity odzrkadľujú vtedajší
životný štýl, chápanie kvality života a životného prostredia – javy zaujímavé i pre súčasného
človeka. Kaštiele vznikali ako integrálna súčasť komplexných prejavov ľudskej činnosti v krajine. Od staviteľského počinu kompozície samotnej architektúry pretvárali na svoj obraz prírodné
prostredie bezprostredného okolia parkovými úpravami. Priestorové kompozície často presahovali do voľnej krajiny, od prípadu k prípadu – každá inak podľa ambícií a možností majiteľa.
Paralelne s tým okolitý priestor formovala súvisiaca hospodárska činnosť – odlišne v prevažne
rurálnom prostredí a inak v kontakte s koncentrovaným mestským prostredím. V urbanistickej
štruktúre sa kaštiele spravidla stali spolu s cirkevnými stavbami výnimočnými identifikačnými prvkami priestorovej a významovej orientácie. Dodnes sú čitateľné v diaľkových pohľadoch
v krajine, rovnako tiež v mikropriestore obce či mesta.
Dramatické zmeny spoločnosti najmä po roku 1948, diskontinuita vlastníckych vzťahov a fyzická degradácia stavieb a pôdy, často ponechaných osudu, spôsobili svoje. Dnes stojíme pred
otázkou, ako prebrať k životu to, čo sa fyzicky zachovalo, ako oživiť vedomosti o kultúrnej histórii v súčasnej spoločnosti, ako začleniť historickú architektúru a kultúrnu krajinu do hodnotového systému súčasného človeka.
Kontext: kultúra, príroda, spoločnosť, ekonómia
Zmeny životného štýlu nie sú len slovenským špecifikom. V európskom postindustriálnom
priestore pojem kvalita života rezonuje s otázkou kvality životného prostredia. Pod termínom
kvalita životného prostredia je však potrebné pripomenúť si jeho široké chápanie ako prostredia prírodného, po stránke fyzikálnej a biologickej, ale aj kultúrneho. Teoretický a metodologický základ novej orientácie v chápaní kvality životného prostredia definovalo v posledných
desaťročiach viacero medzinárodných dokumentov a dohovorov. Tu treba spomenúť najmä Európsky dohovor o krajine1 a Dohovor UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva2.
Postupne sa ukazuje prelínanie predmetu záujmu názorových hnutí o ochrane prírody, ochrane
hmotného i ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva. Doterajšia spoločenská prax identifiko-

1
2
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vala a chránila prírodné oblasti a pamiatkové územia výnimočnej kvality. Predmetom súčasného spoločenského záujmu sa stáva aj širšie chápanie kvality životného prostredia – kultúrna
krajina, ktorá je výsledkom stáročia trvajúcej mnohovrstevnej ľudskej hospodárskej, spoločenskej a kultúrnej činnosti. Takáto krajina je svedectvom spoločenskej kontinuity v priestore,
v ktorom ľudia žijú, a zároveň sa stáva dôležitým prvkom ich identity. Ak hľadáme potenciál
na obohatenie kvality života a na jeho ďalší rozvoj, je rozumné a nutné zaoberať sa s rovnakou
vážnosťou celým spektrom dochovaných kultúrnych hodnôt bez ohľadu na ich hierarchiu.
Identifikácia hodnôt
Hodnoty, ktoré krajina pre každého z nás predstavuje, nie sú len tie odborne popísané. Identita
individuálna i kolektívna je budovaná na princípe stotožnenia sa s hodnotami sociálno-kultúrnymi. Každé spoločenstvo i každý jedinec preciťuje inak „svoje“ prostredie a „svoju“ minulosť.
Je na každom z nás, ako sa naučíme čítať kultúrne a prírodné prostredie, v ktorom žijeme,
a obohatíme tým svoj život. Identifikácia kultúrnych hodnôt však má aj ekonomický rozmer.
Kvalita životného prostredia je významný zdroj pre miestny rozvoj.
Cieľová kvalita
Pokiaľ je vnímanie kultúrnych hodnôt v podstate individuálne, je otázka ich ochrany a rozvoja
otázkou spoločenského dohovoru. Harmonizácia individuálnych a kolektívnych záujmov je nutnou podmienkou pre plnohodnotné využitie potenciálu kvality životného prostredia. Je preto potrebné spoločne, odborne i za účasti širokej verejnosti, viesť dialóg o cieľovej kvalite životného
prostredia na úrovni lokálnej a regionálnej. Predstavy o kultúrnej krajine a kvalite životného
prostredia nemožno vnútiť nikomu. Preto je potrebné pri implementovaní Európskeho dohovoru
o krajine zabezpečiť záujem a stotožnenie sa širokých vrstiev účastníkov predmetných procesov s hodnotami v krajine.
Podmienky naplnenia – programové vyhlásenia, zdroje, verejná mienka,
harmonizácia partikulárnych záujmov
Záujem o kultúrne a environmentálne hodnoty a ich potenciál pre konsolidáciu a rozvoj súčasnej spoločnosti nie je len témou pre úzky okruh ľudí, ktorí sa v tejto oblasti odborne alebo
občiansky angažujú. Na úrovni štátnych politík, programových vyhlásení a volebných programov regionálnych i obecných samospráv viditeľne rezonuje téma kvality životného prostredia
v širšom slova zmysle. V súlade s medzinárodnými dohovormi Slovenská republika sa zaväzuje
právne uznať krajinu ako základnú zložku prostredia obyvateľstva, ako vyjadrenie rozmanitosti
jeho spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva a základ jeho identity. Ako významný signál
v tomto smere bola 1. 9. 2010 ustanovená inštitúcia Splnomocnenca vlády Slovenskej republiky
pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny3. Splnomocnenec v zmysle
štatútu okrem iného spolupracuje s reprezentatívnymi združeniami miest a obcí Slovenska
3

http://www.krajina.gov.sk/
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– Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a s predstaviteľmi samosprávnych
krajov. Navrhuje opatrenia na zosúlaďovanie sektorových a rezortných politík v oblasti pôsobnosti, s cieľom dosahovania synergických environmentálnych, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych prínosov a efektov. Ako nový experimentálne aplikovaný nástroj považujem za potrebné
spomenúť v tejto súvislosti i zapájanie miestnej pracovnej sily a nezamestnaných do procesov,
projektov, programov a aktivít miestneho a regionálneho rozvoja. Záujem rezortov životného
prostredia a kultúry nie je v tomto smere obmedzený (v rámci možností) len na deklaratívnu
formu. Popri zákonnej odbornej podpore Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a Slovenskej agentúry pre životné prostredie existujú aj grantové schémy ponúkajúce finančnú podporu
perspektívnym projektom. V oblasti environmentálnej je to napríklad nadácia EKOPOLIS, ktorá podporuje individuálne i komunitné projekty. V rezorte kultúry existuje program Obnovme si
svoj dom pre projekty kultúrneho dedičstva a program Pro Slovakia s podporou kofinancovania
obdobných projektov, podporených zo zdrojov pochádzajúcich z európskych fondov.
Spomenuté zdroje však nie sú systémovým riešením otázky financovania obnovy a prinavrátenia kaštieľov do žiadaného stavu v celej komplexite. Tak ako kaštiele vznikali za podmienok
vyváženej ekonomiky, je jedinou cestou k ich udržaniu a novému rozvoju vytvorenie reálneho
ekonomického prostredia. Tu je potrebné identifikovať také projekty, ktoré dokážu nielen prezentovať, ale aj naplniť svoje vízie. Vzhľadom na spomínanú komplexitu začlenenia kaštieľov
do krajinného prostredia je zrejmé, že je nutné pre tento účel hľadať partnerstvá medzi súkromným a verejným sektorom.
Avšak za kľúčovú vec z pohľadu reálnosti naplnenia cieľa spoločenskej dohody o žiadanej kvalite životného prostredia považujem schopnosť získať verejnosť pre politikum „kultúrny rozmer
kvality životného prostredia“. Tak ako environmentálne hnutia dokázali v nedávnej minulosti
osloviť širokú verejnosť a posunúť požiadavky verejnosti k environmentálne udržateľnej politike, je rovnako potrebné zhodnotiť potenciál kultúrneho dedičstva v súčasných spoločenských
transformačných procesoch.
Pre uchopenie témy spoločnej zodpovednosti za kvalitu životného prostredia a najmä pre gesciu
správy verejných priestorov je potrebné zaoberať sa na všetkých úrovniach správy otázkou
identifikácie a harmonizácie partikulárnych záujmov. Kvalifikované riadenie takýchto procesov
je zrejme schodnou cestou k úspechu.
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Príklady historických kaštieľov Bratislavského samosprávneho kraja

Príležitosti – Veľké Leváre
Napriek nepriazni spoločenských a ekonomických okolností a všetkým škodám, ktoré boli spôsobené, mnohé hodnoty kaštieľa ostali zachované. Na prvý pohľad sú maskované zlým technickým stavom, zanedbaným prírodným prostredím a celkovou bezprízornosťou. Ak začneme
čítať pozornejšie, objavíme obrovský potenciál revitalizácie krajinných priestorových súvislostí
i obnovu kontextu budovy kaštieľa s jeho stavebným i prírodným mikroprostredím.
KAŠTIELE A KÚRIE BRATISLAVSKEJ ŽUPY
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Konfrontácie – Malacky
Premeny urbanizovaného prostredia na jednej strane a „život“ kaštieľa na druhej nešli vždy
za spoločnou perspektívou. Niektoré koncepcie rozvojových plánov prinášali nekompromisné riešenia. Z titulu vyššieho záujmu (napríklad postavenie železnice, diaľnice) nové riešenia prevalcovali krehké stopy priestorových i funkčných väzieb medzi kaštieľom a mestom. Napriek tomu
som presvedčený, že stále existujú možnosti revitalizovať spolupatričnosť mesta a kaštieľa. Je
nutné obnoviť kultúrnu vedomosť o tejto komplementarite a materializovať čitateľnosť tejto väzby
v priestore. Jeden strom z aleje, ktorá existovala medzi mestom a kaštieľom, ešte žije.
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Paradoxy – Ivanka pri Dunaji
Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Starostlivosť o vlastné životné prostredie a svoj majetok
nie je len vec súkromná. Zodpovednosť jednotlivca alebo skupiny voči spoločenstvu je jedným
z pilierov občianskej spoločnosti. Vzájomný rešpekt, ale aj starostlivosť o spoločné hodnoty sú
v záujme zaručenia kvality každodenného života a spoločenského pokroku. Príklady ilustrujú,
ako sa možno k tejto téze postaviť. Sú vizitkou každého zo zúčastnených.
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Ignorácia – Bernolákovo
Škridly padajúce zo strechy kaštieľa na pokosený trávnik sú údery na poplašný zvon. Predkladajú naliehavú otázku o hierarchii hodnôt dnešnej spoločnosti. Selektívna konzumácia
kultúrneho dedičstva je zjavne v príkrom rozpore so štátnou koncepciou ochrany kultúrneho
dedičstva. Nadovšetko je však alarmujúci nezáujem tých, ktorí sa tešia z pokoseného trávnika
a krajinnej scenérie, o osud rozpadajúceho sa kaštieľa. Tolerancia voči ničeniu kultúrneho dedičstva tu stojí v protiklade s deklaráciou záujmu o krásu.
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Pokusy – Tomášov
Ostrov možného v mori problémov, názorov, koncepcií i antikoncepcií dáva nádej, že predstavy
o symbióze kultúry a ekonómie majú svoje opodstatnenie. Ako takýto počin prijme spoločnosť,
do akej miery bude príkladom hodným nasledovania a inšpiráciou, je otázka pre všetkých. Hodnota kaštieľa v Tomášove sa nekončí pri jeho plote. Jeho kultúrny význam presahuje do krajiny
a spoločnosti. Je preto výzvou pre spoločnosť nadviazať na tento pokus a prispieť tiež k revitalizácii spoločného kultúrneho dedičstva.
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Stav poznania kaštieľov a kúrií
Bratislavskej župy na začiatku 21. stor.
z pohľadu pamiatkovej ochrany
Zuzana Zvarová, Mestský ústav ochrany pamiatok
Systematická pamiatková starostlivosť v Uhorsku sa začala vznikom Uhorskej dočasnej pamiat
kovej komisie v roku 18721, ktorej úlohou bolo spracovať súpis, dokumentáciu a kategorizáciu
pamiatok. Komisia usmerňovala ochranu pamiatok na území Slovenska do konca 1. svetovej
vojny. Spisová agenda komisie týkajúca sa Slovenska nebola po vzniku ČSR v celom rozsahu
odovzdaná, pravdepodobne preto nie sú v jej spisoch uložených v Archíve PÚ SR2 v Bratislave
ku kaštieľom a kúriám Bratislavskej župy žiadne pramene.
V medzivojnovom období a po skončení 2. svetovej vojny (1918 – 1951) bola ochrana pamiatok
zabezpečovaná viacerými inštitúciami: v rokoch 1919 – 1922 pôsobil Štátny referát na ochranu
pamiatok na Slovensku, 1923 – 1939 Ministerstvo školstva a národnej osvety (odbor pamiatok),
1938 – 1945 Povereníctvo pre školstvo a národnú osvetu (pamiatkové oddelenie), 1945 – 1948
Povereníctvo školstva, vied a umení (pamiatkové oddelenie), 1948 – 1951 Povereníctvo kultúry
(pamiatkové oddelenie). Spisová agenda z tohto obdobia uložená v Archíve PÚ SR obsahuje
predovšetkým pokyny k ochrane zbierok kaštieľov a rieši problém ich nového využitia (zmenu funkcie na ústavy pre invalidov, ozdravovne, detské domovy). Sú v nej údaje ku kaštieľom
v Bernolákove, Budmericiach,3 Kráľovej pri Senci, Plaveckom Podhradí, Pezinku, Malackách,
Malinove, Stupave, Jure pri Bratislave, Veľkom Bieli, Vinosadoch, Ivanke pri Dunaji,4 Tomášove
a v rámci Bratislavy ku kaštieľom v Prievoze a v Rusovciach.
V roku 1951 vznikol Pamiatkový ústav Slovenskej republiky, ktorého prvoradým cieľom bolo
vypracovanie súpisu pamiatok. Vydaniu súpisu predchádzali terénne výskumy všetkých miest
a obcí na Slovensku, výstupy ktorých mali podobu Základných výskumov miest a obcí.5 Obsahovali stručný popis hodnotných objektov v danej lokalite, teda i kaštieľov s datovaním, dobové
fotografie exteriéru a niekedy aj interiéru.6 Základné výskumy majú všetky mestá a obce Slovenska, vrátane dnešnej Bratislavskej župy.
V 60. rokoch 20. storočia vyšli postupne 3 diely Súpisu pamiatok na Slovensku.7 V roku 1973
bola vydaná kniha Štefana Pisoňa Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku.8 V jej 1. vydaní uverejnila Dobroslava Menclová Príspevok k typológii hradov, zámkov a kaštieľov na Slovensku,
1
2
3
4
5
6
7
8
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V roku 1881 bola premenovaná na Štátnu pamiatkovú komisiu, Jankovič, V.: Dejiny pamiatkovej starostlivosti v rokoch 1850 – 1950.
In Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok, SÚPSOP, Bratislava, 1973, str. 21.
Archív Pamiatkového úradu SR, Cesta na Červený most č. 6, Bratislava.
Riešenie zákazu pasenia dobytka v kaštieľskom parku. Archív PÚ SR, fond predchodcov PÚ, Budmerice, šk. 18, spis č. 172.428/46.
Snaha zamedziť rozparcelovanie parku Archív PÚ SR, fond predchodcov PÚ, Budmerice, šk. 41, spis č. 3046/38.
Realizovali sa v 50. – 60. rokoch 20. storočia.
Tieto fotografie sú dnes cenným dokladom o architektúre kaštieľov tesne po 2. sv. vojne.
Súpis pamiatok na Slovensku. SÚPSOP, Bratislava, Obzor, zv. 1 – 1967, zv. 2 – 1968, zv. 3 – 1969.
Martin, Osveta. Druhé vydanie vyšlo v roku 1977.

ktorý je dodnes najucelenejšou štúdiou o stavebnom vývoji zámkov a kaštieľov na území Slovenska od stredoveku po koniec 19. storočia. Pisoňova kniha obsahuje zároveň abecedný katalóg najvýznamnejších kaštieľov s fotografiami a základnou literatúrou.9
V 70. – 90. rokoch 20. storočia predchádzalo plánovanej obnove pamiatok spracovanie prípravnej dokumentácie, ktorej pamiatková časť mala podobu programov pamiatkových úprav a pamiatkových prieskumov či výskumov, na rozdiel od predchádzajúcich Základných výskumov už
s návrhom pamiatkovej obnovy. Medzi rokmi 1968 – 1996 usmerňovala pamiatkovú starostlivosť
na území mesta Bratislavy Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody.10 Pamiatkovú starostlivosť na území bývalého Západoslovenského kraja medzi rokmi 1960 – 1984
zabezpečovalo Krajské stredisko ŠPSOP Bratislava a medzi rokmi 1985 – 2002 bol odbornou
organizáciou Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody,11 v ktorého
kompetencii bola obnova všetkých kaštieľov a kúrií v bývalom Západoslovenskom kraji.
Od 70. rokov 20. storočia vzrastá záujem o kaštieľske parky ako prirodzené a neodmysliteľné
historické prostredie kaštieľov a kúrií. Z tohto dôvodu koncom 80. rokov ZARES12 vypracoval
pre MSPSOP v Bratislave Revíziu zelene nachádzajúcej sa na území Bratislavy, a teda i revíziu
zelene pri kaštieľoch a kúriách. V rámci KÚŠPSOP sa spracovávali Zámery na obnovu parku
v jednotlivých lokalitách (napr. Malinovo, Malacky, Stupava, Tomášov...).13
V roku 2002 Zákonom č. 49/2002 Zb. z.14 o ochrane pamiatkového fondu vzniká Pamiatkový úrad
SR. V rámci tohto zákona je pre kvalitu a charakter poznania kultúrnych pamiatok dôležitý
§ 35, ktorého obsahom sú ustanovenia týkajúce sa pamiatkového výskumu. Definuje výskum
ako odbornú činnosť zameranú na získavanie poznatkov o kultúrnych pamiatkach, stanovuje
podmienky, na základe ktorých sa výskum financuje, vykonáva a schvaľuje, vymedzuje okruh
spracovateľov a určuje druhy pamiatkového výskumu.15
Vykonávacia vyhláška č. 16/2003 a nasledujúca vyhláška č. 253/2010 k zákonu č. 49/2002 Zb. z.
a Usmernenia PÚ SR k vykonaniu pamiatkových výskumov16 stanovili požiadavky na obsah textovej a grafickej časti výskumov, čím vytvorili predpoklad pre zjednotenie hlavne ich obsahovej
stránky. Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 49/2002 Zb. z. a príslušnej vyhlášky boli v ich
rozsahu vykonané a schválené nasledovné výskumy kaštieľov na území župy:17
Bratislava – Prievoz, Krásna ul. 22, kaštieľ Csákyovcov (č. ÚZPF 10450/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. K. Zvedelová (2004),
Modra – Horná ul. 20 (č. ÚZPF 487/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: PhDr. Z. Zvarová, P. Horanský, J. Turcsány, V. Vágenknechtová (2006),
Bratislava – Devín, Hutnícka ul. 36, meštiansky dom (č. ÚZPF 10968/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová (2007),
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Z dnešnej Bratislavskej župy sú v katalógu kaštiele z obcí: Bernolákovo, Ivanka pri Dunaji, Malacky, Malinovo, Pezinok, Plavecké Podhradie, Rusovce,
Stupava, Tomášov, Veľké Leváre, Veľký Biel.
MSPSOP, od roku 1992 Mestský ústav ochrany pamiatok, ktorý riešil predovšetkým obnovu a výskum kaštieľa v Rusovciach a v Devíne.
KÚŠPSOP Bratislava.
Záhradnícke a rekultivačné služby Bratislava.
Uložené v Archíve PÚ SR, fond Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave (1950) 1960 – 1992 (1994).
Novelizovaný v roku 2009.
Umelecko-historický, architektonicko-historický, urbanisticko-historický, archeologický, ods. 4.
www.pamiatky.sk/pamiatky/ochrana-pamiatkoveho-fondu/pamiatkovy-vyskum
www.pamiatky.sk/pamiatky/ochrana-pamiatkoveho-fondu/odborno-metodicka-komisia
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Pezinok – zámok – severné krídlo (č. ÚZPF 511/1), architektonicko-historický výskum, autor:
Ing. arch. I. Gojdič (2007),
Svätý Jur – Prostredná ul. 160, bývalá kúria Podmanických (č. ÚZPF 11608/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. M. Havlík (2007),
Tomášov – kaštieľ (č. ÚZPF 549/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum,
autori: Mgr. M. Havlík, Mgr. E. Sabadošová (2007),
Malacky – Zámocká ul. 18, Pálffyovský kaštieľ a park (č. ÚZPF 444/1–2), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. E. Sabadošová, Mgr. M. Havlík (2008),
Bratislava – Čunovo, kaštieľ a sýpka (č. ÚZPF 649/1,2), architektonicko-historický výskum,
autorka: PhDr. Z. Zvarová (2010),
Pezinok – zámok, v realizácii (2011).
Súčasné pamiatkové výskumy slúžia ako podklad pre rozhodovanie krajských pamiatkových
úradov18 v procese obnovy kultúrnych pamiatok, nakoľko ich hlavnou úlohou je aktuálna dokumentácia pamiatkových hodnôt kultúrnej pamiatky a odborný návrh na ich obnovu. Výskumy
majú interdisciplinárny charakter.19
Na území Bratislavskej župy je v ÚZPF SR20 zapísaných 31 kaštieľov a kúrií. Ako prvá bola
v roku 1963 zapísaná do zoznamu kultúrnych pamiatok Zsigrayova kúria v Bratislave – Staré
Mesto na Židovskej ulici č. 17, ako posledná v roku 1998 Zsigrayova kúria v Bratislave – Devíne
na Kremeľskej ulici č. 36. V rámci Ústredného zoznamu pamiatkového fondu je evidovaných
desať kultúrnych pamiatok ako kúrie, 10 ako kaštieľ s parkom, 7 ako kaštieľ, 4 ako kaštieľ
s areálom.

Použitá literatúra a pramene:
www.pamiatky.sk/pamiatky/ochrana-pamiatkoveho-fondu/pamiatkovy-vyskum/
www.pamiatky.sk/pamiatky/ochrana-pamiatkoveho-fondu/odborno-metodicka-komisia/
www.pamiatky.sk/pamiatky/fondy/archivne-fondy-a-zbierky/archivne-pomôcky-velektronickej-forme/
krajsky-ustav-statnej-pamiatkovej-starostlivosti-a-ochrany-prirody-bratislava-(1947)-1960-1991-(1994)/
Sprievodca po archívnych fondoch PÚ SR, Sprievodca po Archíve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
Zost. M. Orosová. Pamiatkový úrad SR, Bratislava 2007, ISBN 978-80-89175-16-1
Jankovič, V.: Dejiny pamiatkovej starostlivosti v rokoch 1850 – 1950. In Monumentorum tutela
– Ochrana pamiatok, SÚPSOP, Bratislava, 1973.

18 V prípade Bratislavskej župy Krajského pamiatkového úradu Bratislava, Leškova 17, Bratislava.
19 Obsahujú archívny výskum, často dendrochronologické datovanie drevených konštrukcií a iné.
20 Ústredný zoznam pamiatkového fondu Slovenskej republiky, predtým Ústredný zoznam kultúrnych pamiatok.
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Zsigrayova kúria v Bratislave – Devíne, Kremeľská 36
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Kaštiele a kúrie
malokarpatského regiónu
Barbora Vorlíčková, Academia Istrolpolitana Nova*

Malokarpatský región je zo severozápadnej strany ohraničený pohorím Malých Karpát, ktoré
svojimi úbočiami postupne prechádzajú do Podunajskej nížiny. Jeho južnú časť, ktorá patrí
k Bratislavskej župe, môžeme zhruba vymedziť územím Pezinského okresu.
História tejto oblasti bola oddávna ovplyvnená najmä vinohradníctvom, ktoré sa prejavovalo
nielen v každodennom živote a práci obyvateľov tejto oblasti, ale aj v architektúre, a to nielen
v bežných vinohradníckych domoch, ale aj v sídlach vyššej, či nižšej šľachty.
Vinohradníctvo napomáhalo rozvoju malokarpatských miest a dedín a už v 17. storočí boli Pezinok, Svätý Jur a Modra povýšené na slobodné kráľovské mestá.
S históriou malokarpatského regiónu sa spájajú mená mnohých významných šľachtických rodov, napr. Pálffyovcov, Zichyovcov, Palugyayovcov.

* Kaštieľ Modra, s. 52 – 53, autor: Peter Horanský, Academia Istrolpolitana Nova
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Svätý Jur
Armbrusterova kúria
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Svätý Jur, Ul. dr. Kautza 1, okr. Pezinok
Armbrusterova kúria
16. stor.
renesančný
súkromný

Pohľad na uličnú fasádu

História:
Kúria vznikla v pol. 16. stor. s využitím starších murív a je príkladom zemianskej kúrie, kde je
spojená obytná a reprezentačná funkcia s vinohradníctvom.
V roku 1547 kúria vyhorela a v roku 1554 ju kúpil a obnovil Krištof Armbruster (kráľovský
komorný radca a hlavný pokladník) ako svoje vidiecke sídlo, ktoré panovník oslobodil od daní.
V roku 1590 kúria opäť vyhorela. Po požiari ju prestavali synovia K. Armbrustera Pavol a Ján,
ktorí zároveň rozšírili majetok rodiny vo Svätom Jure kúpou vinohradov.
V 1. pol. 17. stor. rod predal svoj majetok v Prešporku a presídlil sa do Sv. Jura natrvalo, pričom
zmienky o rode Armbrusterovcov vo Svätom Jure možno sledovať až do roku 1823.
31. 12. 1781, po vydaní Tolerančného patentu, sa v Armbrusterovskom slobodnom dome konal
prvý konvent svätojurského evanjelického zboru. Od decembra 1782 do novembra 1783 (počas
výstavby kostola) sa v kúrii vykonávali evanjelické bohoslužby, pre ktoré bolo prispôsobených
niekoľko izieb. V druhej pol. 18. stor. bola kúria neskorobarokovo prestavaná a v druhej pol.
19. stor. prefasádovaná.
Od roku 1882 v tomto dome žil a neskôr aj pracoval MUDr. František Kautz (1880 – 1948),
významný lekár, na pamiatku ktorého bola pomenovaná aj ulica, na ktorej sa kúria nachádza.
V súčasnosti je kúria súkromným majetkom.
KAŠTIELE A KÚRIE BRATISLAVSKEJ ŽUPY
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Popis objektu:
Renesančná kúria sa typovo radí k vinohradníckym meštianskym domom nemeckých kolonistov.
Kúria je prízemný nárožný objekt s pôdorysom v tvare U. Nachádza sa vo vedľajšej
uličke v centre Svätého Jura a tvorí koniec
radovej zástavby.
Hlavnej fasáde dominuje veľký, polkruhovo
zakončený renesančný portál s podjazdom,
ktorý fasádu aj hlavné krídlo kúrie delí
na dve časti. Fasáda je plasticky členená, má
Situácia
8 okenných otvorov a do priestoru vystupu
júci vchod do pivnice.
Severná fasáda je bez akejkoľvek výzdoby a nadväzuje na ňu murivo opevnenia, ktoré ohraničuje pozemok aj zo západnej strany. Južné krídlo prilieha k susednému domu.
Samotná kúria s vnútorným nádvorím zaberá približne polovicu pozemku.
Hlavné krídlo bolo obytné a Dr. Kautz tu mal aj svoju ordináciu.
Murivo južného krídla je mimoriadne hrubé (1, 2 – 1, 3 m) a nachádza sa v ňom napríklad nika
so studňou. V južnom krídle je aj čierna kuchyňa s otvoreným ohniskom a hospodárska časť so
vstupom do pivničných priestorov.
Severné krídlo dopĺňa rodinný dom z 19 stor. a šopa.
V objekte sa nachádzajú rôzne typy klenieb, ale tiež rovné drevené trámové stropy.
Kúria je čiastočne podpivničená. Klenby pivníc sú tehlové valené. Výšky týchto priestorov sú
rôzne, navzájom prepojené schodmi a prechodné. Nad najhlbšou časťou pivnice sa nachádza
medzipriestor so stĺpmi a klenbami, ktorý pravdepodobne slúžil na skladovanie. Prešovňa je
priestor cez dve podlažia, nachádza sa v nej pôvodný drevený preš s kamenným závažím, sudy
a iné autentické dobové vinohradnícke zariadenia a nástroje.
Kúria je významným architektonickým objektom, nielen svojou polohou, tvaroslovím, ale aj
historickým obsahom.
Kúria je národnou kultúrnou pamiatkou.
Technický stav objektu:
Technický stav je zlý (vlhkosť, statické problémy), krov a strecha boli zrekonštruované v roku
2010.

Použitá literatúra a pramene:
Turcsány J., a kol.: Dejiny písané vínom. Vydalo mesto Sv. Jur, 2009.
Marušicová L.: Obnova a revitalizácia Armbrusterovej kúrie. Technická správa, Svätý Jur, 2008.
kol. autorov: Svätý Jur – náučný chodník. Vydal MÚ vo Sv. Jure a AINova, 2009.
Filo J.: Kronika evanjelického a. v. cirkevného zboru v Jure pri Bratislave. Vyd. cirk. zbor, Jur pri Bratislave, 1985.
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Svätý Jur
Pálffyovský kaštieľ
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Svätý Jur, Prostredná 13, okr. Pezinok
Pálffyovský kaštieľ, kráľovská kúria
zač. 17. stor.
renesančný
Poľnohospodárske družstvo Svätý Jur

História:
Kaštieľ stojí na mieste staršieho objektu (už v rokoch 1575 – 1580 ho upravoval Ján Krušič), ktorý si v rokoch
1606 – 1609 nechali prestavať a zmodernizovať Katarína Pálffyová a jej manžel,
uhorský palatín Štefan Illesházy. Ten
však už v roku 1609 zomrel a v roku
1612 K. Pálffyová preniesla svoje záložné práva na synovcov.
V roku 1615 kráľ Pálffyovcom zálohové
panstvá odobral a kaštieľ so záhradou
sa stali jeho majetkom. Stratil úlohu ze- Uličná fasáda na historickej fotografii z roku 1914
mepanského sídla a plnil hospodársku
funkciu (vyrábalo, skladovalo a čapovalo sa v ňom víno, chovali ryby...).
Hoci boli v roku 1625 svätojurské panstvá opäť vrátené Pálffyovcom, kaštieľ
naďalej plnil hosp. úlohu. Po roku 1647
bol začlenený do hradieb a začiatkom
18. stor. bol poškodený počas Rákocziho
povstania. Podľa súpisu z roku 1719 bol
v dezolátnom stave a vyzeral ako ruina.
V roku 1734 sa kaštieľ stal trvalým majetkom Pálffyovcov a o rok neskôr už bol
čiastočne opravený a svojím členením
a dispozíciou zhruba zodpovedal dnešnému stavu. Spomína ho aj Matej Bel Uličná fasáda v súčasnosti
ako najvýznamnejšiu kúriu v meste.
Počas 18. a 19. stor. sa kaštieľ využíval na nájomné a hospodárske účely. Okrem výroby, skladovania a výčapu vína tu bola aj pálenica, mäsiari, byty, stajne, väzenie...
V roku 1907 Ján Pálffy kaštieľ daroval detskej nemocnici Františka Jozefa v Bratislave na rekonvalescenčný pobyt detí.
Po 2. sv. vojne patril kaštieľ mestu, slúžil na bývanie a v suterénoch bolo vinohradnícke družstvo.
KAŠTIELE A KÚRIE BRATISLAVSKEJ ŽUPY
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Pohľad z nádvoria

Od roku 1996 je majetkom PD Sv. Jur a v jeho pivni
ciach a vyrába a predáva víno.
Popis objektu:
Kaštieľ sa nachádza v hornej časti mesta, v minulosti
tvoril súčasť mestského opevnenia a v jeho blízkosti
stála Horná brána.
Je to nárožná budova, s pôdorysom v tvare U, ktorú
tvoria dve výškovo aj stavebne odlišné časti na pôdorysoch písmena L.
Staršia, JZ časť budovy je jednopodlažná, podpivničená hlbokými klenutými pivnicami. Prízemie je zvý- Situácia
šené a vstupuje sa do neho arkádovými schodiskami.
K tomuto krídlu bola zo zadnej strany pristavaná veľmi nevhodná technická prístavba.
SV časť je dvojpodlažná a nárožie je zvýraznené mohutnou hranolovou vežou vystupujúcou pred
objekt.
Hlavnej fasáde tohto krídla dominuje polkruhovo ukončený vstupný portál s prejazdom, nad
ktorým sa nachádza kamenná reliéfna tabuľa s erbmi Štefana Illesházyho a Kataríny Pálffyovej
z roku 1609.
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Ďalšia hranolová veža je v nádvorí, má tri podlažia a tvorí prechod medzi krídlami kaštieľa.
Podkrovia boli zobytnené a presvetlené sú vikiermi a strešnými oknami.
Strechy sú valbové a stanové (nad vežami).
Hlavným výrazovým prostriedkom na fasádach sú farebne zvýraznené šambrány okolo okenných otvorov a arkád. Rovnako je zvýraznená aj bosáž na nárožiach objektu a rímsy.
Vstupný portál má kamenné ostenie.
Záhrada patriaca ku kaštieľu bola čiastočne zastavaná a jej zvyšok rovnako ako nádvorie sú
zanedbané.
Kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou.
Technický stav objektu:
Napriek tomu, že v roku 1999 bola vykonaná rozsiahla rekonštrukcia objektu, v súčasnosti
postupne chátra, pretože je iba minimálne využívaný.

Použitá literatúra a pramene:
Takátsová J., Mrva J.: Pamiatkový výskum objektu Pálffyovského kaštieľa vo Sv. Jure. Bratislava, 1993,
archív Vlastivedného a literárneho múzea vo Svätom Jure.
Puškár: Stručný umelecko-historický obhliadkový prieskum a stavebný vývoj objektov v Jure pri Bratislave.
Bratislava, 1989. Archív Pamiatkového úradu SR Bratislava, Zbierka výskumných správ, sign. T 2153.
kol. autorov: Svätý Jur – náučný chodník. Vydal MÚ vo Sv. Jure a AINova, 2009.
KAŠTIELE A KÚRIE BRATISLAVSKEJ ŽUPY
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Svätý Jur
Zichyho kúria
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Svätý Jur, Prostredná 29, okr. Pezinok
Zichyho kúria
17. stor.
novogotický
mesto

História:
Pôvodne renesančná kúria rodu Zichyovcov bola upravovaná v priebehu 18. stor. a v druhej
polovici 19. stor. Pri tejto úprave získala fasáda neogotický vzhľad.
Od roku 1865 slúži účelom mestskej správy.
V súčasnosti v nej sídlia mestský úrad a Vlastivedné a literárne múzeum vo Svätom Jure.
Popis objektu:
Reprezentatívny dvojpodlažný dom sa nachádza na námestí
v centre mesta.
Kúria má pôdorys v tvare písmena U a jej tri krídla vytvárajú pomerne dlhé a úzke nádvorie vo vnútri objektu. Hlavné
krídlo je dvojpodlažné, dvorné krídla sú jednopodlažné a boli
výrazne prestavané v 20. stor.
Strechy sú sedlové a v objekte sa nachádzajú renesančné
klenby a rovné stropy.
Členitá uličná fasáda tvorí dominantu v radovej zástavbe. Tomuto dekoratívnemu priečeliu dominuje asymetricky umiestSituácia
nený rizalit so segmentovo ukončenou vstupnou bránou. Nad
bránou sú umiestnené združené oblúkové okná. V hornej časti rizalit prechádza do neogotického štítu, v ktorom sa nachádza erb mesta so Svätým Jurajom, kopijou prebodávajúcim draka.
Fasáda je členená tiež pilastrami a ukončená je podstrešnou rímsou s oblúčikovým vlysom
v „gotizujúcom“ štýle. Okná sú veľké, pravouhlé, so zalomenou rímsou.
Kúria je národnou kultúrnou pamiatkou.
Technický stav objektu:
Objekt má problém s vlhkosťou.

Použitá literatúra a pramene:
Puškár: Stručný umelecko-historický obhliadkový prieskum a stavebný vývoj objektov v Juri pri Bratislave.
Bratislava, 1989. Archív Pamiatkového úradu SR Bratislava, Zbierka výskumných správ, sign. T 2153.
kol. autorov: Svätý Jur – náučný chodník. Vydal MÚ vo Sv. Jure a AINova, 2009.
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Uličná fasáda v súčasnosti
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Svätý Jur
Segnerova kúria
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Súčasný majiteľ:

Svätý Jur, Prostredná 37, okr. Pezinok
Segnerova kúria, Evanjelický kostol
17. stor.
Evanjelická cirkev a. v.

História:
Súčasný evanjelický kostol bol pôvodne veľkolepo riešenou renesančnou kúriou rodu Segnerovcov, ktorý patril medzi elitu miestnych patricijských rodov (viackrát boli aj richtármi vo
Svätom Jure). Je doložené, že tento rod žil v meste už v 15. stor.
V pivniciach kúrie sa schádzali aj svätojurskí evanjelici po tom, čo im bol v r. 1674 odobratý
kostol a boli zakázané bohoslužby na radnici.
Po vydaní Tolerančného patentu Jozefom II. v roku 1781 darovali Segnerovci kúriu evanjelikom
na vybudovanie kostola. V roku 1783 bola kúria prestavaná na evanjelickú modlitebňu, školu
a faru. Pri tejto prestavbe bola zbúraná veža kúrie. V 18. stor. vznikol aj jednopodlažný dom,
patriaci k objektu. V rokoch 1967 – 1968 bola v objekte postavená zvonica.
V objekte je v súčasnosti evanjelický kostol a farský úrad, Agapé – účelové zariadenie ECAV,
byty...
Popis objektu:
Tento objekt pozostáva z dvoch domov.
Staršia, renesančná časť je dvojpodlažná nárožná budova
v hornej časti námestia, do ktorého je orientované aj hlavné
priečelie (SV fasáda). Budova je štvorkrídlová, pôdorys je
uzavretý s malým stredným dvorom, do ktorého sa vchádza
cez vstupnú sieň.
Nárožie je akcentované oblým arkierom prechádzajúcim cez
dve podlažia. Priečelie je veľmi jednoduché (zvýraznené len
okennými šambránami a parapetnými rímsami) a dominuje Situácia
mu asymetricky umiestnený segmentový vstupný portál.
SZ fasáda je členená polkruhovo ukončenými okennými otvormi a v tomto krídle sa nachádza
priestorný sieňový kostol. V JZ krídle je osadená moderná zvonica z roku 1968.
Tieto krídla sú zastrešené pomerne strmou sedlovou strechou, len JV krídlo, ktoré je v dotyku
so susednou budovou, má pultovú strechu.
V objekte sú renesančné klenby, modlitebňa má rovný strop so štukovou výzdobou.
Druhým objektom je prízemný obytný dom v radovej zástavbe, orientovaný do ul. Dr. Kautza.
Aj tu dominuje uličnej fasáde veľký, polkruhovo ukončený portál.
Objekt má v pôdoryse tvar L, ale spolu so susednými domami a múrom vytvára uzavreté nádvorie.
Technický stav objektu:
Technický stav je dobrý, v roku 2011 bola vymenená strešná krytina.
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Uličná fasáda na historickej fotografii z roku 1914

Uličná fasáda v súčasnosti
Použitá literatúra a pramene:
Puškár: Stručný umelecko-historický obhliadkový prieskum a stavebný vývoj objektov v Jure pri Bratislave.
Bratislava, 1989. Archív Pamiatkového úradu SR Bratislava, Zbierka výskumných správ, sign. T 2153.
Filo J.: Kronika evanjelického a. v. cirkevného zboru v Jure pri Bratislave. Vyd. cirk. zbor, Jur pri Bratislave, 1985.
Turcsány J., a kol.: Dejiny písané vínom. Vydalo mesto Sv. Jur, 2009.
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Pezinok – Grinava
Hodossyovská kúria
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevladajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Pezinok, časť Grinava, Myslenická 103, okr. Pezinok
Hodossyovská kúria, Bunčákov mlyn
16. stor.
zatiaľ neurčený
súkromný majetok

História:
Hodossyovská kúria sa vyvinula zo sedliackej usadlosti a bola oslobodená od poddanských povinností.
Spomína sa už v roku 1570, keď ju dostali darom bratia Györffyovci od grófa Ecka zo Salmu.
Od roku 1858 vlastnil kúriu Štefan Illesházy, ktorý v nej postavil mlyn a vodu na jeho fungovanie získal odklonením Rakovského potoka. V roku 1610, po smrti Š. Illesházyho, darovala jeho
manželka Katarína Pálffyová kúriu Žofii Ördöghovej.
Neskôr sa majitelia kúrie viackrát menili a patrili medzi nich aj Pálffyovci a Hodossyovci,
po ktorých je kúria nazvaná.
Poslednými majiteľmi bola rodina Bunčáková, ktorá vlastnila v Grinave role a vinice a ktorej
hlavným zdrojom príjmov bol práve mlyn a hostinec. Tento sa kvalitou svojej kuchyne a vínnej
pivnice dostal dokonca do povedomia diplomatických kruhov v neďalekej Bratislave.
Objekt je v súkromnom vlastníctve.
Popis objektu:
Kúria sa nachádza v Grinave, pri hlavnej ceste spájajúcej Bratislavu s Pezinkom, a svojou hmotou tvorí dominantu v okolitej
zástavbe rodinných domov.
Objekt má v pôdoryse tvar písmena L, ktorého dlhšiu časť tvorí
uličné krídlo, orientované na SZ. Kratšie krídlo má SV orientáciu.
Strecha je mohutná, valbová a fasády sú veľmi jednoduché, členené len okennými otvormi. Jediným výraznejším architektonickým
prvkom je segmentovo ukončený vstupný portál s prejazdom.
Z budovy boli v minulom storočí odstránené dva mohutné podporné piliere z hlavnej fasády a bol tiež zamurovaný vstup do hostinca. V interiéri je dodnes zachované pôvodné mlynské zariadenie.

Situácia

Technický stav objektu:
Dobrý.
Použitá literatúra a pramene:
Sandtner P.: Pamiatky a zaujímavosti niekdajšej obce Grinava. Vyd. autor v spolupráci s Mestským informačným
centrom mesta Pezinok, Pezinok, 2006.
Oficiálna stránka Grinavy: http://grinava.com/polozka-menu-1/pamaetihodnosti/44-zemianska-kuria
Bunčák J.: Geneaológia na: http://www.buncak.sk/rod.html
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Uličná fasáda v súčasnosti
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Pezinok – Grinava
Smylovsko-Pálffyovská kúria Grinfeld (Majer)
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevladajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Pezinok, časť Grinava, Štúrova 68 (Za Panskou záhradou), okr. Pezinok
Smylovsko-Pálffyovská kúria Grinfeld (Majer)
16. stor., raná renesancia
ranorenesančné jadro s úpravami z 18. a 19. stor.
súkromné vlastníctvo

História:
Kúria sa spomína už v roku 1522, keď ju Jánovi Smylovi daroval gróf Peter. Opísaná je ako
kamenná kúria s mlynom a vinohradmi.
V 16. – 17. stor. kúriu vlastnili rôzne šľachtické rody a v rokoch 1712 – 1714 bola kúria rovnako
ako aj mnohé ďalšie usadlosti opustená, pravdepodobne v dôsledku Rákocziho povstania.
Z roku 1718 je zmienka o pivovare, spolu s kúriou, mlynom a záhradou.
V polovici 18. stor. tu už opäť fungoval pivovar aj mlyn, aj keď majetok bol vo veľmi zlom stave.
V roku 1785 sa v súvislosti s kúriou spomína aj pálenica. V tomto období, až do prvej polovice
19. stor., kúria plnila prevažne hospodársku úlohu, potom však bola opäť stavebne upravená
a získala obytnú funkciu, pretože podľa archívnych výskumov v nej v roku 1846 býval právny
zástupca pálffyovských panstiev.
Na prelome 19. – 20. stor. prišlo k ďalším stavebným úpravám a boli vytvorené nové bytové jednotky.
V roku 1950 prebralo majer JRD a toto obdobie znamenalo celkový úpadok kúrie.
V súčasnosti je kúria súkromným majetkom.
Popis objektu:
Kúria sa nachádza v severnej časti Grinavy, pri ceste spájajúcej obec s Limbachom. Pôvodne ležala mimo intravilánu obce, v súčasnosti je však už jej okolie zastavané.
Objekt je dvojkrídlový, v tvare L. Krídla zvierajú približne 100º uhol. Hlavné, pôvodne obytné krídlo je orientované JV smerom, bočné, pôv. technické krídlo JZ smerom, k pravdepodobnému pôvodnému toku potoka. Toto Situácia
krídlo je širšie ako hlavné.
Hlavné krídlo je dvojpodlažné a celé je podpivničené, bočné krídlo má jedno zvýšené podlažie
a polozapustené pivničné priestory.
Dominantou SV fasády bočného krídla je kvadratická romantizujúca veža z konca 19. stor. Je
vymurovaná z neomietanej tehly, ktorá je priznaná ako ozdobný prvok. Ukončená je zuborezovou atikou. Časť bočného krídla, ktorá siahala pôvodne až k potoku, bola v prvej pol. 19. stor.
zbúraná a SZ časť fasády bola spevnená piatimi piliermi.
Murivo kúrie je kamenné, s úlomkami tehál, klenby pivníc sú tehlové a stropy drevené.
Strecha objektu je čiastočne valbová a čiastočne sedlová so štítmi.
Objekt kúrie si v celkovom tvare a pôdorysnom členení uchoval svoj renesančný charakter
– obvodové murivo, väčšina priečok a klenieb pivníc (najmä v hlavnom krídle).
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V kúrii sa tiež zachovalo
množstvo historických
prvkov v interiéri aj na fasádach. Napr. klasicistické trámové stropy z 1. pol.
19. stor. na druhom podlaží hlavného krídla, kovové
konzoly strešného žľabu,
nadokenné rímsy, niekoľko
okien a dverí z toho istého
obdobia.
Veľmi zaujímavou a hodnotnou súčasťou interié
ru je barokové kúreniskové teleso s komínom
z 18. stor.
V súčasnosti už pôvodnú
hospodársku funkciu kú
rie nedokumentujú žiadne technologické zariadenia ani stavebné riešenie,
pretože objekt bol viac
krát prestavaný.
Kúria predstavuje prechodný typ medzi neskorogotickým hrádkom – tvr-
dzou a renesančným kuriálnym objektom a je unikátna svojimi pamiatkovými hodnotami.

Pohľad na severozápadnú fasádu

Pohľad na severovýchodnú fasádu

Technický stav objektu:
Objekt je v zlom technickom stave. Napr. omietky na fasádach odpadávajú, v časti bočného krídla je zdeštruovaný strop, strecha je v havarijnom stave, na mnohých miestach chýba krytina aj
časti nosných prvkov krovu, ktoré boli vyrezané.
Kúria bola vyhlásená za pamätihodnosť Pezinka.

Použitá literatúra a pramene:
Havlík M., Sabadošová E.: Grinava – hospodársky objekt č. 3216. Architektonicko-historický pamiatkový výskum,
2006, archív Mestského múzea v Pezinku.
Oficiálna stránka Grinavy: http://www.grinava. com/polozka-menu-1/pamaetihodnosti/8-historia-grinavy
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Pezinok
Pezinský kaštieľ
Pezinok, Mladoboleslavská 5, okr. Pezinok
Pezinský kaštieľ
13. – 14. stor., koniec 16. stor. renesančná prestavba,
1718 baroková prestavba
Prevládajúci sloh: renesančný
Súčasný majiteľ:
Vinársky závod Pezinok
Lokalita:
Názov:
Datovanie:

História:
Ide o pôvodne vodný hrad z 13. – 14. stor., ktorý mal kruhový pôdorys s mohutnou vežou a bol
obohnaný hradbami a dvomi priekopami s padacími mostmi. Hrad vlastnili grófi zo Svätého
Jura a Pezinka (okrem rokov 1385 – 1390, keď sa dostal do moci moravských markgrófov Prokopa a Jošta).
Po vymretí rodu v roku 1543 sa ich majetky dostali do rúk panovníka, ktorý ich ďalej zálohoval.
Výrazne hrad prestaval koncom 16. stor. a začiatkom 17. stor. jeden z jeho záložných majiteľov,
Štefan Illesházy (druhý manžel Kataríny Pálffyovej, vdovy po J. Krušičovi). Rozšírili a upravili
sa obytné a hospodárske budovy a hrad bol prebudovaný na renesančné panské sídlo.
V roku 1609 získali sídlo Pálffyovci, ktorí ho však ako rezidenciu prakticky nevyužívali,
a v 17. stor. kaštieľ pustol. Obnovovať ho začal až Ján Pálffy, ktorý ho po roku 1718 barokovo
upravil. V roku 1768 bol vybudovaný aj barokový krov.
Po prestavbe kaštieľa Františkom Pálffym v roku 1844 sa definitívne potlačil jeho fortifikačný
charakter a zrušením priekop sa vytvorili priestory na rozsiahle parkové úpravy (záhrada bola
upravená na anglický park). F. Pálffy dal tiež zriadiť ústrednú sálu nad bránou.
V druhej polovici 19. stor. kaštieľ prechádzal rôznymi neskoroklasicistickými, romantickými
a neoslohovými úpravami.
V roku 1875 sa po údere bleskom a následnom požiari zrútilo severné krídlo. Toto krídlo bolo
dostavané až v 40. rokoch 20. stor., keď si na jeho mieste postavilo Slovenské vinohradnícke
družstvo svoju novú administratívno-výrobnú budovu. V rokoch 1931 až 1936 kaštieľ vlastnilo
mesto, ktoré ho predalo Slovenskému vinohradníckemu družstvu.
V súčasnosti vlastní kaštieľ Vinársky závod Pezinok a nachádza sa v ňom Národný salón vín
a výstava sudov.
Popis objektu:
Kaštieľ sa nachádza na severnom okraji mestského historického jadra, v JV časti rozsiahleho parku, blízko hlavnej
komunikácie.
Kaštieľ má nepravidelný kruhový pôdorys s vnútorným nádvorím (resp. pôdorys uzavretého U, pretože rovné S krídlo
tvorí administratívna budova z polovice 20. stor.).
Budova je dvojpodlažná a nachádzajú sa pod ňou rozsiahle vínne pivnice. Zastrešená je sedlovými a valbovými strechami.
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Situácia

Fasáda kaštieľa je jednoduchá, bez výrazných
ozdobných prvkov. Členená je len okennými otvormi a rôzne (pôdorysne aj výškovo) ustupujúcimi hmotami jednotlivých častí kaštieľa.
Na západnej strane z hmoty kaštieľa vystupuje
mohutná veža s polkruhovo ukončeným portálom s prejazdom a tiež so zaujímavo členenými,
oblúkovými oknami s vystupujúcimi šambránami. Pod podstrešnou rímsou s oblúčikovým
vlysom sa nachádza aj pálffyovský erb.
Do nádvoria sa vstupuje po mostíku cez vežu.
Nádvoriu dominuje tzv. Krušičova veža, poPark
stavená z neomietnutého tehlového muriva,
ukončená zuborezovou atikou. Výrazné sú ostenia okenných otvorov a vstupného portálu.
V severnej časti ostala sledovateľná hradná priekopa. Zo SV strany kaštieľ obkolesujú nevhodné prístavby hospodárskych budov.
Vedľa kaštieľa sa nachádza rozsiahly anglický park s mnohými vodnými plochami.
Kaštieľ je spolu s parkom národnou kultúrnou pamiatkou.
Technický stav objektu:
Objekt je čiastočne zrekonštruovaný, prebiehajú v ňom stavebné práce a výskum.

Pohľad na juhozápadnú fasádu
Použitá literatúra a pramene:
Plaček M., Bóna M.: Encyklopédia slovenských hradov. Slovart, Bratislava, 2007.
Gahér D.: Svätý Jur a svätojurskí a pezinskí grófi v 15. a začiatkom 16. storočia. Zo starších dejín Svätého Jura,
kol. monografia. Vydalo mesto Sv. Jur, 2010.
http://www.muzeum.sk/default. php?obj=hrad&ix=pkz
Oficiálna stránka Pezinka: http://www.pezinok.sk/?yggid=70
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Pezinok
Palugyayovská kúria
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Pezinok, Ulica M. R. Štefánika 9, okr. Pezinok
Palugyayovská kúria, Petersovská kúria
16. stor.
renesančný
mesto Pezinok

História:
Kúria vznikla v 16. stor. prepojením a rozšírením minimálne dvoch starších domov.
Prvé písomné zmienky o majiteľoch kúrie pochádzajú zo začiatku 18. stor., keď objekt vlastnil
rod Palugyayovcov. Anton Palugyay, prvý známy majiteľ, bol podžupanom Bratislavskej stolice
a neskôr pezinským richtárom. Palugyayovci vlastnili kúriu až do 60. rokov 18. stor.
Od roku 1773 až do 30. rokov 20. stor. patrila kúria rodu Nedeckých, ktorí boli pravdepodobne
aj v príbuzenskom vzťahu k Palugyayovcom. Poslednou majiteľkou kúrie z rodu Nedeckých bola
Ema Creve Preston, dcéra Antónie Nedeckej. Táto si za manžela zobrala Antona Rudolfa Petersa (Petersovská kúria).
Od januára 1943 bola v jej priestoroch umiestnená nemecká meštianska škola a v roku 1946
bola budova skonfiškovaná na základe Benešových dekrétov. V roku 1951 bola v budove zriadená Odborná škola tehliarska a tehliarsky učňovský domov, neskôr sa zmenila na SOU.
V súčasnosti vlastní objekt mesto a adaptuje ho pre Základnú umeleckú školu.
Popis objektu:
Kúria sa nachádza v centre Pezinka. Má dve uličné fasády, pričom
hlavná je orientovaná pozdĺžne k ulici M. R. Štefánika a zadná je
orientovaná do Potočnej ulice. Budova je päťkrídlová, na pôdoryse nepravidelného lichobežníka s vnútorným nádvorím, pričom
piate krídlo vystupuje kolmo na hlavné smerom do nádvoria.
Strechy sú valbové, len nad hlavnou uličnou fasádou je z JV
Situácia
strany strecha ukončená štítom. JV prístavba dvorového krídla
má pultovú strechu. Hlavné krídlo je dvojpodlažné, zadné trojpodlažné. Približne polovica objektu
je podpivničená (celé hlavné krídlo a krídlo v nádvorí, a tiež väčšia časť SZ dvorového krídla).
Fasády sú úplne jednoduché, len obdĺžnikové okná a polkruhovo ukončený portál majú zvýraznené šambrány. Všetka plastická výzdoba fasády (pilastre s hlavicami, lišty okolo okien,
rímsy...) bola odstránená v 20. storočí.
V priestoroch kúrie sú valené lunetové klenby, na zvýšenom prízemí sú valené klenby.
Výrazne bol objekt prestavaný pravdepodobne v druhej pol. 19. stor., keď v ňom boli dostavané priečky.
Kúria je národnou kultúrnou pamiatkou.
Technický stav objektu:
V kúrii prebieha rekonštrukcia.
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Pohľad na uličnú fasádu na historickej fotografii z roku 1900

Pohľad na uličnú fasádu v súčasnosti
Použitá literatúra a pramene:
Pospechová P., Wittgrúber P.: Bránami mesta – Životopis starého domu, s. 23 – 24. Vyd. Mestské múzeum v Pezinku, 2008.
Ferusová: Základné podmienky k zamýšľanej obnove z hľadiska pamiatkovej starostlivosti. Bratislava, 1993.
Archív Pamiatkového úradu SR Bratislava, Zbierka výskumných správ, sign. T 4007.
Oficiálna stránka Pezinka: http://www.pezinok.sk/?yggid=70
Stránka SOU: http://www.soumrspk.edu.sk/dokumenty/bulletin.pdf
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Pezinok
Bujanovská kúria
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci štýl:
Súčasný majiteľ:

Pezinok, Kollárova 20, okr. Pezinok
Bujanovská kúria
16. stor.
renesančný
súkromný

História:
Najstarším známym majiteľom kúrie bol pezinský richtár Tomáš Tabrer, v prvej polovici
17. stor. Neskôr užívali kúriu Segedyovci a Majtanyovci a po nich rod Kastenhofferovcov.
Od roku 1773 do roku 1802 vlastnila kúriu rodina Bujanovských, po nich Tuzentallerovci
a grófka Mária Pálffy. Od nej získal kúriu majiteľ liehovaru Samuel Reisner, ktorý tu prevádzkoval okrem podniku „U malého hroznu“ aj výčap piva, vína a pálenky. Tento však mestský
magistrát zrušil, takže ho Reisner nahradil mäsiarskou prevádzkou.
Rodina kúriu vlastnila až do roku 1917, keď ju synovia Samuela Reisnera predali Gazdovskej
banke a tá potom bankám patrila až do druhej sv. vojny.
V roku 2000 bol v zadnej časti objektu postavený hotel, ktorý bol v roku 2007 rozšírený.
V prízemí objektu sa nachádzajú obchodné prevádzky a v dvorovej časti reštauračné zariadenie a hotel.
Dom je v súkromnom vlastníctve.
Popis objektu:
Bujanovská kúria sa nachádza v centre Pezinka, vo východnej časti námestia a uzatvára Kollárovu ulicu. Arkier
na jej nároží vytvára akcent tejto časti zástavby.
Kúria bola pôvodne domom v radovej zástavbe, len čias
točne vystupujúca do námestia svojím západným nárožím. Mala pomerne komplikovaný 5 krídlový pôdorys,
pričom uličná časť kúrie mala tvar písmena U a k nej bol
pripojený v zadnej časti dvora objekt v tvare L, zasahu
Situácia
júci za susednú budovu.
SZ krídlo a objekt vo dvore v súčasnosti už neexistujú a po zbúraní hornej časti ulice v druhej
polovici 20. stor. sa kúria dostala do pozície nárožného domu.
Budova je dvojpodlažná, podpivničená a má vysokú valbovú strechu. Tá bola zobytnená a je
presvetlená vikiermi a strešnými oknami.
Okná a dvere majú obdĺžnikový tvar, fasády majú novodobú plastickú výzdobu.
Kúria je národnou kultúrnou pamiatkou.
Technický stav objektu:
Dobrý.
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Pohľad na nárožie na historickej fotografii

Pohľad na uličnú fasádu v súčasnosti
Použitá literatúra a pramene:
Pospechová P., Wittgrúber P.: Bránami mesta – Životopis starého domu, s. 92 – 93. Vyd. Mestské múzeum v Pezinku, 2008.
Oficiálna stránka Pezinka: http://www.pezinok.sk/?yggid=70
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Pezinok
Krušičova kúria
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevladajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Pezinok, Radničné námestie 9, okr. Pezinok
Krušičova kúria
15. stor, 16. – 17. stor. renesančná prestavba
renesančné jadro, historizujúce fasády
mesto Pezinok

História:
Krušičova kúria je spomínaná už v listine z roku 1425 ako „Perghauz“.
V tomto období išlo o nárožný dvojpodlažný kamenný dom, približne štvorcového pôdorysu.
Do 17. stor. patril dom vždy aktuálnym majiteľom panstva a hradu (vlastnil ho aj Ján Krušič
z Lepoglavy, ktorý bol v rokoch 1575 – 1580 záložným pánom mesta a panstva).
Objekt sa postupne rozširoval a v 17. stor. sa už priblížil k svojej dnešnej podobe. V tomto období už predstavoval reprezentatívnu šľachtickú kúriu.
Po Krušičovej smrti sa majiteľom kúrie stal kráľ a v roku 1615 sa po zámene stala majetkom mestečka. V majetku mesta slúžila pre rôzne potreby, najmä ako obecný dom a ubytovňa pre vojsko.
Po roku 1634 tu mali svoje modlitebne aj pezinskí evanjelici.
V roku 1871 sa Pezinok stal sídlom Kráľovského okresného súdu.
V prvej tretine 20. stor. bol objekt prestavaný a získal ucelený architektonický výraz. V tomto období slúžil potrebám súdu, pretože v roku 1925 ho mesto Pezinok darovalo československému eráru.
Mesto však naďalej smelo využívať pivničné priestory v budove ako svoje mestské vínne pivnice.
V súčasnosti v objekte sídli Sociálna poisťovňa.
Popis objektu:
Objekt sa nachádza v centre mesta, na území historického jadra. Budova je nárožná, pričom hlavná fasáda je orientovaná do námestia.
Objekt je štvorkrídlový, s obdĺžnikovým vnútorným nádvorím a je
čiastočne podpivničený. Má dve nadzemné podlažia s výnimkou východného krídla, ktoré má len jedno zvýšené podlažie.
Výrazným architektonickým prvkom v JV rohu nádvoria je hmota
preskleného moderného schodiska.
Strechy S a Z krídla sú sedlové a v ich prepojení je uplatnená valba.
Strecha južného krídla, ktoré sa dotýka susednej budovy, je pultová.
Situácia
Strechy sú zobytnené a presvetlené strešnými oknami.
Hlavné, severné krídlo je v prízemí rozdelené prejazdom, v ktorom sa nachádza aj vstup do pivnice pod ľavou časťou (pohľad z námestia) tohto krídla. Toto je najstaršia, gotická časť budovy.
Pivnice sa nachádzajú tiež pod celým východným krídlom a sú zaklenuté valenými klenbami,
rovnako ako aj miestnosti na prvom podlaží S a V krídla. Ostatné stropy sú rovné.
Fasády objektu sú jednoduché, okná aj dvere majú obdĺžnikový tvar a zvýraznené sú mierne predstúpenými paspartami, ktoré ich buď lemujú po obvode, alebo spájajú do dvojíc, trojíc a štvoríc.
Vertikálne fasádu členia lizény a horizontálne soklový pás, rímsy a lizénový pás pod strechou.
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V budove sa nachádzajú mnohé hodnotné historické prvku, napr. gotické murivá s interiérovými i exteriérovými omietkami, gotické kamenné prvky (časti ostenia, portálu, krakorce), renesančné omietky, barokové výmaľby...
Kúria bola vyhlásená za pamätihodnosť Pezinka.
Technický stav objektu:
Objekt bol komplexne zrekonštruovaný v rokoch 2007 – 2008.

Kúria na historickej fotografii z roku 1945

Kúria v súčasnosti
Použitá literatúra a pramene:
Sabadošová E. a kol.: Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, Pezinok, 2006 – 2007.
Pospechová P., Wittgrúber P.: Krušičova kúria vo svetle pamiatkového výskumu, na:
http://pezincan.pezinok.sk/index.php?yggid=article&cat=2007-07&article=6327
KAŠTIELE A KÚRIE BRATISLAVSKEJ ŽUPY
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Modra
Kaštieľ Modra
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Modra, Horná 20, okr. Pezinok
kaštieľ Modra
16. – 20. storočie
renesančný
Bratislavský samosprávny kraj

História:
Objekt vznikol v 16. stor. ako mlyn s obytnou časťou. Murovaný dvojpodlažný objekt s pôdorysom písmena L integroval v sebe mlynicu s kolesom na horný náhon a obytné priestory. Prejazdom sa vchádzalo do dvora, kde sa nachádzali hospodárske objekty. Mlyn sa v 17. stor. postupne
rozširoval, zvyšovala sa úroveň bývania – na nároží pribudol charakteristický valcový arkier,
obytné priestory boli zaklenuté lunetovými klenbami.
Prvé písomné zmienky o majiteľoch mlyna pochádzajú z konca 17. storočia, keď ho vlastnila
rodina Schediusovcov. V jej držbe ostal až do konca 18. storočia, keď ho kúpil šľachtic Antonius
de Fogell.
V priebehu 19. storočia vystriedal viacerých majiteľov a prestal fungovať ako mlyn.
Začiatkom 20. storočia sa stal majiteľom rytier Arthur Polzer, významný predstaviteľ habsbur
ského cisárskeho dvora, ktorý ho prestaval na šľachtické sídlo. Schátralý mlyn bol architektonicky dotvorený, dvor a záhrada parkovo upravené, čím získal podobu kaštieľa.
Od roku 1920 bol kaštieľ majetkom československého štátu, ktorý ho v rokoch 1920 – 1922
prestaval pre účely vinársko-ovocinárskej školy. Záhrada sa využívala na praktickú výuku.
V súčasnosti vlastní objekt Bratislavský samosprávny kraj a sídli v ňom Malokarpatské osvetové centrum.
Popis objektu:
Kaštieľ sa nachádza v hornom predmestí Modry. Je situovaný v zúženom mieste, kde sa hlavná komunikácia stretáva s vodným tokom.
Budova je štvorkrídlová, na pôdoryse nepravidelného lichobežníka s vnútorným dvorom.
Všetky krídla sú dvojpodlažné, okrem prízem- Situácia
ného JV krídla hospodárskeho charakteru.
Mimo pôdorysu z neho vybieha pivnica zahĺbená do svahu.
Hlavná fasáda so vstupom do objektu je orientovaná na JZ. SZ fasáda s jednoosovým rizalitom
schodiskovej haly je orientovaná pozdĺžne k Hornej ulici.
Na objekte prevládajú valbové strechy. Sedlová strecha ukončená štítom sa uplatňuje nad rizalitom SZ krídla a na časti JZ krídla zvanej sypáreň. Hospodárske JV krídlo kryje pultová strecha.
Fasády sú jednoduché, hladké, so zvýraznením okenných otvorov omietkovými paspartami. Hlavnú
fasádu oživuje polkruhovo ukončený portál s rímsou a výzdoba nárožného arkiera. Zvyšná plastická výzdoba fasády (nárožné kvádrovanie, okenné rímsy) bola redukovaná v 2. pol. 20. storočia.
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V priestoroch kaštieľa sú valené klenby a valené klenby s lunetami, na poschodí aj rovné stropy.
V upravených priestoroch JZ a SV krídla sú novodobé rovné stropy.
Objekt bol výrazne prestavaný pri romantických úpravách po roku 1912. Menšie úpravy súvisia
s adaptáciou na školu v rokoch 1922 – 1923. V rokoch 1957 a 1973 – 1974 prebehli pomerne
necitlivé rekonštrukčné práce.
Kúria je národnou kultúrnou pamiatkou.
Technický stav objektu:
Kaštieľ je v dobrom až mierne narušenom stave, je nevyhnutná sanácia vlhkosti
a obnova dožitých materiálov a stavebných prvkov.
Pohľad na uličnú
fasádu kaštieľa

Pohľad z nádvoria
Použitá literatúra a pramene:
Horanský P., Zvarová Z., Turcsányi J., Oršulová J., Vágenknechtová V.: Modra, Horná ul. č. 20.
Architektonicko-historický výskum, 2006.
Almanach k 120. výročiu Strednej vinárskej školy v Modre, 1884 – 2004. Modra 2004.
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Vinosady
Kaštieľ Vinosady
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Vinosady – kat. územie Malé Tŕnie, Modranská 97, okr. Pezinok
Pálffyho kaštieľ
16. – 17. stor., 1884 novobaroková prestavba
novorenesančný
súkromné vlastníctvo

História:
Lokalita Malé Tŕnie, v ktorej sa kaštieľ nachádza, sa v minulosti nazývala Terling (slov. Trlinok) a bola súčasťou panstva Červený Kameň a neskôr sa stala kráľovským majetkom. V roku
1754 darovala Mária Terézia Trlinok uhorskému vojenskému hodnostárovi Janosovi Dejeanovi,
ktorý si tu postavil prvý archívne doložený kaštieľ s kaplnkou.
Zo zachovalého aliančného erbu nad hlavným vstupom, ktorého polovica je pálffyovská, vyplýva, že kaštieľ mohol v 18. storočí patriť aj Pálffyovcom.
Podľa najnovších výskumov najstaršie zachované konštrukcie majú renesančný charakter
a táto etapa spadá rámcovo do 16. – 17. storočia. Objekt mal pravidelný obdĺžnikový pôdorys,
tento bol však v 18. storočí zásadne barokovo prestavaný. V tomto období bol kaštieľ rozšírený
juhovýchodným smerom a z tohto obdobia je aj dispozičné členenie, ktoré je základom súčasnej
dispozície. Z obdobia barokovej prestavby pochádza aj suterén.
V roku 1884 prešiel kaštieľ významnou novobarokovou prestavbou, keď ho dal prestavať na reprezentačné vidiecke sídlo jeho nový majiteľ Gottlieb Häse z Buchsteinu. Došlo síce k minimálnym zmenám v hmote a dispozícii objektu, významný bol ale prelom v luxuse bývania a nanovo
bola tiež vytvorená omietková výzdoba všetkých fasád a interiéru. Z tohto obdobia pochádza
tiež veža kaštieľa.
Neskôr kaštieľ vlastnil Samuel Groszner a pred 1. svetovou vojnou Janos Palffy. Po nej vlastnili kaštieľ Andrassyovci, ktorí dali do parku premiestniť kamenné prvky drobnej architektúry
(podstavce, vázy, zábradlie s balustrádou, lavice a krátke schodisko) z kaštieľa v Kráľovej pri
Senci. Tieto boli od roku 1910 súčasťou úpravy parku a hoci ešte v roku 1983 boli z dvoch tretín
zachované, neskôr sa stratili a ostalo z nich len torzo.
Počas 2. svetovej vojny kaštieľ využíval min. predseda Vojtech Tuka a po vojne sa stal majetkom
štátu. Sídlil v ňom Detský domov, MNV, JRD, Štátna banka a od roku 1984 ho užívalo Západoslovenské múzeum Trnava.
V súčasnosti je kaštieľ súkromným majetkom.
Popis objektu:
Ide o reprezentatívne vidiecke sídlo. Budova je dvojpodlažná so suterénom a obytným podkrovím. Kaštieľ má
nepravidelný obdĺžnikový pôdorys s centrálnou vestibulovou časťou so schodiskom. Juhovýchodná trojosová fasáda má v strede umiestnenú viacpodlažnú vežu obdĺžni-
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Situácia

kového tvaru. Severné nárožie je na prvom podlaží zvýraznené šesťbokým arkierom. Pôvodne
neobývané podkrovie bolo presvetlené šiestimi vikiermi.
Kaštieľ sa nachádza uprostred parku s prírodno-krajinárskym charakterom.
Kaštieľ spolu s parkom majú z krajinárskeho hľadiska dominantné postavenie najmä pri pohľade z hlavnej cesty smerom na Malé Karpaty.
Technický stav objektu:
Kaštieľ aj s parkom boli v roku 2005 komplexne zrekonštruované.
Kaštieľ je spolu s parkom národnou kultúrnou pamiatkou.

Kaštieľ Vinosady – nočný pohľad

Použitá literatúra a pramene:
Ondriáš J.: Rekonštrukcia kaštieľa Vinosady: Sprievodná správa, ods. A. 7. 1, A. 8. 2, A. 8. 3. Bratislava 2004.
Vágenknechtová V.: Vinosady – Park pri kaštieli, Zásady pamiatkovej úpravy. KPÚ. Bratislava 2002.
Oficiálna stránka obce Vinosady:http://www.igorbris.sk/vinosady/index.php/cestovnyruch/kastiel
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Častá
Killyho kúria
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Častá, Hlavná ulica, okr. Pezinok
Killyho kúria
16. stor.
zatiaľ neurčený
súkromné vlastníctvo

História:
Prvá písomná zmienka o kúrii je z roku 1548 z urbáru panstva Červený Kameň.
V roku 1538 kúpil Ján Dernschwam dvorec, ku ktorému patrili aj 4 lúky a 6 vinohradov.
Mestečko bolo v tom čase z veľkej časti zničené vojnami. Dvorec bol slobodným majetkom, oslobodeným od akýchkoľvek dávok a robôt.
Ján Dernschwam bol významnou renesančnou osobnosťou a bol úzko spätý s rodom Fuggerovcov, ktorí od roku 1536 vlastnili aj hrad Červený Kameň, Častú a 11 dedín. Dernschwam užíval
kúriu až do svojej smrti v roku 1567.
V 17. stor. obýval kúriu rod Keliovcov (od mena tohto rodu je odvodené pomenovanie kúrie) a dá
sa predpokladať, že ju užívali po niekoľko generácií.
Od polovice 19. stor. sú ďalší majitelia známi z pozemkových máp, a to v roku 1846 gróf Istvan
Pálffy, v roku 1917 Bela a Edmund Pálffy. Kúria je v tomto období v listinách evidovaná ako
panský dom.
V súčasnosti je kúria súkromným majetkom.
Popis objektu:
Kúria sa nachádza v centre obce na námestí.
Budova je jednopodlažná, zastrešená vysokou sedlovou strechou. Súčasný pôdorys kúrie vznikol prístavbami a prestavbami starších pôvodných budov. Má pôdorys nepravidelného
L, pričom južná časť uličnej fasády vystupuje smerom do námestia. Murivo je zmiešané, kamenné a tehlové.
SV krídlo bolo v súčasnosti výrazne prestavané a má novú
strechu so štítom vystupujúcim pred fasádu.
Na nároží domu bola odkrytá freska zo začiatku 16. stor.

Situácia

Technický stav objektu:
Objekt sa rekonštruuje.
Použitá literatúra a pramene:
Borecká E.: Killyho kúria v Častej. Pamiatky a múzeá 4/2010.
Borecká E.: Život a dielo Jána Dernschwama z Hradiczina (1494 – 1567).
http://slachta. kosztolanyi. com/modules. php?name=K88_News&file=article&sid=115
Borecká E.: Killyho kúria a Habani v Častej, http://www.dobrodruh.sk/historia/killyho-kuria-a-habani-v-castej
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Pohľad na uličnú fasádu

Killyho kúria Častá – uličný pohľad
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Báhoň
Kaštieľ Báhoň
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Báhoň, ulica SNP 38, okr. Pezinok
kaštieľ Jezernických
18. stor., 1816 – klasicistická prestavba
zatiaľ neurčený
Bratislavský samosprávny kraj

História:
Neskorobarokový kaštieľ si dala v rokoch 1759 – 1765 prestavať zo staršej kúrie (16. stor.)
rodina Jezernických. Jezernickí boli pôvodne drobní zemani z turčianskej Jezernice, ktorí sa
v 16. stor. usídlili aj v Bratislavskej župe.
Krištof Jezernický sa stal správcom mýtnej stanice v Senci a získal kúriu v Báhoni, ktorá sa
stala ich hlavným rodinným sídlom.
Za takmer 200 rokov sa Jezernickí stali najväčšími a najvýznamnejšími báhonskými zemepánmi, patrónmi kostola a farnosti. Ich majetkový a spoločenský vzostup sa prejavil aj na nákladnej prestavbe kúrie na kaštieľ.
V roku 1816 bol kaštieľ klasicisticky prestavaný, ale potom postupne do roku 1900 Jezernických
veľkostatok zanikol.
V roku 1926 vznikol Spolok pre starostlivosť o nevidiacich na Slovensku, ktorý kaštieľ odkúpil
a v roku 1930 tu bol otvorený Kadlického ústav pre slepcov. V roku 1935 pristavali nový pavilón,
čím sa zväčšila kapacita ústavu a kaštieľ bol upravený do dnešného stavu.
Ústav v Báhoni bol jediným zariadením tohto druhu pre dospelých zrakovo postihnutých na Slovensku.
V súčasnosti v objekte sídli Domov sociálnej starostlivosti pre dospelých.
Popis objektu:
Kaštieľ sa nachádza v obci, vedľa hlavnej cesty, na kraji rozľahlého parku.
Budova je trojkrídlová, pôdorys má tvar písmena U a je
osovo symetrická. Má dve podlažia, pričom do objektu
sa vstupuje z vnútorného nádvoria.
V hlavnom krídle sa nachádzajú spoločenské priestory
a ambulancie, obytné miestnosti sú v bočných krídlach
umiestnené z vonkajšej strany budovy, teda smerom
k ceste a do parku, smerom do nádvoria sú orientované
Situácia
chodby a technické priestory.
Z hlavného krídla je smerom do nádvoria vysunutá vstupná časť objektu, ktorá je v druhom
podlaží napojená terasami na bočné krídla. Tejto časti dominuje segmentovo ukončený vstupný
portál, nad ktorým sa nachádza balkónik.
Kaštieľ je minimálne zdobený, na fasádach sú zvýraznené len šambrány okolo okien a dverí
a tiež podstrešná rímsa. Rímsou sú od seba na fasáde oddelené aj podlažia.
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Pohľad z nádvoria

Objekt je zastrešený valbovými strechami a je podpivničený.
Chodby sú zaklenuté valenými klenbami rovnako ako aj miestnosti hlavného krídla.
Technický stav objektu:
Technický stav je dobrý.

Použitá literatúra a pramene:
Lacika, J.: 700 slovenských hradov, zámkov, kaštieľov, panských sídel a pevností. Bratislava, IKAR 2010.
Falisová A.: Pokusy o prelomenie izolácie. História – Revue o dejinách spoločnosti,
na http://www.historiarevue.sk/index. php?id=2005falisova5
Oficiálna stránka obce Báhoň: http://www.bahon.sk/
Jankovič, V.: Dejiny Báhoňa do roku 1945,
na http://www.podnikatelia.info/tlac.php?make=mapa&id=4001&obec=518&clanok=8&rubrika=rub&pl=obcesk
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Budmerice
Kaštieľ Budmerice
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Budmerice, okr. Pezinok
Pálffyovský kaštieľ a park
1889
eklektický
štát

História:
Objekt dal postaviť Ján Pálffy ml. v roku 1889 ako poľovnícky kaštieľ.
Kaštieľ bol postavený podľa jednotného projektu, ktorý sa doteraz zachoval hlavne v exteriéri.
Plastický výraz fasád ako aj riešenie interiéru na základe detailného architektonického návrhu
boli na vysokej profesionálnej úrovni.
Ku kaštieľu náležal aj hospodársky dvor, 2 skleníky a ďalšie hospodárske budovy.
Park okolo kaštieľa bol súčasťou okolitej prírody a postupne sa rozrastal až do 1. svetovej vojny.
Koncom 19. stor. došlo k čiastkovým úpravám kaštieľa v súvislosti so zvyšovaním kvality obytného prostredia (budovanie kúpeľní, zavádzanie elektriny, sústreďovanie obytných priestorov
do apartmánov...).
Po roku 1939, počas slovenského štátu sa tu Pálffyovci už málo zdržiavali, kaštieľ prenajímali
a počas vojny bol takmer celkom vykradnutý.
Po emigrácii Pavla Pálffyho v roku 1945 kaštieľ skonfiškovala Československá republika.
Po vojne sa v kaštieli konali školenia a robotnícke rekreácie a od roku 1955 ho dostal do trvalého užívania Literárny fond.
V povojnovom období boli v kaštieli síce vykonané ďalšie úpravy, k väčšiemu znehodnoteniu
exteriéru či interiéru však nedošlo. Park bol zanedbaný a k jeho intenzívnejšiemu udržiavaniu
v blízkom okolí kaštieľa došlo až po roku 1963.
V roku 1986 bola ukončená veľká rekonštrukcia kaštieľa.
Do roku 2011 slúžil ako Domov slovenských spisovateľov.
Popis objektu:
Kaštieľ sa nachádza v severnej časti obce Budmerice, v prírodno-krajinárskom parku, ktorý je súčasťou rozsiahleho
lesného porastu.
Je to dvojpodlažná eklektická budova s vežami a vikiermi,
osadená v mierne svažitom teréne.
Kaštieľ má pôdorys nepravidelného obdĺžnika a jeho fasády sú veľmi členité, zvýraznené rizalitmi, vežičkami, veľmi
dekoratívnymi vikiermi a štítmi. Zdobené sú horizontálnou
Situácia
bosážou.
Okná sú pravouhlé, ukončené rôznymi typmi ríms. Len v mierne ustupujúcej časti rizalitu hlavnej fasády, okolo vstupného portálu sú okná oblúkovo ukončené. Nad portálom sa nachádza erb
Jána Pálffyho a jeho manželky Elsy von Schlippenbach.
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Hlavná fasáda je ukončená vysokou vežou s ochodzou, krytou ihlancom. Ku vstupu, vyvýšenému nad terénom, vedie monumentálne schodisko.
Východné nárožie je zvýraznené valcovým arkierom s cibuľovou strechou. Ostatné strechy
na budove sú veľmi strmé, vysoké, rôznych typov.
Výraz fasád kaštieľa je jedným z hlavných komponentov pamiatkovej hodnoty kaštieľa.
Park je v súčasnosti udržiavaný len v najbližšom okolí objektu.
Park spolu s kaštieľom má vysokú krajinotvornú hodnotu a v prípade kaštieľa ide
o ojedinele zachovaný komplex samostatnej
pamiatky a jej pôvodného inventára.
Kaštieľ je spolu s parkom národnou kultúrnou pamiatkou.
Technický stav objektu:
Technický stav je dobrý.
Park

Pohľad na hlavnú fasádu
Použitá literatúra a pramene:
Šulcová J., Slepčánová M.: Program pamiatkovej úpravy vybraných interiérov kaštieľa v Budmericiach. Bratislava,
1982. Archív Pamiatkového úradu SR Bratislava, Zbierka výskumných správ, sign. T 4026.
Vágenknechtová V.: Budmerice park – pamiatkový zámer. Bratislava, 1991. Archív Pamiatkového úradu SR
Bratislava, Zbierka výskumných správ, sign. T 4262.
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Kaštieľ v Modre
Peter Horanský, Academia Istropolitana Nova

V historickej zástavbe Modry je mnoho pamiatkovo hodnotných objektov, ktorých dejiny a stavebný vývoj sú doposiaľ neznáme. Odhliadnuc od základných plošných prieskumov, ktoré sa
realizovali v 70. – 80. rokoch 20. storočia pre potreby vyhlásenia pamiatkovej zóny, sa doposiaľ
nepristúpilo k podrobným pamiatkovým výskumom jednotlivých objektov v historickom jadre.
O to viac je potešiteľné, že sa podarilo realizovať komplexný výskum objektu mimo historického
jadra, ktorý navyše nespadal do kategórie meštianskych alebo vinohradníckych domov.
Objekt kaštieľa už na prvý pohľad zaujme svojimi proporciami. Výškovo prevyšuje okolitú historickú zástavbu severného predmestia Modry s prízemnými vinohradníckymi domami. Vedomosti o ňom boli len základné alebo nepresné, niekedy zavádzajúce, ako napr. v Súpise pamiatok,
kde sa o kaštieli píše, že bol postavený okolo r. 1700 na mieste niekdajšieho hradu (Súpis
pamiatok, zv. II, str. 328). Nepoznáme prvotný zdroj tejto informácie. V dostupnej literatúre
o dejinách mesta Modry nie je o existencii hradu žiadna zmienka.
Komplexný pamiatkový výskum bol realizovaný na prelome rokov 2005 a 2006 pre potreby
Malokarpatského osvetového centra. Vďaka interdisciplinárnemu prístupu sa podarilo zhromaždiť mnoho nových, alebo menej známych informácií. Architektonicko-historický výskum
realizovala dvojica bádateľov Mgr. Peter Horanský, PhDr. Zuzana Zvarová, archívny výskum
PhDr. Juraj Turcsányi, časť výskumu o heraldike bola zverená PhDr. Jane Oršulovej a výskum
záhrady s parkovou úpravou realizovala Ing. Veronika Vágenknechtová. Predložený príspevok
má za cieľ prezentovať časť výskumu, ktorý je venovaný stavebnému vývoju objektu. Vznikol
skrátením a upravením výskumného elaborátu uvedených autorov.
Opis objektu s areálom
Budova kaštieľa je situovaná
v severnej časti zástavby Modry,
bezprostredne pri cestnej komunikácii. Ako samostatne stojaca
stavba ukončuje východnú stranu radovej zástavby Hornej ulice.
Situácia
Rozsiahly pozemok, na ktorom
objekt stojí, má tvar pretiahnutého obdĺžnika. Na západnej strane ho vymedzuje cesta (v minulosti aj potok), na východnej strane strmý svah. Južnú časť pozemku zaberá štvorkrídlová
budova kaštieľa s vnútorným dvorom. Súčasťou objektu je samostatná pivnica zahĺbená do východného svahu.
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Dvor je prístupný prejazdom z južnej strany. Tri krídla objektu sú dvojpodlažné, juhovýchodné hospodárske krídlo je jednopodlažné. Jednotlivé krídla sú prístupné z dvora samostatnými vstupmi. Nádvoriu dominuje dvojpodlažný portikus umiestnený v strede severozápadného
krídla, ktorý chráni vstup k hlavnej vertikálnej komunikácii – vnútornému schodisku. Komunikačné prepojenie krídla dopĺňa priebežná pavlač s renesančnými, dekoratívnymi tiahlami.
Ďalšie schodisko je situované v juhozápadnom krídle v samostatnom barokovom schodiskovom
prístavku. Vnútorné novodobé schodisko sa nachádza v strede severovýchodného krídla. Druhé
nadzemné podlažie juhozápadného a severovýchodného krídla objektu je prístupné aj exteriérovými schodiskami.
Severne za kaštieľom sa rozkladá rozsiahla záhrada. Základom parkovej, okrasnej záhrady je
raster zrkadlovo usporiadaných geometrických obrazcov vytvorených nízkym porastom buxusu,
členený komunikáciami na štvorcové plochy. V blízkosti kaštieľa sú doplnené malou záhradnou
architektúrou: kamenným stolom a lavičkou, súsoším dvoch putti a žardiniérou.
Severným smerom prechádza záhrada do prírodnej krajiny a jej parková úprava sa pomaly stráca. Výrazným prvkom tejto časti záhrady je oválne jazierko s ostrovčekom a vzrastlým stromom.
V jej severozápadnej časti záhrady sú umiestnené skleníky a obslužné budovy. Východnú časť
pozemku tvorí strmý svah, zalesnený náletovým porastom s niekoľkými umelo urobenými rovinatými terénnymi zlomami. Strmý svah pokračuje južným smerom popri objekte kaštieľa. Je
ukončený schodmi, ktoré vedú pred nástupný priestor areálu.

Objekt na konci 19. storočia pred romantickou prestavbou
(neznámy autor, maľba na dreve, Múzeum Ľudovíta Štúra Modra)
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Stavebný vývoj objektu
Typologicky objekt vznikol ako vodný mlyn s obytnou časťou. V priebehu stavebného vývoja bola
jeho hmota rozširovaná a upravovaná.

Mapa Modry z rokov 1782 – 1784 (1. vojenské mapovanie) zobrazuje Stoličný potok so sústavou mlynov.
Šípka ukazuje na skúmaný dom s dvomi mlynskými kolesami v juhovýchodnom nároží, kam možno
lokalizovať zariadenie mlynu. (Hadtorténeti Intézet és Múzeum, Budapešť, archív PÚ SR)

1. stavebná etapa – renesančná, prelom 16. – 17. storočia (okolo roku 1600)
V prvej stavebnej etape vznikol dvojpodlažný nárožný objekt s pôdorysom v tvare písmena L.
Zahŕňal v sebe obytnú i hospodársku časť. Obytné užšie krídlo, orientované paralelne s cestnou
komunikáciou, bolo na prízemí členené na tri priestory, vymedzené hrubými priečkami. Polovicu
pôdorysu obytného krídla zaberala miestnosť zaklenutá valenou klenbou so styčnými lunetami.
Druhú polovicu zaberala vstupná úzka chodba zaklenutá valenou klenbou s obkročnými lunetami,
ktorá sprístupňovala predpokladanú čiernu kuchyňu a komoru. Dispozícia na poschodí bola obdobná, polovicu poschodia zaberala jedna miestnosť, druhú tvorili dve menšie miestnosti. Všetky
boli prekryté trámovým stropom, ako dokladajú fragmenty omietok v povalovom priestore nad
klenbami v podkroví a zamurované lôžka po trámoch. Komunikácia na poschodie bola pravdepodobne riešená drevenými schodmi zo strany dvora.
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Druhé krídlo s hospodárskou funkciou bolo širšie, orientované kolmo na obytnú časť. Na prízemí ich rozdeľoval prejazd zaklenutý valenou klenbou so styčnými lunetami. Zvyšné priestory
na prízemí i poschodí slúžili pre samotné zariadenie mlyna – mlynicu, ktoré zaberala aj priestor nad prejazdom. Hnacie zariadenie vo forme kolesa na horný náhon bolo situované na priečelí hospodárskeho krídla, ohradené kamenným múrom, ktorý bol čiastočne zapustený do svahu.
Časť tohto masívneho kamenného múru tvorí dnes oporný múr. Náhon bol vedený zárezom vo
svahu, na nároží mlyna sa zalamoval.

Slohová analýza – pôdorys prízemia

Objekt reprezentoval tzv. domový rozvinutý typ mlyna, kde je mlynica (výrobný priestor) a obytná časť v jednej budove. Vzťah medzi obytnou a prevádzkovou časťou mlynskej budovy bol veľmi
tesný nielen stavebne, ale aj funkčne, pretože rodinný život sa organizoval pre potreby mlynárskej činnosti. Mlynica a technické priestory boli logicky na strane pri svahu, kde bol náhon.
Objekt bol postavený ako dvojpodlažný, čo je hlavným znakom vertikálnej dispozície mlynice.
Vertikálna dispozícia mlynskej budovy vyplýva predovšetkým z výrobného procesu, ktorý vyžaduje vertikálny pohyb meliva a výškové usporiadanie technického zariadenia mlyna.
Priestor dvora bol pravdepodobne vymedzený po obvode ďalšími hospodárskymi budovami, ktoré zanikli pri ďalších prestavbách. Existencia prejazdu, ako jediného vstupu na parcelu – usad
losť, naznačuje, že bola ohradená, uzavretá po celom obvode hospodárskymi stavbami alebo
múrom. Uzavretú usadlosť možno predpokladať o to skôr, že sa nachádzala mimo mesta.
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2. stavebná etapa – renesančná, 1. polovica 17. storočia
V druhej stavebnej etape vznikol nárožný trištvrtekruhový arkier na poschodí obytnej časti.
Výzdoba kamenných článkov arkiera vo forme kosoštvorcov a kvetinových roziet ho datuje
do 1. polovice 17. storočia. V preklade arkiera je malá kartuša – pravdepodobne erb majiteľa. Podľa analógií (napr. radnica v Pezinku) mohol byť arkier ukončený cibuľovou strechou,
ktorá zvyšovala jeho výtvarný
akcent. Predpokladáme, že bol
pokrytý šindľom, podobne ako aj
ostatné strechy objektu.
V tejto etape došlo k modernizácii
obytných priestorov na poschodí,
ktoré boli zaklenuté renesančnými
lunetovými klenbami s hrebienkami. V tomto období mohli vzniknúť
aj kamenné ostenia okien s nadokennými rímsami na štyroch
oknách po stranách nárožného
arkiera, ktoré poznáme len z najstarších vyobrazení.
Z mlynice bola vyčlenená nad prejazdom nová miestnosť, rovnako
zaklenutá valenou klenbou so
styčnými lunetami s hrebienkami.
Vstup do mlynice bol už aj v novej
priečke.
Táto etapa priniesla zvýšenie
úrovne bývania. Objekt získal dominantný architektonický prvok
– nárožný arkier, ako prejav postavenia majiteľa a hospodárskej
prosperity mlyna.
Slohová analýza – pôdorys poschodia
3. stavebná etapa – neskororenesančná, 2. polovica 17. storočia
K obytnému krídlu s arkierom bol pristavaný dvojpodlažný trakt s dvorovou pavlačou. Išlo
o symetrickú stavbu vymedzenú dnes dvoma mladšími štítmi. V strede je vystupujúci rizalit
ukončený pôvodným štítom s polvalbou. Štít je presvetlený dvomi oválnymi okienkami. V spodnej časti má zabudovaný ohorený trám – zvyšok primárneho krovu.
Dispozične bolo krídlo riešené jednoducho, jednotlivé miestnosti boli pravdepodobne priechodné. Priestory na prízemí boli zaklenuté valenými klenbami s lunetami, priestory na poschodí
mali ploché stropy. Komunikačne bola prístavba riešená pavlačou a pravdepodobne aj vnútorným schodiskom. Poukazuje na to centrálny rizalit vystupujúci z pôdorysu, ktorý v sebe dnes
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zahŕňa schodiskovú halu a vnútorné schodisko. Z tohto obdobia sú zachované tiahla pavlače
s neskororenesančnou výzdobou pretínavých volút a zábradlie tvorené subtílnymi, kuželkovo sa
rozširujúcimi tyčkami s prstencami.
V 3. stavebnej etape sa dobudovalo najmä hospodárske zázemie. Ku mlynici bol pristavaný
dvojpodlažný objekt s lunetovými klenbami na oboch podlažiach a hrubými murovanými protipožiarnymi štítmi na oboch koncoch sedlovej strechy. Jeho poschodie bolo prístupné cez predpokladané drevené exteriérové schodisko, komunikačne nebolo teda prepojené z mlynicou. Objekt
nemal vykurovacie zariadenie a mohol slúžiť ako sypáreň na obilie. Súčasne s touto stavbou
vznikol aj murovaný štít nad mlynicou. So štítom sypárne sú dokonca previazané.
Súčasne boli postavené aj prízemné hospodárske (JV) a záhradné (SV) krídlo, čím dostal objekt uzavretý pôdorys. Záhradné krídlo má obvodové múry tenšie cca o 15 cm, subtílnejšie dimenzované, čo bolo dané plochými stropmi. Hospodárske krídlo, zachované v skoro nezmenenej
podobe, bolo zaklenuté valenou klenbou so styčnými lunetami. Súčasťou krídla bola aj pivnica
vyhĺbená do svahu. Na dvorovej fasáde krídla je jeden z mála pôvodných kamenárskych detailov
– kamenná šambrána otvoru do podkrovia, ktorá je však v sekundárnej polohe.

Rekonštrukcia neskororenesančnej podoby mlyna

Nálezové situácie v podkroví JV a SV krídla jednoznačne dokladajú, že obe krídla boli postavené ako prízemné. Otázne je však napojenie SV krídla na obytné SZ krídlo, ktoré bolo v tejto
etape postavené ako dvojpodlažné. Sondy potvrdili previazanosť murív v prízemnej časti. Rozhranie dvojpodlažnej a prízemnej časti možno predpokladať v mieste dvoch hrubých priečok
na prízemí. Na záhradnej fasáde SV krídla sa však rozhranie nepodarilo zachytiť.
Nález dreveného šindľa v podkroví JZ a odtlačky šindľov v omietke štítu v podkroví JV krídla
dokladajú, že strechy obytných i hospodárskych častí usadlosti boli kryté šindľom.
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Neskororenesančná etapa znamenala výrazné rozšírenie obytných, ale hlavne hospodárskych
priestorov, zástavba dvora sa hmotovo scelila a uzavrela. Od konca 17. storočia sú z archívnych
prameňov známi aj majitelia objektu. Mlyn bol vo vlastníctve rodiny významnej modranskej
rodiny Schedius.
4. stavebná etapa – baroková, 18. storočie
Jediným z mála architektonických slohových prvkov tohto obdobia je oválne okienko so šambránou na schodiskovej prístavbe JZ krídla. Schodisková prístavba nahradila pravdepodobne
otvorené drevené schodisko na poschodie mlynice a obytnej časti. Predchodcom však mohla byť
aj murovaná stavba, z ktorej fragment vybiehajúceho múrika sa nachádza v podkroví pultovej
striešky barokovej prístavby. Jej postavením zrušili jedno pole renesančnej klenby na poschodí,
ktorú nahradili stropom s fabiónovou rímsou.
Prízemné záhradné SV krídlo bolo v 18. storočí nadstavané a výškovo zjednotené so SZ krídlom. Do tejto etapy možno zahrnúť nadstavbu kamenného štítového múru hospodárskeho JV
krídla a jeho krov so stojacou stolicou. Nová pultová strecha bola len cca o 30 cm vyššia ako
dokladajú odtlačky šindľov staršej pultovej strechy.
Nadstavaním záhradného krídla bol ukončený hmotový vývoj objektu. Baroková etapa sa niesla
v duchu zvyšovanie bytového komfortu, čo korešponduje aj s archívnymi prameňmi, v ktorých
sa obytná časť mlyna označuje dokonca ako „rezidencia“.
Napr. v registri kontribučných poplatkov z roku 1747/1748 sa uvádza, že Štefan Schedius odvádzal za mlyn poplatok 4 zlaté a Samuel Schedius 3,5 zlatého. V registri sú zapísaní aj mlynár

Slohová analýza – rezy
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Fiala v mlyne Samuela Schediusa s poplatkom 1 zlatý za remeslo a mlynár Hajtmánek v mlyne
Štefana Schediusa s poplatkom 1 zlatý za remeslo.
Existenciu dvoch mlynároch na jednom mlyne v spoluvlastníctve dvoch majiteľov vysvetľuje
inzerát uverejnený 11. 1. 1775 v Pressburger Zeitung. Schediovský mlyn mal dva náhony a bol
ponúkaný na predaj za 8 000 zl. Okrem mlynského zariadenia boli na prízemí 3 izby, 3 komory,
3 stajne, 2 kôlne, prešovňa a pivnica v skale. Na poschodí bolo 6 izieb, 2 kuchyne a jedáleň.
K mlynu patrila aj veľká záhrada, strede ktorej tiekol potok, priliehajúci lesík, vinica a pole.
Spomína sa aj zásoba starých a mladých vín a svätojurského výberu. Identický inzerát bol opakovaný aj 18. a 25. 1. 1775. Prípadní záujemcovia sa mali hlásiť u mešťanostu v Pezinku.
Mlyn sa nepodarilo predať, lebo v registroch kontribučných poplatkov z rokov 1775 – 1779 sa
uvádza len jeden vlastník Štefan Schedius, ktorého dedičia odvádzali za byt označovaný ako
rezidencia 0,5 zlatého, za mlyn 4 zlaté, za „slobodu“ 0,5 zlatého. Býval tam aj mlynár P. Krajcz,
resp. M. Paulinecz.
26. mája 1780 kúpil celý objekt (mlyn, záhradu, vinohrad Praindl, roľu) člen Uhorskej kráľovskej
miestodržiteľskej rady šľachtic Antonius de Fogell s manželkou Jozefou de Vegeneth za 5 700
zlatých od dedičov vdovy po Štefanovi Schediusovi.

Slohová analýza – krov
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V roku 1788 bývali v budove okrem majiteľov mlynár Tomáš Juria a obchodník Anton Grumich.
Po novom členení mestských štvrtí a pridelení domových čísiel dostala budova súpisné číslo 19
v rámci poslednej 5. štvrte.
5. stavebná etapa – klasicistická, polovica 19. storočia
V priebehu 19. storočia nedošlo k väčším stavebným počinom tak ako v predchádzajúcich etapách.
Zmenila sa však výrazne silueta objektu z dôvodu výstavby nových strešných štítov a krovov
na JZ, JV a SV krídle. Dôvodom pre zmenu bol pravdepodobne požiar alebo celkové dožitie
konštrukcií. Výsledkom zmien bola strešná krajina bez komplikovaných tvarov a ozdôb, ktorá
zodpovedala racionálnemu klasicistickému chápaniu.
Ako vyplýva z rôznych spôsobov tesárskeho spracovania a stôp veku, k nahrádzaniu krovov
nedošlo naraz. Ako prvý bol postavený krov so stojacou stolicou nad JZ krídlom, ktorý nahradil starší, pravdepodobne ešte renesančný krov akcentovaný cibuľovou strechou nad nárožným arkierom. Priebeh krokiev na nároží nepočítal so zvýraznením arkiera ani kužeľovou
strechou. V napojení s mladšou sedlovou strechou z nižším hrebeňom boli zistené odpílené
krokvy a pôvodné latovanie. Túto nálezovú situáciu možno interpretovať tak, že pôvodne sa obe
strechy stretali v úžľabí, ktoré však bolo ešte v koncom 19. storočia zrušené a nahradené menej
kolíznym napojením.

Fotografia je jediným dokladom výrazu fasády uličného (SZ) krídla, ktorú malo od polovice 19. storočia. Zaniknutý objekt na nároží sa nápadne podobá na baštu. Vľavo od nej je pôvodná záhradná brána
s mostom cez potok. (Fotografia okolo 1930, In. zborník Bratislava 1935.)
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Po predpokladanom požia
ri (ohorený trám v renesančnom rizalitovom štíte
JZ krídla) boli vybudované dva protipožiarne štíty
a vztýčené krovy nad uličným JZ a záhradným SV
krídlom. Najneskôr koncom 19. storočia boli strechy pokryté keramickou
krytinou – škridlami s rovným ukončením, ktoré sa
nachádzajú v podkroviach
jednotlivých krídel a sú Priestor vstupu s polzerovskou terasovou záhradnou úpravou, opordoložené aj na dobových ným múrom, sochou, vodnou kaskádou a oplotením krátko po realifotografiách.
zácii. Na fasáde bolo trojdielne okno. (Fotografia z rokov 1912 – 1922,
Po polovici 19. storočia In. monografia Machay. V.: Modra, 1929)
došlo k výraznejším úpravám obytných priestorov na poschodí SZ krídla, ktoré sa na fasádach prejavili úpravou
okenných otvorov. Zväčšené okná boli doplnené o profilované nadokenné rímsy a omietkové
šambrány. Dodnes sa zachovalo niekoľko okenných a dverných výplní, ktoré súviseli s touto
modernizáciou.
Ďalšie stavebné zmeny súviseli s utlmením a napokon zrušením prevádzky mlyna. Zrušila
a murovaná stavba pre mlynské koleso pred fasádou JZ krídla. Vlhkom postihované priestory
mlynice sa adaptovali pravdepodobne len na skladové účely, obytnú funkciu možno predpokladať len na poschodí.
Písomné pramene uvádzajú v 19. storočí viacerých majiteľov (od roku 1800 Ondrej Fiala,
od roku 1809 Jakub Volfshendl). V roku 1813 kúpil licitovaním celý objekt zeman Ignác Mayer s manželkou Teréziou, rod. Vorišek, od predchádzajúcich majiteľov za 17 000 zlatých a následne predal v roku 1814 zemanovi Jánovi Emreszovi a jeho manželke Kataríne, rod. Krausz
za 17 600 zlatých. V roku 1828 patril mlyn do I. triedy a mal 2 kolesá. V dome býval v tom čase aj
mlynársky majster Štefan Mitsko, ktorý bol nájomcom uvedeného mlyna. V roku 1855 bol mlyn
charakterizovaný ako poschodová budova 8 izbami, ktorú vlastnil Samuel Emresz.
V roku 1857 kúpil celý objekt Franz May iba za 10 300 zlatých. Nápadne nižšia cena naznačuje,
že objekt bol zanedbaný, resp. už nefungoval ako mlyn. Franzovi Mayovi možno pripísať spomínané úpravy obytných priestorov.
Pri ďalších dvoch majiteľoch (1889 Jozef Maier, 1894 Pavol Voda) nepredpokladáme výraznejšie
stavebné aktivity. V roku 1889 sa v objekte nachádzalo 17 miestností, z toho 7 uličných izieb,
1 izba dvorová, 2 komory, 2 kuchyne, 2 povaly a 2 stajne. V roku 1898 bolo v dome celkom
25 miestností, z toho 8 uličných izieb, 3 dvorové izby, 2 komory, 2 kuchyne, 1 pivnicu, 3 povaly,
1 dielňu, 3 stajne a 2 šopy.
Budovu a k nej patriace pozemky kúpili od rodiny Voda 3. decembra 1912 rytier Arthur Polzer
z Polceru a jeho manželka Alžbeta, rodená Jäger.
KAŠTIELE A KÚRIE BRATISLAVSKEJ ŽUPY
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Pri romantickej prestavbe bol jednoduchý vstup nahradený dovezeným renesančným portálom a doplnený erbom staviteľa v nadpraží. (Kresba A. Polzer 1920, archív Strednej vinársko-ovocinárskej
školy v Modre)

6. stavebná etapa – romantická úprava po roku 1912
S osobou Arthura Polzera, významného predstaviteľa habsburského dvora a kancelára cisára,
sa spája romantická úprava objektu, ktorý ho povýšil na reprezentačné šľachtické sídlo so všetkým komfortom. Renesančný výraz objektu bol posilnený novým portálom s erbom na vstupnej
fasáde. Pri pozornejšom pohľade na bosovaný portál je zrejmé, že ide o nepôvodný prvok – transfer. Potvrdzujú to nálezy: nahrubo osekané boky stojok, ktoré nemali byť pohľadovo vnímané,
alebo tehlová rímsa prekladu. Portál sa musel pravdepodobne prispôsobiť svetlosti prejazdu,
výške klenby, preto boli okopníkové kamene a pätky vypustené. V priestore bývalej mlynice bolo
zriadené aj trojdielne neorenesančné okno. Dovtedy neupravené miesto po mlynskom kolese
bolo nahradené sochou Piety s baldachýnom a celý priestor pred vstupom bol parkovo upravený
a ohradený plotom s murovanými piliermi.
Uličné fasády zvýraznil tehlový zošikmený sokel s rímsou polkruhového profilu. Jeho tvar bol
inšpirovaný asi starším soklom s kamennou rímsou, ktorej krátky úsek sa nachádza na SZ
krídle. Nárožia tohto krídla boli doplnené plastickým omietkovým kvádrovaním.
Na nádvorí bol novým prvkom dvojpodlažný portikus s arkádami ukončený helmicou s lucernou
a menší portikus nad studňou, ktoré zvýraznili renesančný výraz nádvoria. Na ich stavbu boli
použité novodobé materiály – betónové stĺpy.
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Časť priečelia s trojdielnym oknom bývalého priestoru mlynice. Kaskádový vodopád je zvyškom mlynského náhonu, ktorý bol po roku 1922 zvedený do potrubia. Na mieste mlynského kolesa je umiestnená
socha Piety. (Kresba A. Polzer 1920, archív Strednej vinársko-ovocinárskej školy v Modre)
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Dvorový pohľad na portikus uličného krídla. Dvor kaštieľa bol plný zelene a prvkov drobnej architektúry. Portikus chránil reprezentačný vstup do schodiskovej haly. (Kresba A. Polzer 1920, archív
Strednej vinársko-ovocinárskej školy v Modre)
Schodisková hala v úrovni prízemia bola zariadená starožitným mobiliárom nemeckej proveniencie:
renesančnou skriňou s lavabom, truhlicou, lavicou na podeste schodiska. Okrem hnuteľného nábytku, dekoratívnych predmetov a poľovníckych trofejí je minulosťou aj šachovnicová podlaha. Pravdepodobne
juhonemeckého pôvodu je táflovanie, ktoré bolo upravené a z väčšej časti doplnené. Schodisko bolo postavené do haly na mieru. (Kresba A. Polzer 1920, archív Strednej vinársko-ovocinárskej školy v Modre)
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Schodisková hala v úrovni poschodia bola zdobená poľovníckymi trofejami, na okne bola položená
vrchná časť brnenia a na stene helma. Sedací mobiliár predstavovali dve renesančné stoličky. (Kresba
A. Polzer 1920, archív Strednej vinársko-ovocinárskej školy v Modre)
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Miestnosť na poschodí mohla slúžiť ako jedáleň, mala barokové zariadenie. Mohutný sekretár zaberal
takmer celú stenu. Miestnosť dotvárali kazetové dvere a intarzované parkety. (Kresba A. Polzer 1920,
archív Strednej vinársko-ovocinárskej školy v Modre)

Romantické úpravy sa prejavili aj v interiéri. Vznikla schodisková hala so symetrickým dreveným dvojramenným schodiskom vyrobeným na mieru. Steny haly na prízemí boli obložené
dreveným táflovaním, v ktorom boli zakomponované staršie, pravdepodobne neskorostredoveké
prvky a barokové dvere s kovaním. Obloženie ako celok bol transferom s výrazným doplnením
nových častí v neogotickom štýle.
Romantické úpravy sa dotkli aj záhrady. Vzniklo nenásilné prepojenie pravidelného parku
s prírodno-krajinárskou úpravou plochy s použitím rezom formovaných tvarov ovocných drevín. Toto spojenie je výrazným fenoménom prvej polovice 20. storočia. Je jedinou plochou tohto
riešenia na Slovensku. V dobe jeho zakladania boli využité všetky moderné znalosti najmä z oblasti ovocinárstva v spojení s využitím okrasných plôch. Vzácnym momentom v záhrade bolo
uplatnenie tzv. jarného aspektu. Pozdĺž severozápadného múru oplotenia boli jarnom období vo
vizuálnom kontraste rozkvitnuté stromy a vždyzelené rastliny.
Po prestavbe v roku 1915 pozostávala budova z 29 miestností, z ktorých 11 bolo charakterizovaných ako obytné priestory (izby) a 18 ako príslušenstvo. Majiteľ A. Polzer prenajímal 2 obytné
miestnosti a 1 miestnosť ako príslušenstvo.
Po rozpade monarchie sa A. Polzer rozhodol kaštieľ predať. 8. februára 1922 kúpil budovu
a prislúchajúce pozemky za 485 000 korún československý štát – ministerstvo hospodárstva
pre vinársku ovocinársku školu, ktorá bola presunutá v tom istom roku z Bratislavy do Modry.
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Miestnosť nad prejazdom bola prís
tupná samostatným schodiskom.
Vedľa barokových dverí je v kúte skriňa v štýle biedermayeru, ktorá sa
dnes nachádza v schodiskovej hale.
Miestnosť dopĺňal barokový stolík
s intarzovanou doskou a klasicistická stolička. Šachovnicová opuková dlažba bola rovnaká ako v hale.
(Kresba A. Polzer 1920, archív Strednej vinársko-ovocinárskej školy
v Modre)

Miestnosť s nárožným arkierom slúžila podľa zariadenia ako spálňa
a pracovňa. (Kresba A. Polzer 1920,
archív Strednej vinársko-ovocinárskej školy v Modre)
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Kuchyňu možno lokalizovať do jednej z prízemných miestností uličného krídla, ktorú osvetľovalo malé
okno s mrežou. V priestore dominoval moderný kachľový sporák s nadstavcom na pečenie. Vybavenie
kuchyne tvorili pracovný stôl, liatinová výlevka pod oknom, ktorá iste ústila do potoka na ulici, lavica s nádobami na vodu. Na stene boli zavesené dekoratívne misy a polica s maľovanými taniermi.
(Kresba A. Polzer 1920, archív Strednej vinársko-ovocinárskej školy v Modre)

7. stavebná etapa – adaptačné úpravy 1922 – 1923 a neskôr
Pre potreby Štátnej vinárskej školy boli hlavne adaptované priestory JZ krídla a SV krídla.
Z hlavného portálu bol odstránený erb (dnes na dvorovej fasáde SV krídla), trojdielne okno
bolo nahradené tromi samostatnými okennými otvormi pre lepšie osvetlenie miestnosti slú
žiacej ako učebňa. Dispozičné zmeny sa dotkli hlavne SV krídla, ktoré bolo výrazne preriešené.
Bolo zriadené nové schodisko, ktoré sa prejavilo na dvorovej fasáde veľkým trojdielnym oknom.
Priestory boli rozdelené novými priečkami na učebne a pomocné priestory, ktoré presvetlili
na záhradnej fasáde veľkými oknami, zachovanými dodnes.
Z pamiatkového hľadiska možno obdobie charakterizovať ako postupnú degradáciu objektu.
Postupne dochádzalo k úbytku predovšetkým umelecko-remeselných detailov. V roku 1954 sa
škola presťahovala v Modre do nových priestorov, v objekte zostal sídliť školský majetok.

Parková úprava a ohrada pre chov hydiny pri záhradnom krídle (Kresba A. Polzer 1920, archív Strednej vinársko-ovocinárskej školy v Modre)
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Miestnosť na prízemí záhradného krídla slúžila ako salla terena. Socha sv. Alžbety sa nezachovala. Záhradný
vstup bol umiestnený na jej hlavnú komunikačnú os, lemovanú nízkou zeleňou. Trámový strop bol zrušený
pri adaptácii objektu na školu. (Kresba A. Polzer 1920, archív Strednej vinársko-ovocinárskej školy v Modre)
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Fotografia zachytáva nástupný priestor s oplotením a priečelím objektu po úpravách roku 1922.
Na pravej strane vidieť schodisko vedúce k vinohradom, ktoré pravdepodobne slúžili pri výučbe žiakov. (Pohľadnica okolo roku 1935, archív J. Petrakoviča)
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Priečelie po adaptácii pre potreby školy. Výraznou zmenou prešla záhradná úprava priestoru – bola
znížená terasa a zrušená vodná kaskáda zvedená do potrubia. Trojdielne okno nahradili tri samostatné okná s omietkovou šambránou a rovnakým spôsobom bola presvetlená aj miestnosť na prízemí.
Polzerovský erb nad portálom nahradila lampa.
Fotografia ako jediná dokladá nadokenné rímsy a jednu podokennú rímsu na oknách poschodia. Kamenárska výzdoba na arkieri bola prekrytá omietkou, nárožie pod arkierom zvýrazňovalo omietkové
kvádrovanie. Na bočnej fasáde zaujme malé kruhové okienko a mohutný komín. (Pohľadnica po roku
1922, archív J. Petrakoviča)

8. stavebná etapa – rekonštrukčné úpravy 1957, 1973 – 1974 a neskôr
Rekonštrukčné práce výrazne zasiahli do výrazu fasád. V súvislosti s celoplošnou obnovou
omietkových povrchov na uličných fasádach došlo k redukcii architektonických prvkov. Vstupné JZ krídlo bolo zbavené nadokennej rímsy okna nad prejazdom, došlo k zamurovaniu okna pri
arkieri, pričom bola zrušená jeho nadokenná a podokenná rímsa. Počas obnovy fasády zanikol
aj úsek kordónovej rímsy medzi arkierom a portálom, čím zaniklo horizontálne členenie fasády.
Zjednodušenie výzdoby sa prejavilo aj na SZ uličnej fasáde, kde jediným horizontálnym prvkom
zostala soklová rímsa.
Ďalšie rekonštrukčné práce v roku 1973 – 1974 boli vyvolané havarijným stavom drevených
stropov prízemia SV krídla, boli vymenené za betónové horizontálne konštrukcie, vymenená
bola podlaha pavlače. Pôvodná keramická krytina bola nahradená zámkovou krytinou, ktorá
je na streche dodnes. Výmenou krytiny zanikli aj plechové polkruhové vikiere a mohutný renesančný komín nad klenutými priestormi JZ krídla, ktorý výrazne dotváral siluetu objektu.
V súčasnosti kaštieľ využíva Malokarpatské osvetové centrum a je vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja.
Záverom
Na základe výsledkov výskumu možno konštatovať, že kaštieľ s areálom predstavuje súbor
výnimočných pamiatkových hodnôt. Je výsledkom postupného navrstvenia stavebných etáp
a zmien funkčného využitia. Objekt prešiel od výrobnej a obytnej funkcie, t. j. mlyna s obytnou
časťou, cez reprezentačné sídlo šľachtica, budovu školy až po súčasné zariadenie s kultúrno-spoločenskou a administratívnou funkciou. Objekt ako bývalý panský mlyn vybočuje z rámca
tradičného vinohradníckeho staviteľstva a rozširuje pamiatkový fond mesta i typológiu nehnuteľných kultúrnych pamiatok celého regiónu. Objekt bol pre svoje hodnoty v roku 1963 zapísaný
do zoznamu kultúrnych pamiatok Slovenska.
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Priečelie po adaptácii objektu na školské účely.
(Pohľadnica z 30. rokov 20. storočia, archív J. Petrakoviča)

Pohľadnica 30. – 40. rokov 20. storočia. Dokumentuje postupné zarastanie fasády divým viničom.
Silueta strechy bol na konci 40. rokov ochudobnená o komín. Stále však niesla keramickú krytinu
z konca 19. storočia. Krytina na hrebeni strechy a okolo dvoch plechových vikierov bola uložená
do maltového lôžka. Vidno povrchové riešenie fasády orientovanej do Hornej ulice. Nárožie severozápadného krídla i jeho rizalitu malo bosáž. V pozadí vidno stanovú strechu baštičky.
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Kaštiele a kúrie Senecka
Nela Karašinská, Krajský pamiatkový úrad Bratislava

Územie seneckého regiónu leží v oblasti Podunajskej nížiny. Krajina je prevažne rovinatého
charakteru, len miestami zvlnená neveľkými pahorkami, čo determinovalo jej využite najmä
na poľnohospodárske účely. Z územnosprávneho hľadiska bol senecký región súčasťou Bratislavskej župy. Z pohľadu zjednocujúceho elementu v podobe dominantného šľachtického rodu
(ako to bolo v prípade Pálffyovcov v malacko-plaveckom regióne Záhoria) bolo však územie
Senecka „nejednotné“. V oblasti sa stretávame s rodom Groffovcov zo Svätého Jura a Pezinka, ďalej s Thurzovcami, Batthányovcami, Eszterházyovcami, Pálffyovcami, Csákyovcami, Je
szenákovcami, Grassalkovichovcami a inými. Výnimočným dokladom stavebnej činnosti predstaviteľov uvedených rodov na území Senecka sú dodnes zachované reprezentatívne kaštiele
napríklad v Bernolákove, Veľkom Bieli, Ivanke pri Dunaji či v Tomášove, ktoré demonštrovali
dobový vkus a požiadavky na podobu šľachtického sídla a v neposlednom rade spoločenské
postavenie ich majiteľov.

Katastrálna mapa okresu Senec
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Bernolákovo
Esterházyovský kaštieľ
Lokalita:
Datovanie:
Názov:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Bernolákovo, Kaštieľ 5, okr. Senec
1714 – 1722
Kaštieľ v Bernolákove (Esterházyovský kaštieľ)
barok
súkromná spoločnosť

História:
S výstavbou kaštieľa Esterházyovci začali v roku 1714 a ukončená bola v roku 1722. Údaje
o staviteľovi kaštieľa a roku ukončenia stavby sú uvedené v texte kamennej kartuše nad hlavným vstupom do objektu.1 Gróf Jozef Esterházy financoval výstavbu kaštieľa z cisárskej odmeny za účasť v protitureckých bojoch. Ako autor projektu sa v literatúre uvádza Johann Bernard
Fischer z Erlachu. Ako hlavní stavitelia kaštieľa sa uvádzajú bratislavskí majstri Bartolomej
Witweger a Laurenz Steiger.2 Objekt bol postavený na návrší pri riečke Čierna voda. Situovaný
bol pri okraji rozsiahleho parku s mnohými figurálnymi plastikami, ktorý pozvoľne prechádzal
do pôvodných lesov. Pôvodné plastiky od Ľ. Godeho boli neskôr nahradené secesnými alegorickými sochami ročných období a fontánou s ústrednou plastikou ženy. Za kaštieľom bola situovaná obora pre vysokú zver. Esterházyovci ako príslušníci zámožnej šľachty postupne kaštieľ
zveľaďovali a v jeho priestoroch zhromaždili mnoho cenných umeleckých predmetov, loveckých
trofejí a knižných diel. K prvým stavebným zmenám došlo už v rokoch 1754 – 1758 (staviteľ

Bernolákovo – kaštieľ a park na mape z II. vojenského mapovania (1810 – 1869)
1
2

ČESLA, A., HAVLÍK, M.: Kaštieľ Bernolákovo – Reštaurátorský výskum interiéru. SÚPS Bratislava, 07-09/1993, s.6. Archív PÚ SR, sign. R 4121.
DUCHOŇ, M., TURCSÁNY J. a kol.: Bernolákovo 1209 – 2009. Dejiny obce. Bernolákovo 2009, s.182.
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Bernolákovo – kaštieľ na kresbe z r. 1884 (publikované v DUCHOŇ, M., TURCSÁNY J. a kol.: Bernolákovo
1209 – 2009. Dejiny obce. Bernolákovo, 2009)

J. Fellner).3 Pri príležitosti návštevy viedenského cisárskeho dvora v Bernolákove v roku 1766
bol v parku kaštieľa postavený rokokový pavilón.4 V priebehu 19. storočia bola v okolí kaštieľa
kultivovane využívaná kultúrna krajina. Veľká rekonštrukcia kaštieľa sa uskutočnila po r. 1911,
keď kaštieľ postihol požiar. Tesne pred koncom 2. sv. vojny kaštieľ opustil posledný člen rodu
Esterházy, Karol. Následne sa zariadenie kaštieľa a mnohé cenné predmety a umelecké diela
stali obeťami postupného rabovania. Po 2. sv. vojne sa majetok Esterházyovcov stal majetkom
štátu v zastúpení Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy.5
Popis:
Monumentálny barokový kaštieľ má trojkrídlovú dispozíciu s pôdorysom v tvare „U“. Ústredné
nádvorie je z juhovýchodnej strany uzavreté prízemným objektom so strešnou terasou a s centrálne umiestnenou vstupnou bránou. Výstavba tohto prízemného krídla je predpokladaná
okolo r. 1800.6 Prístupová cesta vedie po moste stráženom dvojicou gryfov – heraldickými zvieratami rodu Esterházy.7 V priestore nádvoria je ústredný vstupný trojosový rizalit zdôraznený
valcovou vežou so zvonovou helmicou a lucernou. Uplatnenie barokových architektonických

3
4
5
6
7
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Tamtiež, s.182.
Tamtiež, s.182.
C.d. v pozn. č. 2, s.185.
C.d. v pozn. č.1, s.7.
Tamtiež, s.8.

Bernolákovo – parková fasáda kaštieľa v súčasnosti

prvkov a dekorácií je najvýraznejšie práve na vstupnom rizalite kaštieľa. Na bočných krídlach
objektu sa uplatňuje pásová rustika a lizénové rámy. V záveroch bočných krídel sú umiestnené hranolové štvorpodlažné veže plasticky členené rímsami a pilastrami. Severozápadným
priečelím je kaštieľ orientovaný do priľahlého parku. V centre priečelia mierne predstupuje
trojosový rizalit s pravouhlým vstupom. Na poschodí je v priestore rizalitu situovaná reprezentačná sála. Severozápadná fasáda je v pravidelnom rytme členená jedenástimi vertikálnymi osami tvorenými okennými a vstupnými otvormi. Plastická výzdoba fasády pozostáva
z celoplošne aplikovanej pásovej rustiky na prízemí a zo sústavy pilastrov, ríms a suprafenestier v barokových formách na 2. podlaží. Celý kaštieľ je zastrešený manzardovou strechou so
strešnými vikiermi rešpektujúcimi osovosť fasád. V parku kaštieľa bola po dostavbe kaštieľa
vybudovaná tiež kaplnka sv. Anny (1724) s centrálnym polygonálnym pôdorysom a reliéfnym
tympanónom nad vstupom.
Súčasný stav a využitie:
V súčasnosti je objekt kaštieľa bez využitia. V parku bolo po jeho úprave vytvorené golfové
ihrisko.
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Ivanka pri Dunaji
Grassalkovichovský, resp. Hunyadyovský kaštieľ
Ivanka pri Dunaji, Nám. Padlých hrdinov 7, okr. Senec
Kaštieľ v Ivanke pri Dunaji (Grassalkovichovský,
resp. Hunyadyovský kaštieľ)
Datovanie:
2. pol. 18. stor., neogotická prestavba 2. pol. 19. stor.
Prevládajúci sloh: neogotika
Súčasný majiteľ:
Spoločnosť Ježišova, Slovenská provincia
Lokalita:
Názov:

História:
V polovici 18. storočia kúpil ivanské panstvo Anton I. Grassalkovich. V blízkosti poľovných revírov v rozsiahlych dubových
lesoch vybudoval na mieste staršej kúrie nový rokokový poľovnícky letohrádok s pravidelne komponovanou barokovou záhradou. V roku 1841 po vymretí grassalkovichovského rodu po meči
vydražil ivanské panstvo knieža Michal Obrenovič, srbský
panovník. V roku 1856 postihol obec požiar, po ktorom knieža
pristúpil k prestavbe kaštieľa. Na mieste juhozápadnej časti
pôvodnej stavby dal vybudovať vežu a spoločenskú sálu upravil
prevýšením cez druhé poschodie. Talianskych majstrov poveril
realizáciou krbov z bieleho mramoru. Po smrti kniežaťa Obrenoviča sa stali majiteľmi panstva Hunyadyovci de Kéthely. Júlia
Hunyadyová nechala všetky reprezentačné priestory kaštieľa Plán kaštieľa a parku z 18. st.
vymaľovať a vyzdobiť dreveným obkladom v barokových formách. Po jej smrti v roku 1916 zdedil
majetok jej synovec Karol Hunyady. V roku 1943 kúpili kaštieľ od Hunyadyovcov jezuiti, ktorí tu
zriadili internát pre študentov svojho bratislavského gymnázia. V roku 1948 došlo k znárodneniu
kaštieľa a prešiel pod správu Povereníctva poľnohospodárstva.1

Ivanka pri Dunaji – kaštieľ a park na mape z II. vojenského mapovania (1810 – 1869)
1
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Malá vlastivedná knižnica 141 č. Vydavateľstvo KT, s.r.o., Komárno 1999.

Popis:
Kaštieľ v Ivanke pri Dunaji je
bloková stavba s polygonálnou vežou na juhozápadnej
strane. Objekt sa nachádza
na okraji parku a hlavnou
(južnou) fasádou je orientovaný do priľahlej ulice. Nad
hlavným vstupom do kaštieľa z priečelia vystupuje
polygonálny balkón s kamenným zábradlím. Ďalej
pred hmotu hlavnej fasády
predstupuje na jej západnej
strane objem polygonálneho rizalitu a na východnej
strane plytký arkier nesený
na polygonálnom polpilieri.
Západná časť hlavnej fasády
je ukončená dekoratívnym
cimburím. V centre dvorovej
fasády vystupuje z objemu
stavby stredový rizalit, ktorý
v sebe ukrýva priestory hlavného schodiska. Na druhom
podlaží západnej časti kaštieľa je situovaná slávnostná
sála s dvoma krbmi z bieleho
mramoru. Fasády kaštieľa sú
dekorované architektonickými prvkami čerpajúcimi
z neogotického tvaroslovia.
V parku kaštieľa je v súčasnosti zachovaná historická
pagaštanová aleja a (žiaľ,
nefunkčná) fontána s ústredným sochárskym motívom
dvoch putti s rybou v barokových formách.
Súčasný stav a využitie:
Kaštieľ je po obnove (2001),
slúži cirkevnej organizácii.

Pohľad na kaštieľ z parku okolo pol. 20. st.

Hlavná fasáda kaštieľa v súčasnosti
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Malinovo
Kaštieľ v Malinove
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Malinovo, Bratislavská ul. 118, okr. Senec
Kaštieľ v Malinove
1390 vodný hrad, prestavba na klasicistický kaštieľ po 1817
klasicizmus
Bratislavský samosprávny kraj

História:
Prvá preukázateľná písomná zmienka o hrade Eberhard,
ktorý bol predchodcom neskoršieho malinovského kaštieľa,
pochádza z roku 1390, keď hrad odkúpil späť do vlastníctva
svätojurského rodu Peter st. Groff od moravského markgrófa
Prokopa. V roku 1446 bol majetok Groffovcov rozdelený medzi
svätojurskú a pezinskú vetvu, pričom hrad Eberhard pripadol
pezinskej vetve a zostal v jej vlastníctve až do začiatku 16. storočia. V roku 1509 kúpil hrad prešporský župan Ambróz Sarkan spolu so šopronským županom Jurajom Threnkom. Následne sa panstvo dostalo do vlastníctva Krištofa Groffa zo
Svätého Jura a Pezinka a po jeho smrti a absencii mužského
potomstva majetky pripadli do rúk panovníkovi Ferdinandovi
Pôdorys kaštieľa v Malinove
I. Formou kráľovskej odmeny sa panstvo Eberhard dostalo
do užívania a neskôr aj do majetku Michala Méreyho, ktorý zrealizoval prestavbu poškodeného
hradu. Neskôr sa panstvo dostalo do rúk arcibiskupa Juraja Szelepchényiho, ktorý v 60. rokoch
17. storočia uskutočnil stavebné úpravy hradu. Po jeho smrti panstvo zostalo v rukách jeho príbuzných, od ktorých v roku 1763 hrad a k nemu prináležiace majetky odkúpil gróf Juraj Apponyi.

Malinovo – kaštieľ a park na mape z II. vojenského mapovania (1810 – 1869)
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Apponyiovci hrad na začiatku
19. storočia prestavali na klasicistický kaštieľ.1 S klasicistickou
prestavbou objektu pravdepodobne súvisí aj úprava priľahlého
parku do prírodno-krajinárskej
podoby. Na okrajoch parku bolo
situované hospodárske zázemie
a zeleninová a ovocná záhrada.2
V 20. rokoch 20. storočia kaštieľ
s parkom prevzal štát a zriadil tu
Štátnu zemědelskú školu.

Kaštieľ v Malinove na historickej pohľadnici

Popis:
Kaštieľ v Malinove je štvorkrídlový dvojpodlažný objekt s ústredným nádvorím. V centre hlavnej fasády je situovaný mierne predstupujúci trojosový rizalit ukončený tympanónom. Nad
vstupom v úrovni 2. podlažia predstupuje pred fasádu terasa nesená na štyroch železných
stĺpoch. Terén parku je jemne zvlnený s miernym stúpaním smerom k objektu. Okolo kaštieľa
sú badateľné zvyšky vodnej priekopy, v súčasnosti spolu s priestorom parku značne zarastené
neudržiavanou zeleňou. Na okraji parku boli postavené novodobé školské budovy.
Súčasný stav a využitie:
Areál je verejnosti prístupný a využíva ho združená stredná škola záhradnícka, objekt chátra.

Hlavná fasáda kaštieľa v súčasnosti
1
2

JANURA, T.: Premeny šľachtickej rezidencie v Malinove (Eberharde) od stredovekého hradu ku klasicistickému kaštieľu. Správa o archívnom výskume
k objektu, 2011.
Malinovo – Zámer obnovy pamiatky a program pamiatkovej úpravy parku. KSŠPSOP, 1982. Archív PÚ SR, sign. T 4245.
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Tomášov
Kaštieľ v Tomášove
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Tomášov, Majorháza 1, okr. Senec
Kaštieľ v Tomášove
3/3 18. storočia
barok
súkromná spoločnosť

História:
Kaštieľ v Tomášove dala postaviť rodina Jeszenákovcov pravdepodobne v poslednej tretine
18. storočia (1766 – 1769). Objekt bol obklopený vodnou priekopou a parkom. Západne od kaštieľa bol situovaný skleník s exotickými rastlinami. Majitelia v jednej z miestností kaštieľa
zriadili tzv. grafický kabinet s grafickými listami nizozemských autorov umiestnených do obrazových rámov vytvorených iluzívnou maľbou. V prvej polovici 19. storočia sa kaštieľ dostal
do majetku rodiny Draskóczy. V roku 1825 došlo k predĺženiu bočných krídel južným smerom
a o niečo neskôr aj k prístavbe kaplnky. V druhej polovici 19. storočia sa venom kaštieľ dostal
do majetku rodiny Vayovcov, ktorá v závere storočia uskutočnila niekoľko stavebných úprav.
Klementína Vayová, vdova po Dionýzovi Vayovi, predala kaštieľ v roku 1908 Alojzovi Strasserovi. Počas 1. sv. vojny bol v priestoroch kaštieľa zriadený vojenský lazaret. Po 2. sv. vojne bol
objekt znárodnený a roku 1946 Povereníctvo sociálnej starostlivosti umiestnilo v kaštieli Štát-
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ny ústav pre žobravú a túlavú mládež.
V polovici 20. storočia bola zrealizovaná nadstavba dovtedy prízemných južných častí bočných krídel. V 50. rokoch
20. storočia po kompletnej adaptácii
bolo v kaštieli umiestnené nápravnovýchovné zariadenie pre chlapcov. V roku
1967 bola v parku postavená telocvičňa
a bytový dom. Po revolúcii bol kaštieľ
v rámci reštitúcie vrátený súkromnému
majiteľovi.1

Tomášov – hlavná fasáda kaštieľa z roku 1954

Popis:
Trojkrídlový dvojpodlažný kaštieľ je postavený na pôdoryse „U“ s ústredným
nádvorím otvoreným južným smerom
do parku. Hlavný vstup do objektu zo
severnej strany je zdôraznený prevýšeným trojosovým rizalitom ukončeným
trojuholníkovým tympanónom a manzardovou strechou. Pred fasádu ústredného rizalitu predstupuje hmota polkruhového balkóna. Po stranách hlavnej Tomášov – hlavná fasáda kaštieľa v súčasnosti
severnej fasády sú umiestnené rizality
ukončené rovnako manzardovými strechami. Fasády rizalitov sú členené sústavou pilastrov. Smerom do nádvoria je
hlavné krídlo kaštieľa opäť zdôraznené
rizalitom s tympanónom a manzardovou strechou a z jeho fasády predstupuje hmota pravouhlého balkóna. Priestor
ústredného nádvoria plynulo prechádza
do prírodno-krajinárskeho parku, v ktorom bolo pôvodne situovaných niekoľko
drobných stavieb a atrakcií, ale tiež hos- Tomášov – nádvorie kaštieľa v súčasnosti
podársky dvor a ovocná záhrada.
Pri pamiatkovom výskume objektu boli v niekoľkých miestnostiach objavené barokové nástenné
maľby. V súčasnosti je kaštieľ po komplexnej obnove.
Súčasný stav a využitie:
Kaštieľ je po komplexnej obnove (2011) a slúži ako hotel.
1

SABADOŠOVÁ, E., HAVLÍK, M.: Kaštieľ v Tomášove. Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum. 07-08/2007. Archív KPÚ BA.
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Veľký Biel
Csákyovský kaštieľ
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Veľký Biel, Obchodná ul. č.14, okr. Senec
Kaštieľ vo Veľkom Bieli (Csákyovský kaštieľ)
1722 – 1725
barok
Bratislavský samosprávny kraj a súkromní vlastníci

História:
Kaštieľ vo Veľkom Bieli dal postaviť
ostrihomský arcibiskup Imrich Csáky. Výstavba kaštieľa sa uskutočnila
v rokoch 1722 – 1725 podľa projektu
A. E. Martinelliho. Súčasťou kaštieľa
bola kaplnka, ktorej výmaľbu vytvoril
G. A. Galliardi. Okolie kaštieľa tvoril
park s výsadbou pozostávajúcou z domácich aj cudzokrajných drevín. Počas
2. svetovej vojny padla za obeť časť Veľký Biel – nádvorie kaštieľa na historickej pohľadnici
kaštieľa vrátane kaplnky, pričom došlo
k zničeniu spomínanej výmaľby a k zániku pôvodného parku. V rokoch 1959 – 1963 bola zrealizovaná obnova a adaptácia kaštieľa podľa projektu J. Moreňa. Po rekonštrukcii objekt slúžil
ako domov dôchodcov a ústav pre mentálne postihnuté ženy.1

Veľký Biel – kaštieľ a park na mape z II. vojenského mapovania (1810 – 1869)
1

94

Havlík, M., prom.hist.: Veľký Biel – Kaštieľ. Zámer obnovy pamiatky. KÚŠPSOP Bratislava, 08/1987. Archív PÚ SR, sign. T 4494.

Popis:
Kaštieľ vo Veľkom Bieli bol
postavený ako štvorkrídlová
stavba štvorcového pôdorysu
s prerušením štvrtého (severozápadného) krídla, ktoré
umožňovalo priehľad a priechod do parku. Na nárožiach
objektu sú situované na koso
osadené hranolové nárožné
veže ukončené cibuľovitými
strechami. V centre hlavného
priečelia dominuje vyvýšený
trojosový rizalit s trojuholníkovým tympanónom, man- Veľký Biel – hlavná fasáda kaštieľa okolo pol. 20. st.
(pred prestavbou)
zardovou strechou a ukončený je vežičkou s cibuľovitou
strechou. V prostrednej osi
rizalitu je na prízemí umiestnený hlavný polkruhovo ukončený vstup s bosážou. Fasáda
druhého podlažia rizalitu je
dekorovaná pilastrami a nadokennými rímsami. Hlavné
priečenie objektu je po oboch
stranách rizalitu 7-osové. Fasády bočných krídel sú členené sedemnástimi vertikálnymi
osami. S výnimkou rizalitu je
kaštieľ zastrešený sedlovou,
resp. valbovou strechou s novodobými vikiermi vytvore- Veľký Biel – hlavná fasáda kaštieľa v roku 2006
nými pri poslednej prestavbe.
Ústredné nádvorie bolo pôvodne prepojené s parkom, ktorý sa zachoval už len v značne zredukovanom rozsahu. V interiéri kaštieľa sa v priestore rizalitu nachádzala slávnostná sieň so
štukovou výzdobou.
Súčasný stav a využitie:
V súčasnosti je objekt kaštieľa bez využitia a chátra.
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Kráľová pri Senci
Zaniknutý pálffyovský kaštieľ
Kráľová pri Senci, č.183, okr. Senec
Zaniknutý pálffyovský kaštieľ v Kráľovej pri Senci
(R.k. kostol sv. Jána Krstiteľa)
Datovanie:
okolo pol. 17. st., zánik 1942
Prevládajúci sloh: barok
Súčasný majiteľ:
Rímskokatolícka cirkev
Lokalita:
Názov:

História:
Obec Kráľová bola približne od 1. polovice
17. storočia v majetku Pálffyovcov, ktorí stáli
tiež za výstavbou miestneho kaštieľa. Výstavba
kaštieľa sa začala pravdepodobne v priebehu
50. alebo 60. rokov 17. storočia. Už na začiatku
Kráľová pri Senci – kaštieľ v 20. rokoch 20. stor.
18. storočia došlo k ďalším stavebným úpravám
objektu, pri ktorých vzniklo zrejme nové južné krídlo. V rokoch 1736 – 1737 bola vytvorená kaplnka, ktorá pravdepodobne ukončila stavebný vývoj kaštieľa. Kaplnka bola vysvätená v roku 1738.
V okolí kaštieľa sa rozprestieral rozľahlý park. V rokoch 1903 – 1904 dal gróf Ján Pálffy v blízkosti
kaštieľa vybudovať most cez riečku Čierna voda. Po smrti Jána Pálffyho bol jeho majetok rozdelený
medzi Pálffyovcov a Andrássyovcov. Po predaji veľkej časti umeleckých zbierok z kaštieľa v roku
1930 kaštieľ postupne chátral a zanikal. V roku 1942 došlo k zbúraniu poslednej časti hlavného
krídla objektu, z ktorého nakoniec zostala len kaplnka. Tá sa v roku 1948 stala farským kostolom
sv. Jána Krstiteľa a dodnes sa využíva na bohoslužobné účely.1
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SMOLÁKOVÁ, M.: Kráľová pri Senci. Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa. Architektonicko-historický výskum fasád. 11 – 12/2008. Archív KPÚ BA.

Oltárny obraz vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Kráľovej pri Senci z pol. 18. stor. a detail
so zobrazením kaštieľa

Popis:
Pôvodný kaštieľ bol trojkrídlový s výraznejším hlavným západným krídlom a kratšími bočnými
krídlami. Ústredné nádvorie bolo zrejme na východnej strane uzatvorené oplotením umiestneným medzi závermi bočných krídel. Doklad o existencii a výzore kaštieľa (aj keď značne skreslenom) predstavuje jeho maliarske zachytenie v pravom dolnom rohu oltárneho obrazu z pol.
18. storočia v súčasnom farskom kostole.
Súčasný stav a využitie:
V súčasnosti z pôvodného kaštieľa existuje iba bývalá kaplnka – dnes farský kostol sv. Jána Krstiteľa.

Farský kostol sv. Jána Krstiteľa v súčasnosti – pôvodne kaplnka zaniknutého kaštieľa v Kráľovej pri Senci
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Senec
Turecký dom
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Senec, Nám. 1. mája 8, okr. Senec
Kúria v Senci (Turecký dom)
okolo 1556
renesancia
mesto Senec

História:
Kúriu nazývanú aj Turecký dom dal v Senci
okolo r. 1556 postaviť bratislavský župan
Krištof Batthyány. Kúria bola vybudovaná zrejme ako samostatne stojaci objekt
na juhovýchodnej strane námestia a tvorila
nárožie radovej zástavby ulice. Medzi rokmi 1615 – 1787 sa v Tureckom dome konali
zasadnutia, na ktorých sa prerokúvali dôležité záležitosti Bratislavskej župy. Násled- Senec – kúria Turecký dom na historickej pohľadnici
ne objekt slúžil predovšetkým úradným účelom. Zaužívaný názov kúrie – Turecký dom – bol
odvodený z vonkajšieho pevnostného výrazu objektu, ale reálnu vojenskú či obrannú funkciu
kúria nikdy nemala.1

Senec – kúria Turecký dom na mape z II. vojenského mapovania (1810 – 1869)
1

98

FEDOR, P. a kol.: Senec: bránou do tretieho milénia. Senec, 2004.

Senec – kúria Turecký dom v súčasnosti

Popis:
Kúria Turecký dom je v súčasnosti solitérna bloková dvojpodlažná stavba postavená na mierne
asymetrickom štvorcovom pôdoryse. Objekt je trojtraktový, pričom prostredný trakt má komunikačnú funkciu. Zo severného nárožia objektu vystupuje valcovitý nárožný rizalit. Po stranách
juhozápadnej fasády sú umiestnené plytké hranolové rizality.
Pevnostný výraz objektu dodáva okrem nárožného arkiera tiež oblúčková atika a kľúčové strieľne. Napriek pevnostnému či vojenskému dojmu, ktorý tieto architektonické prvky objektu dodávajú, kúria slúžila na obytné účely a uvedené prvky mali len dekoratívny a reprezentatívny
charakter.
Hlavný vstup do objektu vedie jednoduchým kamenným oblúkovým portálom situovaným uprostred hlavného priečelia. V juhozápadnom priečelí je situovaný druhý, rovnako polkruhový
vstup do kúrie, ktorý je však hladký, bez zdôraznenia kamenným portálom.
Pôvodne boli fasády objektu dekorované sgrafitovou výzdobou. Interiér objektu bol v 20. storočí
čiastočne prestavaný. Poslednou rekonštrukciou Turecký dom prešiel v r. 1994.
Súčasný stav a využitie:
Objekt je po obnove (90. roky), v objekte sídli mestské múzeum a TIK.
KAŠTIELE A KÚRIE BRATISLAVSKEJ ŽUPY
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Kaštieľ a park v Malinove
Zuzana Zvarová, Mestský ústav ochrany pamiatok
Tomáš Janura, Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Kaštieľ stojí uprostred rozsiahleho parku, ktorý je situovaný južne od hlavného komunikačného
ťahu obce v smere z Mosta pri Bratislave do Tomášova. Hlavný vstup do parku je z Bratislavskej ulice. Západne od parku stojí objekt Strednej odbornej záhradníckej školy. Okolo kaštieľa
je terénny zlom – pozostatok vodnej priekopy.
Objekt je 4-krídlový s uzavretým dvorom, podpivničený, dvojpodlažný, západná časť má
v streche pôdnu vostavbu. Z hmoty pravidelného pôdorysu vystupuje na východnej strane trojboká svätyňa kaplnky. Západné krídlo sa v severnej časti mierne lomí východným smerom.
V severozápadnom a juhozápadnom kúte je hmota objektu rozšírená o polkruhové dvojpodlažné
rizality. Objekt je prístupný dvoma vstupmi – hlavným zo severnej strany cez prejazd do dvora
a v jeho osi na južnej strane je vedľajší vstup.

Čelná fasáda kaštieľa

Dispozične je objekt dvojtraktom s vnútornou chodbou a po vonkajšom obvode s radom miestností prístupných z chodby a lokálne i navzájom prepojených. Chodba je úrovni 1. nadzemného
podlažia otvorená do dvora, má podobu pravouhlej arkády, v úrovni 2. nadzemného podlažia má
podobu murovanej pavlače. Suterén je takmer pod celým objektom, pričom na severozápade je
100

časť suterénnych priestorov mimo dnešný pôdorys kaštieľa. Je prístupný z prejazdu a zo schodiska vo východnej časti. Priestory 1. nadzemného podlažia sú zaklenuté pruskými klenbami,
stredná časť južného krídla valenými klenbami so styčnými lunetami, v juhozápadnom kúte sú
plochostropé miestnosti. Miestnosti 2. nadzemného podlažia sú všetky plochostropé. Hlavnú
vertikálnu komunikáciu zabezpečuje hlavné schodisko západne od vstupného prejazdu, ktoré je
jednoramenné, točité, a schodiská v južnom a západnom krídle.

Západná dvorová fasáda

Erb grófa Apponyiho

Maskarón nad vstupom do suterénu
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V objekte sa zachovalo pomerne veľa pôvodných umelecko-remeselných detailov: z murovaných konštrukcií sú to predovšetkým klenby v suteréne a na 1. nadzemnom podlaží a klasicistické schodisko.
Z drevených prvkov okenné a dverné výplne z 19. storočia s pôvodným kovaním (kľučky, pánty)
a vstupná brána, z kamenných portál z 19. storočia, portál do kaplnky pravdepodobne zo 17. storočia, šambrány prikladacích otvorov a dva erby: združený erb grófa Apponyiho a jeho manželky Anny
Zičiovej v prejazde, erb Juraja Selepčéniho v kaplnke a kamenná doska nad vstupom do kaplnky
s reliéfom Panny Márie s Ježiškom. Na chodbách na 1. nadzemnom podlaží je kamenná dlažba z 19.
storočia, kamenné je i hlavné schodisko. Pri vstupe do kaplnky je kamenná svätenička.
Najhodnotnejším priestorom je priestor kaplnky zaklenutý v lodi pruskou klenbou a v trojbokom závere valenou klenbou s trojbokými výsečami, ktoré dosadajú na výrazne profilované
rímsy. Na 2. nadzemnom podlaží je to priestor sály nad hlavným vstupom do objektu.
Konštrukcia krovu je čiastočne pôvodná z 19. storočia, čiastočne z 2. pol. 20. storočia, dvojradovej stojatej stolice. Podlahu podkrovia tvorí lokálne zachovaná tehlová dlažba z kolkovaných
tehál so značkou CAG (Comes Apponyi Georgius).
Fasády objektu sú pomerne jednoduché, len s kordónovou a korunnou rímsou, okolo okien
s jednoduchými okennými šambránami a v nárožiach s bosážou. Architektonizovaná je fasáda
svätyne kaplnky, kde majú okná nadokenné rímsy, okenné šambrány členené kvapkami a v parapete omietkové zrkadlo. V strede sú rímsy pravouhlo prevýšené s reliéfom hlavičky a v miestach pôdorysného zalomenia je nárožná bosáž.
Hlavnej vstupnej severnej fasáde dominuje balkón s kovovým zábradlím nesený 4 liatinovými
stĺpmi s kanelúrovanými driekom, ktoré ukončuje listová hlavica. Fasádu ukončuje štít s tympanónom. Dvorové fasády sú hladké, len s okennými šambránami s páskou.
Dvor je vysadený nízkou zeleňou, po obvode objektu je asfaltový chodník.
Archívny výskum
Prvá písomná zmienka o Eberharde1 pochádza z roku 1209, keď uhorský kráľ Andrej II. daroval kráľovskému pohárnikovi Šebešovi Svätý Jur spolu s dedinami Čeklís (dnes Bernolákovo),
Ivanka pri Dunaji, Farná a Eberhard. Šebešovo potomstvo postupne nadobudlo ďalšie majetky a v roku 1343 sa vytvorila svätojurská a pezinská vetva rodu. Dedina Eberhard pripadla
svätojurskej vetve. V texte listiny sa hrad v Eberharde nespomínal,2 takže možno predpokladať,
že opevnené sídlo postavili až po roku 1343. Prvá priama písomná zmienka sa zachovala až
z 25. januára 1390, keď moravský markgróf Prokop dosvedčil, že predal pevnosť („munitio“)
alebo hrad („castrum“) Eberhard Petrovi st. Groffovi zo Svätého Jura a jeho dedičom spolu so
všetkým, čo k nemu patrilo, za 1 900 zlatých.3
27. júna 1420 vydala prešporská kapitula písomné svedectvo o deľbe majetkov svätojurskej vetvy
Groffovcov, ktoré je zároveň najstarším dokladom približujúcim architektonickú podobu hradu.
1
2
3

Preto v nasledujúcom texte píšem o hrade a kaštieli len s použitím pôvodného historického názvu obce, ktorý bol zmenený až v roku 1946.
MARSINA, Richard (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1971, listina č. 153, s. 121.
Magyar Országos Levéltár (ďalej MOL), fond (ďalej f.), Diplomatikai levéltár, Kincstári levéltárból (E), MKA, Neo-regestrata acta (Q 311), signatúra
(ďalej sign.) DL-DF 3577.
MOL, f. Diplomatikai levéltár, Kincstári levéltárból (E), MKA, Neo-regestrata acta (Q 311), sign. DL-DF 9485. NAGY, Iván. Magyarország családjai
Czímerekkel és nemzékrendi táblákkal [CD-ROM]. Budapest : Arcanum Adatbázis, 1993, Szent-Györgyi család (Bazíni gróf †).
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V spoločnom užívaní zostali „domy“ (teda svetlice), ktoré sa rozprestierali v jednom rade pri
vchode, napravo od brány až po veľkú vežu, vrátane nej. Ďalej kolektívne užívali „domy“, tiahnuce
sa od veľkej veže až k ďalšej veži s výnimkou veľkej „stube“ (teda siene). Petrovi st. Groffovi zo
Svätého Jura a jeho synom pripadla polovica pivnice, ktorá ležala na pravej strane spomínanej
hradnej brány, spolu s maštaľami, postavenými v jednom rade mimo hradu oproti hradnej bráne.
Eberhard a jeho brat Martin Groff zo Svätého Jura dostali ostatné časti hradu, zvyšné „domy“,
spomínanú ďalšiu vežu a druhú polovicu spomínanej pivnice a polovicu maštalí pred hradom.
Veža nad hradnou bránou spolu so „stube“ a komorou po stranách brány zostala v spoločných
rukách. Groffovci sa museli vzájomne dohodnúť, kto bude robiť spoločného vrátnika.4
Prešporská kapitula 7. septembra 1446 vydala svedectvo o uskutočnenom vzájomnom rozdelení majetku Groffovcov medzi svätojurskou a pezinskou vetvou rodu. Výsledkom dohody bola
majetková zámena, keď pôvodné statky pezinskej vetvy dostala svätojurská vetva a naopak.
Svätojurská vetva zastúpená Hedvigou, vdovou po Petrovi ml. Groffovi zo Svätého Jura, dostala
hrady Pezinok a Pajštún. Pezinská vetva zastúpená Jurajom Groffom z Pezinka a jeho synmi
Jánom a Žigmundom Groffovcami z Pezinka dostala hrady Svätý Jur a Eberhard.5
V rukách pezinskej vetvy ostal Eberhard do roku 1509, keď Peter Groff zo Svätého Jura a Pezinka, kráľovský sudca, sedmohradský vojvoda a gróf Sikulov, predal hrad spolu s panstvom
za 4 800 uhorských zlatých prešporskému županovi Ambrózovi Sarkanovi a šopronskému županovi Jurajovi Threnkovi. Ambróz Sarkan si urobil z hradu v Eberharde svoje trvalé sídlo
– rezidenciu, v ktorej sa zdržiaval spolu so svojou manželkou Žofiou de Zablath. Po Ambrózovej smrti sa Žofia po druhýkrát vydala za Wolfganga Groffa zo Svätého Jura a Pezinka zo
svätojurskej vetvy rodu. Žofia potom odkúpila od príbuzných svojho prvého manžela panstvo
Eberhard a po smrti druhého manžela Wolfganga ho darovala svojmu nevlastnému synovi Krištofovi Groffovi zo Svätého Jura a Pezinka. Krištof zomrel bez mužských potomkov a všetky jeho
majetky pripadli panovníkovi.6
Ferdinand I. nemal peniaze na vyplácanie platu svojho personálneho sudcu Michala Méreyho
(*1500 †1572), a preto mu ako náhradu zaň 31. decembra 1545 a 3. marca 1546 dal do dočasného užívania poškodený hrad Eberhard s príslušným panstvom. Medzi rokmi 1546 až 1549
sa Michal pustil do prestavby hradu, ktorého objekty a múry boli do značnej miery porúcané
a na opravy vynaložil „nemalú sumu“ 400 zlatých. Ferdinandovi I. sa ani po dlhšom čase nepodarilo zaplatiť dlžný plat, a preto 19. júla 1553 daroval hrad a panstvo Eberhard Michalovi
Méreymu a jeho manželke grófke Juliane Forgáchovej (*1537 †1574) do dedičného vlastníctva
v mužskej a ženskej línii.7
Začiatkom 17. storočia smrťou Michalových vnukov vymrela barónska vetva rodu. Majetok
prevzali dedičia po ženskej línii – príslušníci rodov Balassa, Eszterházy, Hederváry, Pethe
a Viczay.8 Od polovice 17. storočia sa o eberhardské panstvo začal zaujímať kaločský a neskôr
4
5
6
7
8

MOL, f. Diplomatikai levéltár, Kincstári levéltárból (E), MKA, Neo-regestrata acta (Q 311), sign. DL-DF 10758. NAGY, ref. 3, Szent-Györgyi család (Bazíni gróf †).
MOL, f. Diplomatikai levéltár, Kincstári levéltárból (E), MKA, Neo-regestrata acta (Q 311), sign. DL-DF 13958.
MOL, f. Diplomatikai levéltár (Q szekció), Családi levéltárak (P szekcióból), Batthyány levéltár, Illésházy család (Q 388), sign DL-DF 103090, 103091,
103098. MOL, f. Magyar Kancelláriai Levéltár (ďalej MKL), Libri regii II., pagina (ďalej pag.) 111 – 113, 130, 131.
MOL, f. MKL, Libri regii II., pag. 111 – 113, 130 – 132, 318; Libri regii III., pag. 165 – 167. SZLUHA, Márton. Nyitra vármegye nemes családjai II. kötet L-Z.
[CD-ROM]. Budapest : Heraldika Könyvkiadó, 2005, Mérey, Kaposmérei nemes és +báró ill. Kaposmérei és Kisdovoráni nemes, tabuľka I.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej MV SR), Slovenský národný archív (ďalej SNA), f. Rod Apponyi – Oponice a Jablonica, inventárne číslo (ďalej i. č.) 40, fascikel (ďalej fasc.) H, kartón (ďalej k.) 10, numero (ďalej no.) 2. MOL, f. Urbaria et conscriptiones, regestrata, fasc. 8, no. 15, füzet 1,
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ostrihomský arcibiskup Juraj Szelepchényi, ktorý od spolumajiteľov panstva postupne vykupoval jednotlivé podiely. Po nadobudnutí väčšiny podielov pristúpil v 60. rokoch 17. storočia
k prestavbám z časti zruinovaného hradu. Po opravách sa postaral o udelenie Eberhardu pre
svojich pokrvných príbuzných. 2. júna 1670 vydal cisár Leopold I. darovaciu listinu pre arcibiskupových príbuzných Jána Maholánya (*1635 †1699), Martina Dékánya, Štefana Kordicsa
a potomkov nebohého Ladislava Bokrosa.9
Dedičmi panstva a hradu Eberhard sa po smrti Jána Maholánya stali jeho dvaja synovia – barón Anton Maholány (†1724) a barón Tomáš Maholány (*1680 †1727). Barón Jozef Maholány
(†1746), syn spomínaného Tomáša, uzavrel zmier s dedičmi Amadeovcov a Viczayovcov a vyplatil im peňažnú náhradu 48 000 rýnskych zlatých za méreyovské dedičstvo. Jozef a jeho mladší brat barón Tomáš Maholány (*1726 †1749) zomreli bez mužského potomstva a dedičstva
sa ujali ich sestry. Pravdepodobne jedna zo sestier si zobrala za manžela šľachtica Štefana
Zittkovszkého, ktorý postupne rozpredával vyženené maholányovské statky.10
Nakoniec 12. júna 1763 Štefan Zittkovszky predal všetky majetky patriace k hradu Eberhard
za 75 000 zlatých grófovi Jurajovi Apponyimu (*1722 †1782). Gróf Apponyi patril k popredným
osobnostiam svojej doby a zastával funkciu hlavného župana Maramuréšskej stolice, cisársko-kráľovského komorníka, tajného cisársko-kráľovského radcu a miestodržiteľského radcu.
Po smrti Juraja Apponyiho sa rozšírených statkov ujal jeho syn gróf Anton Apponyi (*1751
†1817), ktorý spočiatku zastával funkcie cisársko-kráľovského komorníka a miestodržiteľského radcu. Neskôr ho vymenovali aj za hlavného župana Tolnianskej stolice. Anton bol veľkým
milovníkom umenia a svoju pozornosť sústredil predovšetkým na bohaté panstvo Hőgyész, kde
nechal tunajší kaštieľ nákladne prestavať.11
Po smrti Antona Apponyiho sa rozsiahle majetky nerozdelili, ale ich správcom sa stal najstarší
Antonov syn gróf Juraj Apponyi (*1780 †1849), cisársko-kráľovský komorník. Spravoval rodové vlastníctvo aj v mene svojich dvoch mladších bratov – grófa Antona Apponyiho (*1782
†1852) a grófa Jozefa Apponyiho (*1788 †1863). Bratia spoločne vydali jedno svedectvo 21.
septembra 1817 na hrade Eberhard („in arce Eberhard“), čo dosvedčuje, že v tomto čase ešte
nedošlo k prestavbe sídla na kaštieľ.12
Spomedzi bratov sa v Prešporku zdržiaval predovšetkým gróf Juraj Apponyi. Gróf Anton
Apponyi pôsobil v diplomatických službách monarchie najprv ako veľvyslanec v Toskánsku
a neskôr v Paríži. Z titulu svojich funkcií sa musel zdržiavať mimo hraníc Uhorska. Najmladší gróf Jozef Apponyi slúžil ako vojak v kráľovskom jazdectve, a tak sa tiež nezdržiaval
na zdedenom panstve. Na základe týchto konkrétnych historických súvislostí a zachovaných
pag. 1, 2, 4, 6, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22. MOL, f. Diplomatikai levéltár (Q szekció), Családi levéltárak (P szekcióból), Jeszenák család (Q 91), sign DL-DF
105414. NAGY, ref. 3, Balassa család. (Balassa-Gyarmati gróf † és baró.), tabuľka III. SZLUHA, Nyitra vármegye II., ref. 7, Mérey, Kaposmérei nemes és
+báró ill. Kaposmérei és Kisdovoráni nemes, tabuľka I.
9 MV SR, SNA, f. Rod Amade – Üchtritz, i. č. 1242 – 1244, ladula 11, fasc. 6, k. 16. SZLUHA, Nyitra vármegye II., ref. 7, Maholányi, Pohronczszelepcsényi
nemes és báró+, bárói ág.
10 MV SR, SNA, f. Rod Amade – Üchtritz, i. č. 1251, ladula 11, fasc. 6, k. 16. SZLUHA, Nyitra vármegye II., ref. 7, Maholányi, Pohronczszelepcsényi nemes
és báró+, bárói ág. V citovanej tabuľke je Jozef Maholány nesprávne uvedený ako brat Antona a Tomáša Maholányovcov.
11 MV SR, SNA, f. Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula (ďalej HMBK), Autentický protokol (ďalej AP) č. 63, pag. 371, mikrofilm č. II.A 206; AP č. 64,
pag. 251, mikrofilm č. II.A 207; AP č. 68, pag. 241, mikrofilm č. II.A 211; AP č. 71, pag. 304, mikrofilm č. II.A 214. SZLUHA, Márton. Nyitra vármegye
nemes családjai I. kötet A-K. [CD-ROM]. Budapest : Heraldika Könyvkiadó, 2003, Apponyi, Nagyapponyi gróf, tabuľka III. NAGY, Gergely. Obnova
kaštieľa Apponyiovcov v Hőgyészi. In Pamiatky a múzeá, 2003, roč. 51, č. 2, s. 42, 43.
12 MV SR, SNA, f. HMBK, AP č. 74 a 75, pag. 455, 456, mikrofilm č. II.A 220. SZLUHA, Nyitra vármegye I., ref. 11, Apponyi, Nagyapponyi gróf, tabuľka IV.
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aliančných erbov treba za stavebníkov klasicistického kaštieľa považovať niekedy po roku
1817 grófa Juraja a jeho manželku grófku Annu Zichyovú (*1780 †1866).13
Po smrti grófa Juraja Apponyiho sa panstvo a kaštieľ v Eberharde dostali do rúk jeho mladšieho syna grófa Juraja Apponyiho (*1808 †1899). Gróf Juraj Apponyi bol v roku 1894 jediným
vlastníkom klasicistického kaštieľa, kde aj zomrel. Juraj sa ešte pred revolučným rokom 1848
stal podkancelárom a neskôr kancelárom Uhorskej dvorskej kancelárie. Po revolúcii ho vymenovali za krajinského sudcu a člena panskej snemovne uhorského parlamentu. Po smrti Juraja
kaštieľ slúžil ako sídlo jeho syna grófa Alberta Apponyiho (*1846 †1933). Albert pôsobil ako
minister kultu a školstva uhorskej vlády a bol autorom povestných školských zákonov.14
Stavebný vývoj objektu a parku
Encyklopédia hradov na Slovensku (Bóna,
Plaček, 2007) datuje postavenie vodného hradu medzi roky 1344 – 1385. Na základe opisu hradu z roku 1412 (Sedlák, 1967 – 1968)
bol menší ako hrad Pezinský a Svätojurský
a bez vonkajších hradieb. Pozostával z budov
v dvoch radoch pozdĺž obvodových múrov. Mal
3 veže – veľkú postavenú medzi budovami,
vežu nad bránou a vežu oproti nej. Hrad mal
pivnice, mimo hradu stáli dva rady maštalí.
Od 80. rokov 17. storočia, asi od roku 1685,
prestavuje hrad arcibiskup Juraj Szelepchényi.
Stavia pravdepodobne štvorkrídlový neskoro
renesančný kaštieľ s priekopami a nárožnými
baštami. Súčasťou hmoty kaštieľa bola aj ka
plnka, o ktorej sa môžeme domnievať, že mohla
byť pokračovateľom staršej tradície hradnej Prvé vojenské mapovanie z rokov 1782 – 1784,
Archív PÚ SR Bratislava
kaplnky, aj keď v popise hradu z roku 1412 nie
je uvádzaná.
Hmotu a pôdorys renesančného kaštieľa presne nepoznáme. Dá sa predpokladať, že sa z neho
zachovali suterény a hmota kaplnky. Kaplnka bola riešená ako menšia stavba s malou, takmer
štvorcovou loďou a so svätyňou s trojbokým záverom. Stavebné počiny Szelepchényiovcov sú
zrejmé aj z dvoch erbov, a to z erbu s atribútmi cirkevného hodnostára na severnej strane
kaplnky s nápisom: „Juraj Szelepchény ostrihomský arcibiskup zhotovil v roku Pána 1677“
a z nápisu pod reliéfom Madony s dieťaťom nad vstupom do kaplnky: „Pod tvoju ochranu sa
utiekame Svätá Bohorodička Juraj Szelepseny ten istý vo svojom veku 86 v roku 1680.“ Renesančná kaplnka mala iné priestorové dimenzie, o čom svedčí interiérová omietková úprava
13 MV SR, SNA, f. HMBK, AP č. 74 a 75, pag. 455, 456, mikrofilm č. II.A 220; AP č. 81, pag. 168, mikrofilm č. II.A 224. SZLUHA, Nyitra vármegye I., ref. 11,
Apponyi, Nagyapponyi gróf, tabuľka IV.
14 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Ústredný archív geodézie a kartografie, mapa a parcelný protokol Malinova (Éberhárdu), signatúra B
72/1. SZLUHA, Nyitra vármegye I., ref. 11, Apponyi, Nagyapponyi gróf, tabuľka IV.
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Čelná fasáda kaštieľa v roku 1953, Archív PÚ SR Bratislava

zachovaná v podkroví. Je možné, že sa z renesančného kaštieľa zachovala aj časť priestorov
v južnom krídle, ktoré sú zaklenuté valenými klenbami so styčnými výsečami. Okolo kaštieľa
bola vodná priekopa, ktorá mohla byť pozostatkom priekopy stredovekého hradu.
V 1. pol. 19. storočia pravdepodobne po roku 1817 (podľa niektorých historikov okolo 1850,
Kresánek, 2009) prestavuje Juraj Apponyi renesančný kaštieľ do dnešnej hmotovej a dispo
zičnej podoby. Na staršom suteréne stavia dvojpodlažný dvojtraktový objekt, na 2. nadzemnom
podlaží na vnútorných dvorových fasádach s pavlačou. Nový kaštieľ do seba včlenil staršiu
hmotu kaplnky, ktorú nanovo zaklenuli. Dispozične postavili kaštieľ s vnútornou komunikačnou chodbou a na vonkajšom obvode s radom obytných priestorov, ktoré zaklenuli na 1. nadzem
nom podlaží pruskými klenbami, na 2. nadzemnom podlaží ich prestropili omietanými stropmi. Hlavným spoločenským priestorom bola sála v strede severného krídla na 2. nadzemnom
podlaží. Pravdepodobne pri tejto prestavbe bol zrušený padací most a nahradený murovaným
mostom, vodná priekopa v teréne zostala zachovaná. Klasicistická úprava kaštieľa je napriek
neskorším zásahom dodnes hlavnou a určujúcou stavebnou etapou vo vývoji kaštieľa.
V roku 1910 navštívil kaštieľ v Malinove americký prezident Teodor Roosevelt. Poslední majitelia
opustili kaštieľ v roku 1921, zariadenie sčasti odviezli, sčasti bolo rozobrané, alebo zničené. Ich
majetok bol rozparcelovaný v rokoch 1921 – 1923, kaštieľ, hospodársky dvor a časť pozemkov
bola zakúpená pre potreby poľnohospodárskeho školstva.15 V roku 1923 bola v objekte za účasti
ministra poľnohospodárstva Dr. Milana Hodžu otvorená Štátna zemědelská škola16. Podľa súpisu
inventára z roku 1929 vieme, že v kaštieli boli nasledovné miestnosti: chodba, salón, jedáleň, spálňa, predizba, šatník, fajčiarska izba, poľovnícka izba, pracovňa – „laboratórium“, dámska izba,
knižnica, sklad riadu, izba pre panskú, 6 izieb pre slúžky, izba pre vrátnika.17
Stavebné úpravy z 30. rokov 20. storočia znamenali zrušenie dvorovej pavlače a jej nahradenie
murovanou chodbou nesenou piliermi a zrušenie pavlače aj nad hlavným vstupom a jej nahra15 Archív PÚ SR, Zbierka výskumných správ, Malinovo park, Zámer obnovy pamiatky a program pamiatkových úprav, V. Vágenknechtová, 1982, str. 5.
16 Kresánek: Ilustrovaná encyklopédia pamiatok Slovenska. Bratislava, Simplicissumus 2009.
17 Archív PÚ SR: Fond právnych predchodcov PÚ, Malinovo, šk. 60.
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Katastrálna mapa Malinova z roku 1894, Archív GKÚ Bratislava

denie dnešným balkónom. Z podnetu Štátneho referátu pre obnovu pamiatok boli zachované
a nanovo použité kovové zábradlia z pavlače.18 Medzi rokmi 1918 – 1945 bola realizovaná pôdna
vostavba západného krídla. Počas 2. svetovej vojny bola v kaštieli poľná nemocnica.
V roku 1970 bolo v kaštieli 5 učební a internát pre 90 žiakov, v roku 1984 sa pri kaštieli (západne) postavil domov mládeže a škola.
Dnes je kaštieľ, ktorý je vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, prázdny bez využitia, strážený strážnou službou, lokálne v narušenom, nie však havarijnom stave.
Dejiny parku
Areál kaštieľa s parkom patrí medzi známejšie objekty župy. Spoločensko-historická hodnota
parku spočíva v možnosti sledovania vývoja z pravidelnej barokovej záhrady na prírodno-krajinársky park. Dnešná prírodno-krajinárska úprava pochádza z 1. tretiny 19. storočia. Hodnotné
sochárske a kamenné prvky, ktoré boli súčasťou pravidelných záhrad, sa v tom čase prevažne
rozbíjali a používali do základov budúcich úprav, k čomu došlo pravdepodobne aj v Malinove.
V náväznosti na výstavbu kaštieľa, teda po r. 1766 bola asi založená pravidelná záhrada, ktorej
rozmery nepoznáme. Z nej boli náhodne nájdené v 80. rokoch 20. storočia úlomky sochárskych
prác.19 Zrušenie pravidelnej úpravy a prestavby parku na prírodno-krajinársky môžeme dávať
18 Archív PÚ SR, Fond právnych predchodcov PÚ, Malinovo, šk. 60.
19 Archív PÚ SR, Zbierka výskumných správ, Malinovo park , Zámer obnovy pamiatky a program pamiatkových úprav, V. Vágenknechtová, 1982, str. 19.
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Severná časť parku

do súvisu s prestavbou kaštieľa v 1 polovici 19. storočia. Tak ako aj dnes bol kaštieľ v čase zakladania parku približne v strede plochy vyčlenenej pre park. Príručná zeleninová a ovocná záhrada, bola severovýchodne od kaštieľa. Priekopa okolo kaštieľa, ktorá bola súčasťou pôvodného
hradu, zostala zachovaná, bola napĺňaná pravdepodobne zo severovýchodnej strany, z ramena
malého Dunaja. Správy o existencii palmového skleníka sa výskumom parku nepotvrdili.20
Pri zakladaní prírodno-krajinárskeho parku boli ako výstavbové dreviny použité predovšetkým
naše domáce druhy. V menšom množstve to boli ihličnany, z cudzokrajných drevín boli najpočetnejšie platany. Na hlavnej prístupovej ceste ku kaštieľu boli vysadené 4 ks jedle. Juhozápadne
od kaštieľa bola väčšia plocha vysadená drienkami. Trávne plochy mali lúčny charakter.
V parku nebola žiadna prirodzená ani umelá vodná plocha. Dnešné jazierko južne od kaštieľa bolo
vybudované až v súvislosti s existenciou školy.21 Park sa vo svojej pôvodnej veľkosti zachoval až
do roku 1945. Po r. 1955 bolo z parku zabratých 50 až 60 m pozdĺž celej východnej hranice parku.
Celá plocha okolo kaštieľa má prírodno-krajinársku úpravu a po roku 1923 sa údržba zameriavala
na praktickú stránku výuky školy. Vstup do parku je na pôvodnom mieste zo severnej strany, terén
na celej ploche parku smerom ku kaštieľu má stúpajúcu tendenciu a je mierne zvlnený, dnes je
park čiastočne neudržiavaný.
V roku 1983 bolo v parku 2 684 stromov s priemerom nad 10 cm, vyrúbaných bolo 83 a postupne
1 189 ks stromov.
20 Archív PÚ SR, Zbierka výskumných správ, Malinovo park , Zámer obnovy pamiatky a program pamiatkových úprav, V. Vágenknechtová, 1982, str. 20.
21 Archív PÚ SR, Zbierka výskumných správ, Malinov park , Zámer obnovy pamiatky a program pamiatkových úprav, V. Vágenknechtová, 1982, str. 20.
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Otázky a odpovede k obnove
kaštieľa v Tomášove
Jozef Lenhart, supervízor Art Hotela Kaštieľ

Výskum kaštieľa v Tomášove
Osud kaštieľa v Tomášove sa v ničom nelíšil od osudu ostatných pamiatok v tomto regióne.
Po rokoch nevhodného využívania pre potreby nápravnovýchovného ústavu aj napriek reštitúcii, dožíval od roku 1992 v prenájme ministerstva školstva.
V roku 2005, keď sa doba prenájmu skončila, nachádzal sa už kaštieľ vo veľmi zlom technickom
stave. Objekt bol zavlhnutý, exteriérové omietky zdevastované, krytina nevyhovujúca, inte
riér znehodnotený utilitárnymi zásahmi a pôvodné slohové detaily zdecimované na minimum.
Tento stav niekdajšieho honosného barokového šľachtické sídla Jesenákovcov skonštatovali
i Mgr. Marián Havlík a Mgr. Elena Sabadošová (PhDr. Veronika Vágenknechtová, PhDr. Veronika Nováková, 2007), autori architektonicko-historického a umelecko-historického výsku-

Severné priečelie Tomášovského kaštieľa s rekonštruovanou barokovou terasou a kvetinovou výsadbou parku po pamiatkovej obnove parku v roku 2011
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mu kaštieľa. Navyše bol kaštieľ obstavaný novodobými objektmi (kotolňa, telocvičňa a pod.)
pôvodne slúžiacimi prevádzke ústavu a obrastený nekultivovanou, prebujnenou vegetáciou
niekdajšieho parku.
Výskum kaštieľa financoval už jeho nový vlastník Miloš Turac, spol. s r. o., a AGEM Computers, s. r. o., ktorý objekt získal kúpou od reštituenta a pôvodného posledného vlastníka Rudolfa
Strassera. Prieskum okrem zdokumentovania fyzického stavu kaštieľa priniesol však aj závažné zistenia o jeho stavebnom vývoji a vlastníckych vzťahoch. Meno jeho projektanta sa však
nepodarilo zistiť.
Typologicky kaštieľ predstavuje trojkrídlový objekt s čestným nádvorím, v riešení a vo výraze
ovplyvnený klasicizujúcim viedenským barokom. Jeho bočné krídla boli pôvodne výškovo diferencované, čiastočne jednopodlažné a prízemné. Kým priestory prvého poschodia slúžili obytným a reprezentačným účelom, v prízemnej časti krídel sa nachádzali prevádzkové priestory
kaštieľa. Výšková gradácia bočných krídel nielen zmalebňovala vzhľad kaštieľa, ale zároveň
i zvýrazňovala reálnu perspektívu nádvoria v pôvodnej vstupnej osi. Tento zaujímavý „iluzívny“
stavebný prvok však zanikol v roku 1947, keď boli krídla dostavbou výškovo zjednotené.
Kaštieľ bol postavený na okraji obce Tomášov (pôvodne Fél), v časti nazývanej Majorháza.
Na základe tohto názvu sa usadzuje, že k výstavbe kaštieľa došlo na mieste dávnejšej hospodárskej usadlosti (jej existencia však nebola výskumom doložená), ktorá sa nachádzala na vyvýšenine uprostred inundačného územia s meandrujúcimi ramenami Malého Dunaja.
Výskum zachytil a identifikoval šesť stavebných etáp, ktoré sa uskutočnili v rozpätí 250 rokov
a súviseli so zmenou vlastníckych vzťahov.
K výstavbe kaštieľa dochádza začiatkom tretej tretiny 18. storočia. Údaj sa však nepodarilo verifikovať. Na základe známych dostupných materiálov a zachovaného dátovania
na okennej mreži východného krídla i kovaných železných dverách osadených v kamennom portáli schodišťa vedúceho do priestoru
povaly sa považuje za začiatok výstavby
kaštieľa rok 1767. Nepriamo tento údaj dodatočne potvrdil i nález medeného grajciara
z toku 1763, nájdený v cour d'honeur počas Detail pôvodných barokových dverí s dátumom,
pravdepodobne vzniku Tomášovského kaštieľa
výkopových prác.
Pramenných historických materiálov o Tomášovskom kaštieli a rode Jesenákovcov je žalostne
málo. Najdôležitejším z nich je zatiaľ cestopis Gottfrieda Rottensteina, akýsi dobový bedeker
vydaný v roku 1784, v ktorom sa detailne opisuje výzdoba a zariadenie kaštieľa i parku. Autor
venuje pozornosť výmaľbe salónov piana nobile, z ktorých zvlášť vyzdvihuje výzdobu grafického
kabinetu, kde boli rámy obrazov namaľované iluzívnym spôsobom priamo na stenu a vyplnené
grafikami holandských majstrov.
Príjemným prekvapením bolo, že existenciu opisovaných nástenných malieb sa podarilo výskumom zachytiť, no ich rozsah a stupeň zachovania nebolo možné cez vykonané sondy definovať.
Ďalšie zachovanie malieb zostalo otvorené, keďže sa v projekte rekonštrukcie s ich prezentá
ciou neuvažovalo.
KAŠTIELE A KÚRIE BRATISLAVSKEJ ŽUPY
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Čestné nádvorie Tomášovského kaštieľa v priebehu rokov a počas budovania kongresovej sály pod úrovňou čestného nádvoria. Obr. 1 – rok 1932, obr. 2 – rok 1952, obr. 3 – rok 2005, obr. 4 – leto 2010, obr. 5 – jar
2011, obr. 6 – leto 2011

Vývojové etapy kaštieľa
I. etapa 1766 až 1769, výstavba jesenákovského kaštieľa.
Súvisí s výstavbou a dostavbou kaštieľa barónom Jánom Jesenákom (Johann Jeszenák), veľkým
mecenášom bratislavského Evanjelického lýcea a príslušníkom jedného z najbohatších šľachtických rodov v Bratislavskej župe. Ján Jesenák mal právnické vzdelanie, a ako advokát zastupoval
mnohých uhorských aristokratov a pôsobil v Miestodržiteľskej rade. Kaštieľ si postavil na majetku, ktorý Jesenákovci nadobudli kráľovskou donáciou roku 1776. Rozsiahle pozemky nachádzajúce sa v Bratislavskej župe a na Žitnom ostrove dostali ako odmenu za verné služby preukázané
Habsburgovcom. K majetkom patrila i obec Kráľovičove Kračany (Királyfi), od ktorej si odvodili
prídomok „királyfi“. V 18. storočí pratrili k politicky najvplyvnejšej šľachte v Uhorsku. Výstavba
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Tomášovského kaštieľa bola iba logickým potvrdením vlastníckeho vzťahu rodu k nadobudnutým
majetkom a okázalým odprezentovaním ich šľachtického domínia. Keďže v roku 1776 Ján I. Jesenák ako bezdetný zomiera, získava kaštieľ syn jeho brata Pavla Ján II. Jesenák, ktorý dokončí
výstavbu kaštieľa zavŕši ju zriadením rozsiahleho krajinárskeho parku, prvého v Uhorsku.
II. etapa okolo polovice 19. storočia, tzv. draškóciovská obnova kaštieľa.
O týchto majiteľoch je ešte menej informácií ako o Jesenákovcoch. Draškóciovci (Draskóczy) získali
tento majetok venom prostredníctvom Lujzy Jesenákovej. Na základe stavebno-architektonického
výskumu bolo zistené a výskumom doložené, že v prvej polovici 19. storočia došlo k rozšíreniu kaštieľa, zmene lokalizácie hlavného schodiska a adaptácii interiérov piana nobile. Pravdepodobne sa
v tejto dobe mení i orientácia vstupu do kaštieľa a prechádza z južnej strany na severné priečelie.
III. etapa 1890 – 1908, tzv. váyovská obnova kaštieľa.
Týka sa výstavby kaštieľskej kaplnky. Iniciátorkou dostavby kaštieľa bola pravdepodobne Klementína Vayová, rod. Draškóciová, vdova po Dionýzovi Vayovi. Síce pamiatkový výskum datuje
výstavbu kaštieľskej kaplnky do prvej polovice 19. storočia, tento údaj bol dodatočným výskumom vyvrátený. Kaplnka vznikla prístavbou presbytéria k východnému krídlu kaštieľa až v závere
19. storočia. Potvrdzuje to aj jediná konkrétna písomná zmienka o jej existencii, uvedená v schematizmoch
Ostrihomskej arcidiecézy (1885 – 1910). Spomína sa
ako „oratorium privatum S. Margharetam V. M.“ – súkromná modlitebňa sv. Margity (Antiochejskej) panny
a mučenice (zistenie Mgr. J. Lenhart a PhDr. P. Karaba, Arcibiskupský úrad, Trnava). Vtedy bola postavená i podzemná hrobka zaklenutá kupolou, nesprávne Detail zábradlia z bratislavskej Reduty zo
identifikovaná ako salla terrena, a pozdĺžna miestnosť strany Mostovej ulice, 1919
s valenou klenbou.
IV. etapa 1918 – 1925, tzv. strasserovská.
Spája sa s rodinou Strasserovcov. Kaštieľ spolu
s rozsiahlymi majetkami a poľnohospodárskou pôdou kúpil ešte pred prvou svetovou vojnou Alojz von
Strasser. Počas vojny slúžilo šľachtické sídlo ako lazaret, v závere vojny však kaštieľ z neznámych príčin
vyhorel. Následne bol citlivo obnovený, takže si zachoval svoj pôvodný barokový vzhľad. Počas obnovy
ale došlo k dotvoreniu štukovej výzdoby fasád. Hoci
výskum tvrdí, že výzdoba priečelí kaštieľa pochádza
z 18. storočia, počas prestavby kaštieľa bolo zistené
(zistenie Mgr. J. Lenhart), že ozdobné prvky sú analogické s eklektickou výzdobou bratislavskej Reduty
(1913 – 1919) a do detailov identické tvaru zábradlí
umiestnených na Redute (zo strany Mostovej ulice)
so slepou kružbou zábradlia pod okennými parapetmi v dvorovej časti rizalitu kaštieľa. Na základe tohto zistenia sa možno domnievať, že obnovu kaštieľa

Detail slepého zábradlia pod okenným parapetom na južnom rizalite Tomášovského
kaštieľa, asi 1920

Detail rekonštruovaného zábradlia na severnej terase kaštieľa, 2011
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vykonala firma budapeštianskych architektov, Dezidera Jakaba a Marcela Komoru. Ako autor
sochárskej a reliéfnej výzdoby sa uvádza bratislavský sochár Adolf Meszmer, ktorý sa so svojimi spolupracovníkmi podieľal na dotvorení mnohých domových fasád v Bratislave. Preto je
oprávnený predpoklad, že prestavbu a výzdobu Tomášovského kaštieľa v 20. rokoch 20. storočia
realizovala Meszmerova dielňa. Tvar zábradlia bol v zredukovanej podobe použitý pri rekonštrukcii zábradlia terasy, spomínanej G. Rottensteinom.
Interiér kaštieľa prešiel modernizáciou a bol prispôsobený dobovému vkusu 30. rokov 20. storočia. Dodnes zachované zabudované interiérové prvky (mackintoschovský typ okien, presklené
dvere) sú výtvarne natoľko určujúce, že optimálne štýlovo zjednocujú vývojovom poznačený
hybridný interiér a pretvárajú ho v štýle art deca.
V. etapa 1953.
Súvisí s prestavbou kaštieľa na nápravnovýchovné zariadenie. Realizovalo ju Povereníctvo
školstva ČSR a spája sa s pridelením skonfiškovaného objektu Povereníctvu sociálnej starostlivosti (1946). Týkala sa adaptácie vykradnutých interiérov kaštieľa a ich úpravy pre potreby
prevádzky nápravnovýchovného zariadenia, zriadenia učební, kancelárií, kabinetov a internátneho ubytovania. Z tohto dôvodu dochádza k dostavbe historického objektu, keď sú prízemné
časti jeho bočných krídiel nadstavané. Našťastie prístavba je vykonaná citlivo, v duchu slohového riešenia kaštieľa, takže celkom splynula s objektom.
VI. etapa 1965 – 1975.
Realizovaná je Ministerstvom školstva ČSSR. Keďže rozsiahla adaptácia nezabezpečila pre chovancov nápravnovýchovného ústavu vyžadovaný „komfort“, dochádza k dobudovaniu areálu kaštieľa a jeho rozšíreniu o prístavbu telocvične, kotolne, bytov pre zamestnancov, kúpaliska a pod.
VI. etapa 2007 – 2011, rekonštrukcia kaštieľa na hotelové zariadenie.
Obnova a adaptácia kaštieľa
Noví majitelia, Miloš Turac, spol. s r. o., a AGEM Computers, s. r. o., sa rozhodli obnoviť zdevastované šľachtické sídlo a adaptovať ho pre účely hotela vysokého štandardu. Počas hľadania
optimálneho konceptu obnovy bolo potrebné hneď v úvode definovať jeho základnú ideu – v maximálnej možnej miere rešpektovať pamiatkové hodnoty stavby a vytvoriť optimálne podmienky
pre fungovanie hotelového zariadenia. Tak, aby nedošlo k násilnej modernizácii a zachovala sa
najväčšia devíza objektu, jeho neopakovateľná historická atmosféra.
Projekty pre adaptáciu kaštieľa na hotelové zariadenie so stravovacou a ubytovacou kapacitou
spracoval ateliér G+G projekt, spol. s r. o., (P. Gregor, J. Gregorová) s kolektívom. Skúsenosti
autorov s pamiatkovými objektmi boli predpokladom, že ich autorský a inovačný zásah do historického objektu bude citlivý. Empatia pre daný priestor a jeho genius loci ich priviedli k absolútnemu podriadeniu sa historickým danostiam objektu. Riadili sa filozofiou „nepodriadiť
existujúcu dispozíciu objektu novej náplni, ale náplň podriadiť historickej dispozícii“. Pôvodné
reprezentačné priestory piana nobile ponechali pre reprezentačné a spoločenské potreby hotela, ťažisko ubytovacej časti zadefinovali do nehodnotnej nadstavby bočných krídel, do prízemia
ich niekdajších hospodárskych častí naprojektovali kuchyňu, reštauráciu, recepciu a ďalšie
izby. Požiadavku stavebníka týkajúcu sa vybudovania kongresovej sály vyriešili jej zahĺbením
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Nález secco barokovej maľby, tzv. pompejského štýlu z konca 18. stor., stav maľby po reštaurátorskom
prieskume a jej zreštaurovaní, detail gemy so zobrazením bohyne Diany a interiér salónu po ukončení
obnovovacích prác, 2010 – 2011

pod úroveň cour d'honeur, čím novostavba auditória nerušene splynula s historickou budovou
a priestor nádvoria zostal nenarušený, vo svojom pôvodnom historickom obraze.
Významnú úlohu zohrala navigácia smerom k revitalizácii interiérov kaštieľa do 30. rokov 20. storočia. Je to v pamiatkarskej praxi nebývalé a odvážne rozhodnutie. Prax je oveľa konzervatívnejšia
a uchyľuje sa k menej progresívnym, imitujúcim alebo analytickým formám. Toto riešenie sa ukázalo ako správne a zároveň schopné zohľadniť požadovaný hotelový luxus, jeho kritéria, priznať
objektu 21. storočie a zároveň „sceliť“ všetky vývojové etapy kaštieľa do harmonického celku.
Fádne a architektonicky nezaujímavé priestory bývalých učební, a internátnych izieb boli pretvorené na hotelové apartmány s vlastným hygienickým zariadením. Po dotvorení jednoduchou
štukovou výzdobou inšpirovanou artdekovými tvarmi boli izby zariadené špeciálne navrhnutým
nábytkom tvarovo ovplyvneným tvorbou špičkového reprezentanta art deca Josefa Hoffmanna.
Najväčším problémom pri adaptácii historického objektu je skĺbiť požiadavky pamiatkarov s požia
davkami stavebného zákona a s bezpečnostnými či protipožiarnymi predpismi. Nariadenia totiž
nerozlišujú rekonštrukciou pamiatkového objektu od novostavby, a tak museli byť historické stropy
nahradené protipožiarnymi, čím sa znížila svetlosť miestností, a pôvodné barokové i artdecové dvere s fazetovými sklami nahradené protipožiarnymi imitujúcimi originál, okná s historickým kovaním nahradené tepelnoizaločnými napodobeninami! A tu sa natíska otázka o potrebe „zmäkčenia“
zákona pre pamiatky, aby ich obnova neviedla v konečnom dôsledku k nezmyselnému odstráneniu
originálov a ich nahradeniu síce bezpečnými, tvarovo identickými, ale predsa len kópiami.
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Grafický kabinet

Plošný odkryv nálezu nástenných malieb síce potvrdil jej zachovanie, ale zároveň aj demonštroval jej výrazne torzálny stav. Napriek tomuto faktu pristúpil majiteľ k zmene projektu a rozhodol sa pre jej zachovanie a reštaurovanie (realizovala VŠMU pod vedením akad. mal. Sykoria
ka). Tak sa podarilo obnoviť pôvodné výtvarné riešenie izieb z 18. storočia, čím pamiatková
hodnota Tomášovského kaštieľa výrazne stúpla. Hotel tým získal na atraktívnosti a barokové
apartmány s nostalgiou dávno minulých čias dnes aktuálne pripomínajú najranejšiu históriu
kaštieľa a niekdajší šľachtický luxus.
Paralelne vykonávaný doplnkový reštaurátorský prieskum potvrdil, že ide o maľbu realizovanú technikou secco (suchou cestou), najpravdepodobnejšie podľa vzorníkov. I keď výtvarná úroveň malieb
je len priemerná, jej objav a prezentáciu treba uvítať. Je to ojedinelo sa vyskytujúci doklad riešenia
barokových interiérov v šľachtických sídlach na našom území. Výtvarne diferencovaná výzdoba bola
realizovaná a la prima a len v opakujúcich sa motívoch bordúr pomocou šablóny. Typické sú pre ňu
antikizujúce motívy – imitácia textilných girlánd so „zavesenými“ portrétnymi medailónmi alebo
tzv. pompejská maľba s gemami zobrazujúcimi antické božstvá (Diana, Venuša, Apolón?).
Najzaujímavejší je, tak ako to spomína cestovateľ G. Rottenstein, grafický kabinet. Jeho vý
zdoba je v pravom zmysle slova kuriózna a málo sa vyskytujúca (zatiaľ bez analógie). Obrazové rámy prizdobené luiséznou mašľou boli naozaj namaľované iluzívnou technikou na stenu
a do ich plochy boli pôvodne vlepené grafické listy. Žiaľ, tieto sa nezachovali a aj informácia
Rottensteina je v tomto smere skúpa. Spomína iba, že to boli „diela holandských majstrov“.
Po dohode so Slovenskou národnou galériou a sprístupnení jej grafickej zbierky bol nanovo
vytvorený „program“ výzdoby kabinetu. Témou sa stal život na vidieckom sídle a okolnosti,
ktoré ho determinovali – predovšetkým štyri ročné obdobia, štyri živly, päť zmyslov a bukolické
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Vizualizácia riešenia interiéru kaplnky a pohľady do presbytéria po obnove a čiastočnom zariadení
mobiliárom, leto 2011

selanky – vidiecka zábava, pasenie dobytka, rybolov... Výberom diel renomovaných holandských
tvorcov 17. – 18. storočia optimálne zrevitalizoval pôvodný vzhľad kabinetu a navrátil mu jeho
niekdajšie estetické hodnoty. V súčasnosti je grafický kabinet verejne prístupný a funguje ako
oddychový priestor v ubytovacej časti hotela.
V grafickom kabinete sa hotelový hosť má možnosť stretnúť s dielami významných nizozemských
maliarov a grafikov, ako sú F. Bloemaert, H. Goltzius, J. Boeth, ale aj D. Teniers.
Zvláštnou kapitolou v obnove kaštieľa a jeho prestavbe na hotel je kaštieľska kaplnka, ktorá
patrila k najzdevastovanejším priestorom. Žiaľ, jej architektonická hodnota je nízka, vznikla
totiž sekundárnou úpravou, ktorá spočívala v prístavbe presbytéria k vonkajšiemu múru a jeho
napojenia na barokové priestory nachádzajúce sa nad sebou. Tie vytvorili „loď“ a „emporu“.
Očakávaná monumentalita sa však nedostavila, pretože vysoká svätyňa zostala pohľadovo blokovaná výškou pôvodnej prízemnej miestnosti.
KAŠTIELE A KÚRIE BRATISLAVSKEJ ŽUPY

117

Presbytérium kaštieľskej kaplnky po ukončení pamiatkovej obnovy Tomášovského kaštieľa, leto 2011

Napriek týmto negatívam sa podarilo vytvoriť z kaplnky moderný kontemplatívny sakrálny priestor vychádzajúci z jej nového vysvätenia. Použitými transparentnými materiálmi (matované a zabrusované sklo) na obetnom stole, ústrednom symbole kríža či stoličkách sa kaplnka pretvorila
na čistý, kryštálový priestor s nádychom art deca, ktorému dominuje monumentálny luster.
Mimo artdecový koncept kaplnky sa dostalo riešenie výplne okien. Okenné otvory s pôvodným artdecovým členením nahradili „secesizujúce“ vitrážové novotvary, inšpirované pôvodnými secesnými oknami, zachovanými na reprezentačnom schodisku Tomášovského kaštieľa, pochádzajúce z dvadsiatych
rokov 20. storočia. Okná boli zhotovené na objednávku majiteľa, odsúhlasené v KPÚ Bratislava.
Pamiatková obnova pokračuje revitalizáciou historického parku. Vzhľadom na jeho veľkú rozlohu
(19 hektárov) a zanedbanú údržbu znásobenú prerastenou divokou vegetáciou bola rozvrhnutá
do etáp. V prvej etape boli skultivované a sadovnícky upravené plochy pred severným priečelím
kaštieľa a park nadväzujúci na čestné nádvorie. Prečistený, otvorený priestor umožnil vyniknúť
vyselektovaným cenným drevinám, ktoré zostali ako rezíduá niekdajšej parkovej výsadby a stali sa pohľadovými ťažiskami novovznikajúceho krajinárskeho parku. Inšpiráciou a navigáciou
pre obnovu tomášovského kaštieľskeho parku zostáva jeho opis v diele Gottfrieda Rottensteina,
ktorý detailne spomína jeho riešenie, cestnú sieť, kompozičné osi, sochársku výzdobu a dobové
kratochvíľne atrakcie, z ktorých najoriginálnejšou bola tekvicová záhrada, kde majiteľ kaštieľa,
barón Jesenák, pestoval až 36 druhov ozdobných tekvíc „pitoreskných“ tvarov. Je predpoklad, že
s pochopením nových majiteľov kaštieľa budú niektoré zo spomínaných atraktivít obnovené.
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Záver
Rekonštrukcia kaštieľa na hotelové zariadenie je veľkým poučením pre ľudí pohybujúcich sa
v „pamiatkarine“ i pre stavebné a dodávateľské firmy. Predovšetkým treba skonštatovať, že
na Slovensku už niet kvalitných remeselníkov pre umelecko-remeselné práce, chýbajú profesie
a že požiadavky pamiatkarov nemôžu byť v prípade prestavby pamiatkových objektov, napr.
na hotelové zariadenie, plne rešpektované. Že obnova vyžaduje veľa osvety, argumentácie, kompromisov, tolerancie a pochopenia zo strany vlastníka i metodikov. Zvlášť keď štát zabudne prispieť na záchranu kultúrneho dedičstva a opomenie motivovať vlastníka čo i len „symbolickou“
dotáciou z grantového programu.
Napriek všetkým problémom sa podarilo v neuveriteľne krátkom trojročnom termíne zrekonštruo
vať zanikajúci kaštieľ a uviesť ho späť do života. Vo vysokej estetickej kvalite a v hodnotách s nádychom prepychu a dekadencie. Neskryl sa za cudzoznejúci názov scudzujúci krajinu pôvodu,
priznal sa k svojej histórii a do svojej ďalšej existencie vstúpil ako ART HOTEL KAŠTIEĽ.

Hlavné priečelie kaštieľa
Použitá literatúra a pramene:
Dulla, M. – Moravčíková, H.: Architektúra Slovenska v 20. storočí. Slovart, spol. s  r. o., Bratislava, 2002.
Havlík, M. – Sabadošová, E.: Kaštieľ v Tomášove, architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, 2007.
Kol. autorov: Súpis pamiatok Slovenska, Zv. 3. SÚPSOP, Bratislava, Obzor 1969, str. 285.
Súkromný archív rod. Strasser.
Krivošová, J. – Lukáčová, E.: Premeny súčasnej architektúry Slovenska. Alfa, Bratislava 1990.
Oršulová, J: Heraldické pamiatky Bratislavy. Albert Marenčin, Vydavateľstvo PT 2007, str. 28 – 33, 91 – 95.

KAŠTIELE A KÚRIE BRATISLAVSKEJ ŽUPY

119

Kaštiele a kúrie Záhoria
Nela Karašinská, Krajský pamiatkový úrad Bratislava

Charakter záhorského regiónu bol sformovaný masívom Malých Karpát plynulo prechádzajúcim do Záhorskej nížiny a ohraničeným riečnymi tokmi Dunajom a Moravou. Územie križovali
dôležité obchodné cesty, ktoré napomáhali jeho kultúrnemu i hospodárskemu vývoju. Južná
časť Záhoria zo správneho hľadiska patrila (a patrí) k Bratislavskej župe. Zjednocujúcim elementom oblasti bol od 17. storočia rod Pálffyovcov.
V 1. polovici 17. storočia sa pánmi plaveckého panstva stávajú Pálffyovci. V roku 1621 získali
plavecké panstvo do zálohu a v roku 1634 do vlastníctva. Členovia rodiny Pálffyovcov zachovávali lojalitu Habsburgovcom, vďaka čomu zastávali mnohé významné politické, dvorské a cirkevné funkcie. Po získaní plaveckého panstva do vlastníctva Pálffyovci iniciovali výstavbu, príp.
prestavbu kaštieľov v Plaveckom Podhradí, Malackách i v Stupave, ktoré sú spolu s kaštieľom
vo Veľkých Levároch (s výstavbou ktorého je spojené meno rodiny Koloničovcov) najvýznamnejšími predstaviteľmi šľachtických sídel na tomto území.

Katastrálna mapa okresu Malacky
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Malacky
Pálffyovský kaštieľ
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Malacky, Zámocká ul. 18, okr. Malacky
Kaštieľ v Malackách (Pálffyovský kaštieľ)
1634 – 1648
barok, klasicizmus
mesto Malacky

História:
V informáciách o začiatkoch výstavby kaštieľa v Malackách je v súčasnosti ešte viacero nejasností. Kaštieľ bol vybudovaný pravdepodobne medzi rokmi 1634 – 1648. Posledné výskumy
uvádzajú ako predpokladaného stavebníka Pavla IV. Pálffyho. Zrejme medzi rokmi 1664 – 1665
došlo k stavebným úpravám objektu, keď bola pozmenená dovtedajšia podoba fasád, boli rozšírené priestory suterénu a zaklenuté niektoré miestnosti v severnom a južnom krídle. Približne
v prvej štvrtine 18. storočia boli na objekte zrealizované ďalšie stavebné úpravy. Fasády kaštieľa dostali monochromatický biely náter a v severnej časti východného krídla bola vybudovaná kaplnka. Pôvodne zrejme francúzsky park bol v priebehu 18. storočia premenený na anglický
park. Čiastočná prestavba kaštieľa sa uskutočnila v roku 1808 a po polovici 19. storočia bol
zrealizovaný nový náter fasád kaštieľa v svetlookrovej farbe. Prelom 19. a 20. storočia kaštieľu
priniesol zmeny v podobe liatinových terás pristavaných k južnému krídlu a zmenené boli tiež
niektoré okenné a vstupné otvory. V roku 1921 bol kaštieľ skonfiškovaný štátom, ktorý tu plánoval ubytovanie pre štátnych a verejných funkcionárov, čo však zrejme nebolo zrealizované.
V roku 1925 bol objekt vrátený do majetku Mikuláša XIII. Pálffyho, ktorý odviezol interiérové
vybavenie a kaštieľ aj s parkom odovzdal františkánom. Títo v objekte zriadili internát pre
študentov malackého gymnázia. Po 2. svetovej vojne a zrušení cirkevných rádov štátnou mocou

Malacky – kaštieľ a park na mape z II. vojenského mapovania (1810 – 1869)
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Malacky – hlavná fasáda kaštieľa na zač. 20. st.

(1950) sa od 60. rokov 20. storočia dostala do kaštieľa nová náplň – nemocnica. To zapríčinilo
realizáciu mnohých dispozičných a materiálových zmien v interiéri objektu. V parku kaštieľa
boli vybudované nové nemocničné budovy. Na konci 20. storočia bol v reštitúcii kaštieľ vrátený
františkánom, ktorí ho v roku 2007 predali mestu Malacky.1
Popis:
Kaštieľ v Malackách je štvorkrídlový objekt s vnútorným nádvorím postavený na pôdoryse
štvorca. Bol vybudovaný ako solitér na miernom návrší obklopený parkom. Má dve nadzemné
podlažia, jedno polozapustené podlažie a pod západným krídlom aj suterén. Hlavné priečelie
je členené ústredným 5-osovým rizalitom a po stranách dvoma bočnými 3-osovými rizalitmi.
Stredový rizalit je ukončený trojuholníkovým tympanónom. Vertikálne je fasáda členená lisénami a pilastrami. Nad hlavným vstupom z fasády vystupuje balkón s kovovým zábradlím.
Fasády bočných krídel sú 16 (severné) a 17-osové (južné). Fasáda východného krídla orientovaná do parku má po stranách plytké 3-osové rohové rizality. Dvorové fasády sú jednoduché,
bez výraznejšej výzdoby. Z valbových striech, ktorými je objekt zastrešený, vystupujú smerom
do nádvoria orientované strešné vikiere s trojuholníkovými štítmi. Neprehliadnuteľnými prvkami na streche kaštieľa sú komíny so zvýraznenými kalichovými hlavicami. V interiéri kaštieľa
sa zachovala maliarska a štuková výzdoba.
Súčasný stav a využitie:
Postupná obnova objektu, kultúrno-spoločenské využitie.
1
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SABADOŠOVÁ, E., HAVLÍK, M.: Malacky – Pálffyovský kaštieľ. Architektonicko-historický výskum. 12/2007 – 05/2008. Archív KPÚ BA.

Malacky – hlavná fasáda kaštieľa v súčasnosti

Malacky – park kaštieľa v súčasnosti
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Plavecké Podhradie
Pálffyovský kaštieľ
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Plavecké Podhradie, č.16, okr. Malacky
Kaštieľ v Plaveckom Podhradí (Pálffyovský kaštieľ)
1. pol. 17. st.
renesancia
štát – Ministerstvo vnútra SR

História:
Prvá nepriama písomná zmienka o kaštieli v Plaveckom Podhradí pochádza z roku 1645. Za jeho
výstavbou stála rodina Pálffyovcov, ktorí panstvo dostali do zálohu v roku 1621 a neskôr v roku
1634 aj do vlastníctva. Kaštieľ bol postavený na ohybe prístupovej cesty do obce, od ktorej ho zo
severovýchodnej strany oddeľoval potok. Z kaštieľa bol vďaka jeho strategickej polohe výhľad na rovinatý kraj a hlavný cestný ťah západne od Malých Karpát, podobne ako z neďalekého Plaveckého
hradu. Pozdĺž pôvodnej prístupovej cesty ku kaštieľu bola vysadená lipová aleja. Kaštieľ bol vybudovaný ako štvorkrídlový uzavretý objekt s vnútorným nádvorím a polygonálnymi vežami v nárožiach.
Predpokladá sa, že kaštieľ pôvodne chránila vodná priekopa napájaná z blízkeho potoka. Zrejme
v závere 17. storočia boli fasády objektu vrátane polygonálnych nárožných veží doplnené nepravou
sgrafitovou výzdobou vo forme nárožného kvádrovania a medzipodlažných pásov a v objekte bola
zriadená kaplnka. V období pred rokom 1734 boli interiéry objektu barokovo upravené. Neskoršie
stavebné úpravy mali už len utilitárny charakter. V 19. storočí bola v severnom krídle zriadená sýpka
a v 20. storočí súžil kaštieľ prevažne na obytné účely. Na začiatku 70. rokov 20. storočia bol kaštieľ
adaptovaný pre potreby štátneho archívu, ktorý využíva jeho priestory od r. 1974 dodnes. Kaštieľ bol
pôvodne obklopený parkom, ktorý zanikol v súvislosti s okolitou novodobou zástavbou.1

Plavecké Podhradie – kaštieľ na mape z II. vojenského mapovania (1810 – 1869)
1

ŠULCOVÁ, J.: Plavecké Podhradie – Kaštieľ. Historicko-architektonický výskum. Program pamiatkovej obnovy. KSŠPSOP Bratislava, 04–06/1980.
Archív PÚ SR, sign. T 4322.
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Popis:
Kaštieľ bol vybudovaný ako štvorkrídlový objekt
obkolesujúci ústredné uzavreté nádvorie. Na náro
žiach sú umiestnené štyri oktogonálne nárožné veže
s ihlanovými strechami. Fasády objektu sú členené
iba okennými otvormi. Hlavný vstup do objektu je
zdôraznený kamennou rustikou. Jednotlivé krídla sú
zastrešené sedlovými strechami. V západnom krídle
sa nachádza kaplnka, ktorá po rekonštrukcii slúži Hlavná fasáda kaštieľa na zač. 20. stor.
na príležitostné konanie bohoslužieb. Uprostred severného krídla vybieha do nádvoria päťboký rizalit ukončený ihlanovou strechou. Dva vstupy vedúce z nádvoria do východného krídla sú pravouhlé s profilovanou šambránou s ušami,
zdôraznené rozoklaným tympanónom s guľami po stranách. Na nádvorí objektu sa nachádza
studňa prekrytá provizórnym dreveným uzavretým prístreškom. Kaštieľ je obkolesený novodobým oplotením a vzhľadom na jeho súčasné využitie nie je bežne prístupný verejnosti.
Súčasný stav a využitie:
Časť objektu je po obnove, časť chátra. V objekte sídli štátny archív.

Plavecké Podhradie – hlavná fasáda kaštieľa v súčasnosti
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Stupava
Pálffyovský kaštieľ
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Stupava, Hlavná ul. 2, okr. Malacky
Kaštieľ v Stupave (Pálffyovský kaštieľ)
pol. 17. st.
neorenesancia
Bratislavský samosprávny kraj

História:
Stupavské panstvo získali Pálffyovci do trvalého vlastníctva v roku 1604. Okolo polovice 17. storočia inicioval Pavol IV. Pálffy prestavbu staršieho objektu na renesančný kaštieľ. Ďalšie stavebné úpravy kaštieľa sa uskutočnili v priebehu 18. storočia počas vlastníctva Mikuláša V. Pálffyho
a neskôr jeho vnuka Leopolda II. Pálffyho, keď bola o. i. vybudovaná kaplnka a kaštieľ bol moderne zariadený. Barokovú maliarsku výzdobu kaplnky spolu s výmaľbou reprezentačných priestorov vytvoril K. Lotz. V 19. storočí sa Pálffyovci postupne zadlžili, v dôsledku čoho sa v roku 1867
kaštieľ dostal do vlastníctva Károlyiovcov, ktorým patril až do roku 1945. Noví majitelia kaštieľ
prestavali v historizujúcom duchu. Gróf Aloiz Károlyi patril k popredným uhorským magnátom.
Medzi bočnými krídlami kaštieľa dal postaviť arkádovú chodbu so strešnou terasou. Jeho syn
Ľudovít ju však ešte pred 1. sv. vojnou nechal odstrániť. V rozsiahlom prírodno-krajinárskom
parku pôvodne boli vodné plochy, mlyn a pivovar. Po druhej svetovej vojne sa poškodený kaštieľ aj s parkom dostal do majetku štátu. Časť hodnotného historického majetku sa podarilo
z kaštieľa zachrániť. V novembri 1947 kaštieľ zasiahol požiar, pri ktorom zhorela jeho južná
časť. Následne v 50. rokoch 20. storočia po požiari prešiel objekt rekonštrukciou a adaptáciou

Stupava – kaštieľ na mape z II. vojenského mapovania (1810 – 1869)
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Kaštieľ v Stupave na historických
fotografiách a v súčasnosti po obnove

pre potreby domova dôchodcov. Pôvodné
manzardové strechy boli odstránené,
objekt bol nadstavený o jedno podlažie
a zastrešený sedlovými strechami.1
Popis:
Kaštieľ je trojpodlažná trojkrídlová budova s nárožnými vežami po stranách hlavného krídla. V závere jedného z bočných
krídel je situovaná kaplnka. Prostredná os hlavného krídla s hlavným vstupom do objektu situovaným v prízemí je výrazne dekorovaná architektonickou výzdobou, čím je v kontraste s prevažne
hladkou nezdobenou plochou fasády. Nad portálom s kamennou bosážou v prízemí je kordónová
rímsa oddeľujúca nasledujúce podlažie. Na fasáde druhého podlažia sú po stranách okenného
otvoru situované dvojice pilastrov, na ktorých spočíva ďalšia rímsa prechádzajúca tesne pod okenným otvorom tretieho podlažia. Celok je ukončený nadstavcom v barokových formách s reliéfne
stvárneným erbom Károlyiovcov. Hlavný vstup do objektu je prístupný kamenným mostom ponad
priekopu. Ústredné nádvorie bolo od parku odčlenené arkádou nesúcou terasu s balustrovým zábradlím, na mieste ktorého sa v súčasnosti nachádza neorokokové kovové oplotenie.
Súčasný stav a využitie:
Kaštieľ je po obnove, slúži ako domov sociálnych služieb.
1

HRNKO, A. a kol.: Mesto Stupava v minulosti a dnes. Bratislava, 2011.
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Veľké Leváre
Kaštieľ vo Veľkých Levároch
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Veľké Leváre, Pinelova ul. 759, okr. Malacky
Kaštieľ vo Veľkých Levároch
1723
barok
Univerzitná nemocnica Bratislava

História:
K výstavbe kaštieľa vo Veľkých Levároch pristúpila pôvodom chorvátska šľachtická rodina Koloničovcov (Kolonich) v roku 1723 na starších gotických a renesančných základoch. Pri výstavbe kaštieľa bol zároveň vybudovaný francúzsky barokový park. Po Koloničovcoch prešlo vlastníctvo kaštieľa v druhej polovici 19. storočia do rúk Wenckheimovcov. V priebehu 19. storočia
bol pôvodný park kaštieľa premenený na anglický prírodno-krajinársky park. Grófovi Štefanovi
Wenckheimovi sa na prelome 19. a 20. storočia podarilo na jeho veľkostatku rozvinúť živú hospodársku a podnikateľskú činnosť. Na začiatku 30. rokov 20. storočia kúpili od grófa Antona
Wenckheima kaštieľ aj s parkom bratislavské uršulínky, ktoré tu viedli hospodárstvo pre svoj
materský dom v Bratislave. Od uršulíniek kaštieľ v roku 1941 odkúpilo Ministerstvo vnútra
a v objekte bol zriadený psychiatrický liečebný ústav. V priebehu druhej svetovej vojny kaštieľ
slúžil pre účely vojenskej poľnej nemocnice nemeckej armády a od roku 1945, naopak, objekt
slúžil ako lazaret sovietskej armády. Po druhej svetovej vojne bol v kaštieli opäť umiestnený
psychiatrický liečebný ústav.

Veľké Leváre – kaštieľ a park na mape z II. vojenského mapovania (1810 – 1869)
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Popis:
Dvojpodlažný trojkrídlový kaštieľ je komponovaný okolo ústredného dvora otvoreného smerom k neďalekému vodnému toku.
Uprostred hlavného krídla sa nachádza
mierne prevýšený trojosový rizalit ukrývajúci v interiéri hlavnú sálu. Arkádové
prízemie je dekorované pásovou rustikou.
Ústredný rizalit a závery bočných krídel
sú zastrešené manzardovými strechami, Pohľad na kaštieľ z parku na historickej fotografii
nad ostatnými časťami objektu je strecha
sedlová. Súčasťou interiéru kaštieľa je aj kaplnka. Kaštieľ spolu s parkom obklopuje murované
oplotenie s viacerými dekoratívnymi bránami, miestami deštruované.
Súčasný stav a využitie:
V súčasnosti je objekt kaštieľa bez využitia a chátra.

Západné krídlo kaštieľa v súčasnosti
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Kaštieľ a park v Stupave
Zuzana Zvarová, Mestský ústav ochrany pamiatok

Kaštieľ s parkom, ktoré boli vyhlásené za kultúrnu pamiatku v roku 1963, sú situované na Hlavnej ulici č. 13, v severovýchodnej časti mesta, kaštieľ ako solitér na rozsiahlom pozemku s parkom. Severne, južne a západne oddeľuje kaštieľ od bezprostredného okolia bývalá vodná priekopa vymedzená z týchto strán plotom. Zo západnej prístupovej strany vedie k objektu murovaný
most klenutý do oblúkov, ktorý prekonáva priekopu a vedie k hlavnému vstupu do kaštieľa.
Za objektom východne je rozsiahly park oddelený od budovy kaštieľa murovaným stĺpovým oplotením s kovovou mrežou, bezprostredne za oplotením je jazierko parku.
Objekt je päťkrídlový s vnútorným dvorom. Západné krídlo je orientované do Hlavnej ulice,
k nemu sa kolmo napájajú severné a južné krídlo. Na konci severného krídla, na jeho východnom konci, sa kolmo k nemu severným smerom napája ďalšie krídlo, na východnom konci južného krídla je krídlo s kaplnkou. Pod kaplnkou je v starších prameňoch uvádzaná krypta.1 Celý objekt je trojpodlažný, nárožné veže západného krídla sú štvorpodlažné, je čiastočné podpivničený,
pivnice nie sú prístupné. V kaštieli, napriek jeho zložitému stavebnému vývoju a významnému

Čelná fasáda kaštieľa
1

Archív PÚ SR Bratislava, Fond predchodcov PÚ. Stupava, šk. 93, č. sp. 212.906/48.
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miestu v dejinách architektúry
Slovenska, nebol doteraz realizovaný pamiatkový výskum.
Kaštieľ stojí na mieste vodného
hradu, ktorý je prvýkrát spomínaný
v roku 1271. Od roku 1441 do roku
1519 bol majetkom grófov Svätojurských, od roku 1519 majetkom
rodiny Szenédy, v rokoch 1553 až
do roku 1592 ho získali grófi zo
Salmu a Neuburgu, od roku 1592
až do roku 1867 bol majiteľom
rod Pálffi ab Erdöd.2 Prvé úpravy
kaštieľa v 17. storočí realizoval
Mikuláš Pálffi za účasti stavebníka Mikuláša Colturu.3 Z iniciatívy
jeho syna Pavla Pálffiho bol kaštieľ v roku 1635 prestavaný. Získal
podobu štvorkrídlového kaštieľa
s vnútorným nádvorím, krídla boli
dvojpodlažné asi s jednoduchou
dispozíciou s chodbami po vnútorných stranách a s nárožnou baštou
na každom rohu. Obohnaný bol
vodnou priekopou. Stavebne reprezentoval na Slovensku najčastejší
typ kaštieľa 17. storočia v podobe
uzavretého štvorkrídlového castella
obohateného na nárožiach o bašty.
Prestavbu zveril Pavol Pálffi cisárskemu stavebníkovi Giovannimu Battistovi Carlonemu, ktorý
preň prestaval Bratislavský hrad
a postavil mu v Bratislave palác
na území pod hradom. V interiéroch pracoval taliansky štukatér,
architekt a pevnostný inžinier Filliberto Luchese, ktorý prestaval

2
3

Erdélyi, V., Mader, J.: Stupava, Kapitoly z miestnych dejín, 1969, str. 47.
Rusina, I.: Barok, dejiny slovenského výtvarného
umenia, SNG, Bratislava 1998, str. 388.

Fasáda kaplnky

Legenda: A – kaštieľ, B – nádvorie, C – studňa, D – kaplnka,
E – jazdiareň, F – novozaložená záhrada v priekope, G – veľká
záhrada, H – 2 skleníky, I – byt lesníka, K – mlyn, L – byt
majstra básnika, M – byt majstra záhradníka, N – 2 pramene
s pitnou vodou
Plán kaštieľa s parkom, 18. stor., poskytnuté V. Vágenknechtovou
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zámok Bojnice, výrazne zasiahol do interiérov zámku na Červenom Kameni a ovplyvnil aj podobu
zámku v Marcheggu.4 Maliarske práce realizoval Christian Kner, ktorému sa podľa posledných
výskumov pripisujú maľby v kaplnke bojnického zámku.5 Táto skupina talianskych staviteľov
priniesla na naše územie prvky talianskeho profánneho staviteľstva – galériu, grottu, salu terrenu.6 Z tohto obdobia sa pravdepodobne zachovalo vstupné západné krídlo i so základom dnešných veží, južné krídlo a pravdepodobne čiastočne i severné krídlo.7 Zachované sú časti vstupnej
uličnej fasády (okenné rímsy, vstupný portál a erb Pálffiovcov dnes v sekundárnej polohe).

Stupava na mape 1. vojenského mapovania, 1782 – 84, Archív PÚ SR Bratislava

V roku 1713 pracoval v stupavskom kaštieli viedenský staviteľ Christian Alexander Oedtl
a pravdepodobne v 18. storočí vznikla na východnom konci južného krídla kaplnka.8
Od 1. mája 1867 vlastnil kaštieľ gróf Alojz Károlyi, maďarský diplomat, ktorý začal so zásadnou
prestavbou kaštieľa v roku 1880.9 Prestavbou bol poverený známy budapeštiansky architekt
Mikuláš Ybl. Prebudoval kaštieľ v romantizujúcom duchu, upravil stredný uličný rizalit, zbúral
krídlo smerom k parku, bočné krídla predĺžil a na ich konci postavil vežičky. Upravil inte
riér kaštieľa a prebudoval kaplnku z 18. storočia. V reprezentačných priestoroch i v kaplnke
namaľoval fresky maliar Karol Lotz. Kaštieľ sa po tejto úprave stal najreprezentatívnejším
šľachtickým sídlom v bývalej Bratislavskej župe.10
Presnejšie obdobie vzniku kaštieľskeho parku nepoznáme. Z plánu z 18. storočia možno usu
dzovať, že bol menší ako park založený v 19. storočí. K renesančno-barokovému kaštieľu prislúchala záhrada s jasnou architektonickou koncepciou, ktorá spolu s budovou tvorila osovú náväznosť. Koncom 18. storočia začína v záhradnej tvorbe prevládať krajinársko-anglický sloh,

4
5
6
7
8
9
10

Rusina, I.: Barok, c. d. str. 17.
Brázdilová, M, Papco, J: Bojnice – zámok, kaplnka sv. Jána Kapistránskeho, umelecko-historický výskum, 2010.
Rusina, I.: Barok, c. d. str. 17.
Archív PÚ SR Bratislava, Stupava, základný výskum obce, 1953, Cidlinská, sign. Z13.
Rusina, I.: Barok, c. d. str. 388.
Erdélyi, V., Mader, J.: Stupava, Kapitoly z miestnych dejín, 1969, str. 47.
Hrnko, A.: Stupava, potulky históriou, PT, 2005, str. 45.

132

ktorý prenikal na Slovensko z Čiech a Moravy. Kto a presne kedy
pretvoril park v Stupave
v tomto duchu, nevieme.
Za grófa Károlyiho park
rozšírili smerom k hradu Pajštún a prechádzal
do lesov, kde mal gróf
poľovný revír. V staršej
časti záhrady boli vysadené vzácne cudzokrajné
rastliny, napr. ginko dvojlaločné, katalpa, platany,
v novozaloženej domáce
dreviny. Po roku 1945
park chátral a bol rozdelený medzi niekoľkých
vlastníkov. V roku 1947
bola pri stavbe novej
cesty zabraná časť parku pred západnou čelnou
fasádou, čím sa pôvodný
vstup do kaštieľa i s budovou strážneho domčeka11 dostal mimo areálu
kaštieľa.
Po smrti Alojza Károlyiho (1889) zdedil kaštieľ
v Stupave jeho syn Ľudovít. V roku 1905 dal zbúrať
murovanú pergolu medzi
kaštieľom a parkom, čím
vzniklo otvorené nádvorie
smerom k parku, na ktoré
osadil sochu jeleňa vyrobenú sochárom Alojzom
Stróblom.12
11 Dnes objekt Hlavná č. 4.
12 Hrnko, A.: Stupava, potulky
históriou, PT, 2005, str. 47. Dnes sa
socha nachádza pred poľovníckym
zámočkom v Topoľčiankach.

Katastrálna mapa Stupavy, 1896, Archív GKÚ Bratislava

Kaštieľ po požiari v roku 1947, Archív PÚ SR Bratislava
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Interiér kaplnky

Po 2. sv. vojne sa kaštieľ stal majetkom štátu, mobiliár a zariadenie boli roztratené. Po skončení
vojny bola v kaštieli umiestnená jednotka obecnej polície. 12. 7. 1947 kaštieľ vyhorel. Zhorelo
celé južné krídlo, západné krídlo, severná časť kaštieľa zostala pomerne zachovaná.13 Po odo
bratí Károlyiovcom v roku 1947 mal kaštieľ slúžiť ako Slovanské kolégium pre ubytovanie zahraničných študentiek alebo ako detský domov.14 V roku 1948 bol pridelený vojenskej správe.15
V rokoch 1956 – 1962 kaštieľ rekonštruovali pre potreby Domova dôchodcov. Pri tejto prestavbe
bol nadstavaný o jedno podlažie, zásadne boli prestavané interiéry, dispozičné riešenie bolo
prispôsobené novej funkcii. Táto rekonštrukcia zavŕšila „skazu“ kaštieľa, nakoľko ešte v roku
1953 sa po prehliadke kaštieľa uvádzajú v jeho interiéri nástenné maľby s mytologickými námetmi z polovice 18. storočia, závesné obrazy a zaklenuté miestnosti.16 Ako domov dôchodcov
je kaštieľ využívaný dodnes.
Posledná väčšia oprava sa realizovala v roku 2007, keď boli vymenené okná kaštieľa a opravená
fasáda. Dnes je kaštieľ vlastníctvom Bratislavského samosprávneho kraja.

13
14
15
16

Erdélyi, V., Mader, J.: Stupava, Kapitoly z miestnych dejín, 1969, str. 47.
Archív PÚ SR Bratislava, Inventár právnych predchodcov Pamiatkového ústavu, šk. 93.
Erdélyi, V., Mader, J.: Stupava, Kapitoly z miestnych dejín, 1969, str. 48.
Archív PÚ SR Bratislava, Zbierka základných výskumov, Stupava, 1953, Cidlinská, sign. Z13.
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Jazierko v parku

Použitá literatúra a pramene:
Geodetické zameranie skutkového stavu, poskytnuté ing. Pichovou, 2005.
Erdélyi, V.: Stupava, kapitoly z miestnych dejín. Stupava, 1969.
Hrnko, A.: Stupava, potulky históriou, PT, 2005, ISBN 80-8891-250-4.
Súpis pamiatok na Slovensku, zv. III. Bratislava, Obzor 1969.
Molnár, L.: Ľudovít Károlyi, vzorný poľnohospodár, PaRPRESS, s. r. o, 2001, ISBN 8088789680.
Rusina, I. a kol: Barok, dejiny slovenského výtvarného umenia. SNG, Bratislava 1998, ISBN 80-8059-014-1.
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Archív PÚ SR Bratislava, Stupava, základný výskum obce, 1953, Cidlinská, sign. Z13.
Archív PÚ SR Bratislava, Fond predchodcov PÚ, Stupava, šk. č. 93.
Zvarová, Z.: Stupava – kaštieľ, inventarizačný súpis okien a dverí, 2006.
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Kaštiele a kúrie Veľkej Bratislavy
Zuzana Zvarová, Mestský ústav ochrany pamiatok

Predstavujú na území hlavného mesta skupinu pamiatkovo chránených objektov rozdielnych
dobou vzniku, architektonickým a dispozičným riešením ako i rôznou mierou uplatnenia a zachovania dobovej remeselnej a umelecko-remeselnej produkcie.
V Starom Meste sú ojedinelými stavbami kúrie stojace na južnom svahu hradného kopca (Žižkova ul. č. 12 a Žižkova ul. č. 18) špecifické tým, že boli postavené ako samostatné opevnené sídla
s obrannými prvkami (strieľne), chránené vodnými priekopami a prístupné padacími mostmi.
V Ružinove – Prievoze je chránený Csákyho kaštieľ zo začiatku 20. storočia, ktorého architektonické riešenie je výsledkom spojenia prvkov romantizmu, historizmu a secesie.
V Podunajských Biskupiciach je ojedinelý kaštieľ v Lieskovci z polovice 18. storočia, ktorý slúžil ako letné sídlo prioritne určené na usporiadanie osláv a tanečných zábav, ktorého ale pôvodnú stavebnú podobu (objekt nebol doteraz skúmaný) nepoznáme.
Inú polohu majú kúrie v Rači, hlavne kúria na Nám. A. Hlinku č. 3, ktorej dnešná podoba je výsledkom (často sa v dejinách stavieb vyskytujúceho) postupného narastania hmôt najstaršieho
trojpriestoru zo 17. storočia.
Hodnotou veku vyniká kaštieľ na Lomnickej ulici č. 2 a na Hutníckej ulici č. 25 v Devíne, v ktorých pamiatkové výskumy preukázali stredoveký základ datovaný v prípade kaštieľa na Hutníckej ulici do prelomu 13. – 14. storočia a na Lomnickej ulici do 14. storočia. Navyše uličná
výzdoba fasády kaštieľa na Lomnickej ul. č. 2 zo 16. a 17. storočia nemá na stavbách tohto
typu na území Bratislavy obdobu. Obe stavby dokladajú starobylosť a význam osídlenia pod
hradom Devín.
Veľký kaštieľ v Rusovciach je významný v dejinách architektúry Slovenska 1. polovice 19. storočia ako prvý kaštieľ prestavaný v nastupujúcich neoslohoch, v tomto prípade v novogotike, a ktorého autorom projektu bol František Beer, významný architekt uhorskej a rakúskej šľachty.
Osobitnú pozornosť si zasluhujú kaštieľ a sýpka v Čunove. Kaštieľ ako reprezentant malých
vidieckych kaštieľov, žiaľ, dnes s už len torzálne zachovanými nástennými maľbami so zriedkavou tematikou poľnohospodárskeho náradia a sýpka, postavená v 2. pol. 16. – 1. pol. 17. storočia, ktorá mierou zachovania pôvodných drevených konštrukcií ako i zachovaním pôvodného
funkčného využitia do dnešných čias predstavuje ojedinelú stavbu na území celej Bratislavskej
župy.
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Zsigrayova kúria s Konkatedrálou sv. Martina
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Bratislava – Staré Mesto
Brämmerova kúria
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Staré Mesto, Žižkova ul. č. 18, okr. Bratislava I
Brämmerova kúria
2. pol. 16. stor., záver 18. stor.
renesancia
štát – Ministerstvo kultúry SR, SNM

Neďaleko Kamperovej kúrie, západne, stojí Brämmerova kúria. Je trojpodlažná, sedemosová,
stojaca dnes na konci radovej zástavby pod južným úpätím hradného kopca. Jej pôdorys tvoria 4 uzavreté podpivničené krídla v strede so stiesneným dvorom. Južným krídlom, ktoré má
na stranách polkruhové vežičky, je orientovaná do Žižkovej ulice.
Brämmerova kúria je renesančná stavba, ktorá vznikla prestavbou a rozšírením gotických
domov s ich zvyškami v svojej stavebnej hmote a dispozícii. Pri prestavbe gotických domov
hradným dôstojníkom Brämmerom asi v 2. pol. 16. storočia bola k pôvodnej stredovekej parcele
pričlenená úzka západná parcela. Pôdorys stavby vychádza z typu meštianskeho priechodového
domu s rozvinutou dispozíciou. Pôvodne mala trojkrídlovú dispozíciu, doplnenú v renesancii
štvrtým západným krídlom s asymetricky situovaným vstupom. Pri tejto prestavbe vybudovali
tehlové vežičky, dostavali schodište, preklenuli priechod a zjednotili fasády. Posledná historická úprava bola v prvej tretine 18. storočia, keď dostavali severné dvorové krídlo.
Dnes sídli v budove Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku.

Analýza stavebného vývoja, 1. n. p.
Použitá literatúra a pramene:
SÚPSOP Bratislava – hrad, Stavebno-historický výskum Bratislavy, blok č. 28, Bratislava, 1969, MÚOP,
oddel. dokumentácie.
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Uličná fasáda, 1969, oddel. dokumentácie, MÚOP Bratislava

Žižkova 18. Uličná fasáda, 2011
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Bratislava – Staré Mesto
Kamperova kúria
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Staré Mesto, Žižkova ul. č. 12, okr. Bratislava I
Kamperova kúria
zač. 17. stor., 18. stor.
renesancia
štát – Ministerstvo kultúry SR, SNM

Kúria je dvojpodlažný štvorkrídlový podpivničený objekt s vnútorným dvorom postavený na širokej rozložitej parcele. Do ulice je obrátený fasádou južného krídla s jednoduchým polkruhovým portálom, nad ktorým je erb s datovaním.
Renesančnú kúriu dal postaviť v roku 1601 hradný úradník František Kamper na mieste starších domov, ktorých materiál čiastočne využil aj na novostavbu. Pôvodne bol objekt postavený
ako trojkrídlový.
Väčšina miestností si dodnes zachovala pôvodné klenby. Osobitý typ klenby s lunetami naznačuje, že staviteľom objektu mohol byť Talian, zrejme člen stavebnej dielne pracujúcej na prestavbe
Bratislavského hradu. V roku 1606 bola v objekte evanjelická modlitebňa.
V 1. pol. 18. storočia vlastnil kúriu bratislavský podžupan Žigmund Szullo, v roku 1767 rodina
grófa Szapáryho a neskôr bol majetkom rodiny grófa Keglovicha, za vlastníctva ktorej, pravdepodobne v 18. storočí, bola realizovaná prestavba, pri ktorej rozšírili západné dvorové krídlo
a postavili severné dvorové krídlo.
Predpokladá sa, že kúria pôvodne stála osamotená a okolo nej bola vodná priekopa s padacím mostom.

Analýza stavebného vývoja, 1. n. p.
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Pri výskume v 70. rokoch 20. storočia
boli vo východnom múre zistené kľúčové
strieľne.
Vnútorný dvor kúrie mal v minulosti sadovnícku úpravu.
Dnes sídli v budove Archeologické múzeum
Slovenského národného múzea.

Východná fasáda so strieľňami, 1969,
oddel. dokumentácie,
MÚOP Bratislava

Uličná fasáda 2011
Použitá literatúra a pramene:
SÚPSOP Bratislava – hrad, Stavebno-historický výskum Bratislavy, blok č. 28, Bratislava, 1969, MÚOP, oddel.
dokumentácie.
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Bratislava – Staré Mesto
Zsigrayova kúria
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Staré Mesto, Židovská ul. č. 17, okr. Bratislava I
Zsigrayova kúria
pol. 17. stor., 18. stor.
barok, klasicizmus
štát – Ministerstvo kultúry SR, Múzeum židovskej kultúry

Stojí na podhradí na východnom úpätí hradného kopca. Je to objekt štvorpodlažný trojkrídlový v tvare písmena U, z ulice prístupný stredným priechodom, ktorý viedol do dvora s dvoma
dvorovými pavlačovými krídlami. Kúriu dal postaviť v polovici 17. storočia Jan Zsigray, Pálffyho úradník v Stupave, neskôr bratislavský podžupan. Roku 1681 je jej majiteľom František
Zsigray, zemepánsky prefekt na Bratislavskom hrade. Rodina baróna Jeszenáka, ktorá po celé
18. storočie zastávala významné úrady v službách Pálffyovcov, sa stala spoluvlastníkom kúrie
a po nezhodách s rodinou Zsigrayovcov a nasledovných súdnych sporoch dosiahla výlučnú
držbu celého objektu. Jeszenákovci, ktorých erb je na fasáde, kúriu v 18. storočí prestavali
a nadstavali. V 50. rokoch 19. storočia ju predali do nešľachtických rúk a tým kúria stratila
charakter výsadného slobodného domu.
Dnes je v kúrii Múzeum židovskej kultúry.

Uličná fasáda, 1969, oddel. dokumentácie, MÚOP Bratislava
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Uličná fasáda, 2011
Použitá literatúra a pramene:
SUPSOP Bratislava – hrad, Stavebno-historický výskum Bratislavy, blok č. 28, Bratislava, 1969, MÚOP, oddel.
dokumentácie.
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Bratislava, Ružinov – Prievoz
Csákyho kaštieľ a park
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Prievoz, Krásna ul. č. 22, okr. Bratislava II
Csákyho kaštieľ
1900 – 1902
romantizmus
Kongregácia dcér sv. Františka z Assisi

Kaštieľ v Prievoze postavil medzi rokmi 1900 – 1902 Edmund Csáky s manželkou, ktorých erby
sú osadené pri hlavnom vstupe do budovy, na mieste bývalej horárne. Stavbu realizovala firma
Kittler a Gratzl z Bratislavy. Kittler vypracoval všetky plány budovy vrátane detailov interiéru.
Kaštieľ osadili v rozsiahlom anglickom parku, pri ktorom bola aj úžitková záhrada, hospodársko-obytné objekty a koniareň. Podpivničená hmota kaštieľa má tvar nepravidelného písmena T,
z dvojpodlažnej hmoty vynikajú trojpodlažné veže a bohato členitá strešná krajina V dispozícii
bol prijímací salón, hala, jedáleň, knižnica, obytné izby a kaplnka, na fasáde je erb bratislavského
kanonika biskupa Karola Csákyho.
V roku 1916 sa majiteľom kaštieľa stal gróf Pavol Zsolnay, ktorý rozparceloval park a po častiach ho predával. V roku 1933 predal budovu kaštieľa s koniarňou a parkom rádovým ses
trám Kongregácie dcér sv. Františka z Assisi, ktoré zriadili v kaštieli kláštor s nemocnicou
a v priestore zimnej záhrady si vybudovali novú kaplnku – Oratórium Božského Srdca Ježišov

Katastrálna mapa Prievozu, 1894, Archív GKÚ Bratislava
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ho. Po zoštátnení objekt slúžil pre pacientov seniorov.
V roku 1968 – 1969 sa uskutočnila generálna oprava objektu, po roku 1980
sa kaštieľ opäť dostal do vlastníctva
sestier Kongregácie dcér sv. Františka
z Assisi. Objekt bol rekonštruovaný
v roku 2003 a v roku 2005 bola táto
obnova ocenená ministrom kultúry SR
cenou Pamiatka roka 2005.
Zaujímavá stavba v Prievoze „predstavuje jednu z najzaujímavejších
a najzachovalejších stavieb z obdobia
časového i ideového prekrývania sa
štýlov 19. storočia a secesie“.
Kaštieľ v roku 1972, oddel. dokumentácie,
MÚOP Bratislava

Kaštieľ v roku 2011
Použitá literatúra a pramene:
Gojdič, I., Zvedelová, K.: Kaštieľ v Prievoze – koniec jedného architektonického druhu. Pamiatky a múzeá,
ročník 2005, č. 1, str. 26.
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Bratislava – Podunajské Biskupice
Letný kaštieľ kardinála Batthyániho
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Lieskovec, Lieskovská cesta, súp. č. 10 386, okr. Bratislava II
letný kaštieľ kardinála Batthyániho
okolo pol. 18. stor.
barok
súkromné vlastníctvo

Ojedinelý svojou funkciou, nakoľko budova kaštieľa bola určená najmä na oslavy, spoločenské
udalosti a stretnutia spoločnosti. Kaštieľ dal postaviť kardinál Batthyáni okolo pol. 18. storočia uprostred lieskovcového hája ako dvojpodlažný objekt obdĺžnikového pôdorysu. V objekte
okrem 18 obytných miestností bolo i niekoľko tanečných sál. V roku 1783 bol interiér vymaľovaný maľbami s čínskymi námetmi. V 19. storočí postupne chátral, výzdoba a čínske maľby sa
úplne zničili.
Pravdepodobne na začiatku 20. stor. sa začal užívať ako sklad a vtedy došlo k stavebným úpravám, ktoré pretrvávajú dodnes. Po 2. sv. vojne bola v areáli umiestnená hydinárska farma.
Záhradné priestory v okolí kaštieľa niesli prvky baroka, tvorili ich pravidelné aleje a strihané
kríkové steny, ktoré bolo možné identifikovať v teréne ešte v 50. rokoch 20. storočia.

Čelná fasáda kaštieľa
Použitá literatúra a pramene:
Puspoki – Nagy. P.: Podunajské Biskupice, monografia starších dejín. Bratislava, Dom osvety 1969.
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Bratislava – Podunajské Biskupice
Kúria Juraja Alberta
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Podunajské Biskupice, Linzbóthova ul. č. 16, okr. Bratislava II
kúria Juraja Alberta
okolo pol. 18. stor.
barok, historizmus
štát – Múzeum obchodu

Kúria stojí v západnej časti obce na vyvýšenom mieste. Dal ju postaviť asi v polovici 18. storočia Juraj Albert hlavný finančný dozorca bratislavského arcibiskupského panstva. Neskôr sa
stal majiteľom kúrie manžel jedinej Albertovej dcéry Anny Anton Galgódzy. Po vymretí rodiny
sa toto šľachtické sídlo dostalo do vlastníctva rodiny Linsbóth a pod týmto názvom je často
označované ešte aj dnes.
Budova kúrie je prízemný rozľahlejší dom, ktorý umožňoval pohodlné bývanie. Mal okolo seba
niekoľkohektárový park s hospodárskymi budovami. Najrozľahlejšie plochy bývalého parku
pôvodne s cennými drevinami sa tiahli východným smerom. V 2. pol. 20. storočia bola plocha
parku postupne zastavaná a jeho kompozícia úplne zlikvidovaná, zachovala sa len južne od budovy časť pagaštanovej aleje.
Po 2. svetovej vojne mal objekt rôzne využitie – slúžil pre potreby poľnohospodárskej školy,
knižnice, Csemadoku, od roku 1988 je v objekte Múzeum obchodu.
Kúria je najzachovalejšou kúriou Podunajských Biskupíc.

Dvorová fasáda
Použitá literatúra a pramene:
Puspoki – Nagy, P.: Podunajské Biskupice, monografia starších dejín. Bratislava, Dom osvety 1969.
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Bratislava – Rača
Zichyho kúria
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Rača, Alstrova ul. č. 171, okr. Bratislava III
Zichyho kúria
2. pol. 18. stor.
barok, úpravy 2. pol. 20. stor.
cirkevná organizácia

Stojí v severovýchodnej časti ulice. Postavená bola
asi 2. polovici 18. storočia a patrila rodine Zichyovcov,
ktorých erb je nad vstupným portálom na fasáde.
Je dvojpodlažná, obdĺžnikového pôdorysu, dvojtraktová. Reprezentuje častý typ dedinskej kúrie priechodného typu. Z barokovej stavby sa zachoval vstupný
portál a klenby v interiéri. Od roku 1855 až dodnes,
keď je v majetku cirkvi, slúži ako škola.
Pri úpravách v 2. pol. 20. storočia došlo k výraznému
zásahu do uličnej fasády a k strate umelecko-remeselných detailov.
Vstupný portál s erbom Zichyovcov

Uličná fasáda
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Bratislava – Rača
Kúria
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Rača, Nám. Andreja Hlinku č. 3, okr. Bratislava III
kúria
17. stor., 2. pol. 18. stor., po roku 1861
barok, liuséz
súkromné vlastníctvo

Dvojpodlažná budova tvaru písmena L je súčasťou radovej zástavby severozápadnej strany námestia. Hlavný vstup je cez prejazd osadený v pravej krajnej časti uličného krídla. Nemá suterén,
iba jednopriestorovú zapustenú pivnicu približne pod prejazdom. Priestory 1. nadz. podlažia sú
aditívne radené so vstupmi z ulice, alebo z dvora, na 2. nadz. podlažie sa ide z prejazdu širokým schodiskom. Všetky priestory 1. nadz. podlažia sú zaklenuté valenými klenbami a valenými klenbami
s lunetami. Priestory 2. nadz. podlažia sú plochostropé. Fasáde dominuje kamenný vstupný portál.
Najstaršiu časť objektu tvorí trojpriestorová jednopodlažná, na parcele šírkovo situovaná kamenná architektúra, pôvodne asi s drevenými trámovými stropmi a so zachovaným kamenným
portálom. Pravdepodobne v 17. storočí pristavili na západnej strane jednotraktové dvorové
krídlo, trojpriestorové, nepodpivničené. Najstarší objekt nadstavali o podlažie a k jeho východnej strane pristavali nezaklenutý prejazd do dvora. Nové dvorové krídlo malo hospodársku
funkciu. V 17. storočí kúriu vlastnila rodina Koloničovcov.
V 2. polovici 18. storočia rozšírili uličné krídlo pristavaním dvorového traktu a západné dvorové krídlo nadstavali o jedno podlažie. Objekt sa zmenil na vidiecku barokovú kúriu, ktorej
fasádu nepoznáme. Na konci 18. stor. nadobudol objekt dnešný rozsah a podobu. Za dvorovým
krídlom urobili prejazd vedúci na parcelu. Na konci prejazdu vytvorili nové široké jednoramenné schodisko, na uličnej fasáde osadili kamenný portál s dekoratívnymi vázami. Po r. 1861
zrušili staršiu luiséznu fasádu s ponechaním portálu, upravili a zväčšili okenné otvory. Touto
stavebnou úpravou sa architektonicky vývoj objektu skončil.
Kúria bola obnovená na začiatku 21. storočia.

Použitá literatúra a pramene:
Haberlandová, H.: Bratislava – Rača, Kúria – Nám. hrdinov ČA č. 3. Pamiatkový výskum,
PÚK, 1985, MÚOP, oddel. dokumentácie, sign. 957.

Uličná fasáda
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Bratislava – Devín
Zsigrayova kúria
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Devín, Kremeľská ul. č 36, okr. Bratislava IV
Zsigrayova kúria
pol. 17. stor., 1. pol. 18. stor.
barok
obec

Široký rozložitý prízemný objekt postavený na rohu Kremeľskej a Štítovej ulice so vstupom
cez polkruhový kamenný portál. Kúria je pôvodne renesančný objekt z polovice 17. storočia
postavený na starších stredovekých základoch, prestavaný v 1. pol. 18. storočia a upravený
v 19. – 20. storočí. Je typickým príkladom vidieckeho šľachtického sídla.

Uličná fasáda

Brána v prejazde objektu, 70. roky 20. stor.,
oddel. dokumentácie MÚOP, sign. V 167
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Zameranie brány v prejazde, 1979, Geodézia,
Bratislava, oddel. dokumentácie MÚOP, sign. 998/f.

Bratislava – Devín
Kaštieľ
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Devín, Lomnická ul. č 2, okr. Bratislava IV
kaštieľ
14. stor. – 17. stor.
renesancia, barok
súkromné vlastníctvo

Stojí v strede obce hlavnou fasádou obrátenou do Námestia práce a severnou orientovanou k r. k.
Kostolu Sv. kríža. Je považovaný za druhú najvýznamnejšiu profánnu architektonickú pamiatku
obce. Objekt je prízemný, čiastočne podpivničený, pôdorysne v tvare písmena L s uličným a dvorovým krídlom. V r. 1985 sa na objekte uskutočnil pamiatkový výskum (PhDr. Ferus, Ing. arch.
Botek). Ako najstaršie jadro určil jednopriestorový objekt datovaný do 14. storočia so suterénom zaklenutým valenou klenbou a prístupným kamenným polkruhovým portálom s okosenou
hranou. V 1. pol. 15. storočia objekt zväčšili. Tretia stavebná etapa podčiarkla význam objektu
v rámci stredovekej zástavby obce a odrazila sa hlavne na uličnej fasáde. Na hladenú omietku
predrysovali kvádrovú sieť zvýraznenú bielou maľovanou linkou. Ukončenie fasády tvoril maľovaný pletencový pás, otvory dostali bielu maľovanú paspartu. Táto úprava bola výskumom datovaná
do 2. pol. 16. storočia. Na začiatku 17. storočia opäť dochádza k úprave uličnej fasády. Hlavná
fasáda dostala sgrafitovú výzdobu, okenné otvory pasparty, nárožia kvadrovanie.
Od 19. stor. prebiehali v objekte len utilitárne úpravy. V závere 20. stor. bol objekt
dlhodobo v havarijnom stave. Posledná
rekonštrukcia s reštaurovaním uličnej
fasády V. Úradníčkom bola realizovaná
na začiatku 21. storočia.
Kaštieľ v r. 1983, oddel. dokumentácie, MÚOP Bratislava

Kaštieľ v roku 2011
Použitá literatúra a pramene:
Ferus, V., Botek, A.: Devín, Lomnická č. 2, Program pamiatkových úprav, 1985, MÚOP, oddel. dokumentácie, sign. 2741.
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Bratislava – Devín
Kaštieľ
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Devín, Hutnícka ul. č 25, okr. Bratislava IV
kaštieľ
13. stor. – 17. stor.
renesancia
súkromné vlastníctvo

Kaštieľ patrí medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky v Devíne. Je prvou profánnou stavbou
v mestečku, v ktorej sa výskumom (realizovanom v 2. pol. 80. rokov 20. storočia) podarilo jednoznač
ne identifikovať stredoveké jadro s tromi vývojovými etapami. Prvý objekt predstavoval zemepanské
sídlo – kúriu, datovanú do konca 13., resp. začiatku 14. storočia. Bol to obdĺžnikový jednopriestorový objekt s dvomi podlažiami a schodiskovou prístavbou, vymurovaný z lomového kameňa, v obdobiach 14. a 15. storočia rozšírený. Zo stredoveku sa zachovalo niekoľko hodnotných detailov (okrúhle
okienko, strielňové otvory, portály). V 16. storočí boli na objekte realizované menšie úpravy, z ktorých
sa zachovali fragmenty maľovanej výzdoby. Dnešnú podobu získal v 17. storočí, keď sa tu pravdepodobne usídlil ženský mníšsky rád. Z tohto
obdobia sa zachovala aj pôvodne zaklenutá kaplnka na 1. poschodí s polkruhovými oknami. Archeologický výskum
odkryl pri parcelačnom múre pozostatky
hospodárskych objektov. V 20. storočí bol
objekt viackrát upravovaný, k hlavnej fasáde bol pristavaný balkón.
Kaštieľ, dnes v súkromnom vlastníctve,
Kaštieľ v r. 1983, oddel. dokumentácie, MÚOP Bratislava
bol obnovený v 90. rokoch 20. storočia.

Kaštieľ v roku 2011
Použitá literatúra a pramene:
Ferus, V., Keller, I.: Archeologický a umeleckohistorický výskum kaštieľa v Bratislave – Devíne, 1986, MÚOP,
odd. dokumentácie, sing. Z 746A.
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Bratislava – Rusovce
Kúria a park
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Rusovce, Balkánska ul. č 147, Zdravotnícka ul. č. 1, okr. Bratislava V
kúria a park
18. stor. – okolo 1900
historizmus
štát

Stojí v severozápadnej časti Rusoviec v smere na Jarovce. Jej hmotu tvorí bloková dvojpodlažná pozdĺžna stavba s bočnými jednopodlažnými krídlami. Hlavné krídlo je dvojtraktové, uličný
trakt tvorí rad miestností zaklenutých valenými klenbami so styčnými a obkročnými výsečami,
severný plochostropá chodba, v strede krídla je schodiskový rizalit. Objekt je podpivničený pod
západnou stranou hlavného krídla a pod západným krídlom. Východné dvorové krídlo je trojpriestorové. Západné krídlo tvorí priestor kaplnky so svätyňou ukončenou konchou.
Najstaršia stavebná etapa objektu bola výskumom v roku 1995 datovaná do 18. storočia, keď
postavili jednopodlažný, jednotraktový objekt v tvare písmena L – hlavné uličné krídlo a východné dvorové krídlo. Asymetricky umiestnený suterén pod západnou časťou hlavného
krídla umožnil vysloviť hypotézu o existencii ešte staršieho objektu. V 1. pol. 19. stor.
objekt radikálne prestavali, hlavné uličné
krídlo nadstavali o jedno podlažie a pristavali k nemu na severnej strane komunikačný
trakt. Fasáda dostala neskoroklasicistickú
podobu. Pamiatkový výskum nepotvrdil autora projektu Ignáca Feiglera st., ktorému bola
dovtedy stavba pripisovaná. Okolo r. 1900
pristavali k objektu jednopodlažné podpivničené západné krídlo v južnej časti s priestorom kaplnky. Z pôvodného parku sa zachovalo
len zopár jedincov pagaštanu.
Predpokladá sa, že objekt bol jednou z piatich archívne doložených kúrií viažucich sa
k rodine Zichyovcov v Rusovciach. Predmetná
kúria, dnes vo vlastníctve štátu, je pomerne
málo známy objekt, ktorý je v tieni tzv. Veľkého
kaštieľa Rusoviec, predstavuje však hodnotný
celok v dispozícii i slohovom detaile ako reprezentant vidieckych kúrií Bratislavskej župy.
Interiér objektu v roku 1995

Použitá literatúra a pramene:
Zvarová, Z., Hamšíková, J., : Rusovce – Kúria Zdravotnícka ul. č. 1, Základné podmienky na prípravu a realizáciu
obnovy objektu z hľadiska záujmov pamiatkovej starostlivosti 1995, oddel. dokumentácie MÚOP, Bratislava.
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Balkánska ul. č. 147, Zdravotnícka ul. č. 1. Kaštieľ v roku 1995, oddel. dokumentácie, MÚOP Bratislava

Balkánska ul. č. 147, Zdravotnícka ul. č. 1. Kaštieľ v roku 2011
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Bratislava – Rusovce
Kaštieľ a park
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Rusovce, Balkánska ul. č 31, okr. Bratislava V
kaštieľ
18. stor., 1814 – 1844
novogotika
štát – Úrad vlády SR

V súvislosti s meniacimi sa majiteľmi Rusoviec je pre dejiny kaštieľa podstatné, že ich v roku
1646 získava Štefan Zichy, s ktorým sa podľa umelecko-historického výskumu kaštieľa (Štassel, Németh, 1995) spája najstaršia fáza výstavby objektu datovaná prinajmenšom do 17. storočia, o čo svedčí výskumom zistený stavebný tehlový materiál (značka SZ a datovanie 1656).
Zachytený najstarší objekt mal jednoduchý pozdĺžny pôdorys a bol situovaný približne v strede dnešného severného krídla s užším priestorom na južnej strane. Ďalšia stavebná fáza
viažuca sa k vnukovi Štefana Zichyho, tiež Štefanovi, zakladateľovi rusovskej línie rodu, bola
datovaná do 2. polovice 18. storočia. Akú podobu mal tento barokový objekt, už nemožno zistiť.
Fragmenty dochovaných rokokových malieb medzi stropmi prízemia a podlahami miestností
1. poschodia určujú jeho iné výškové dimenzie oproti dnešným. Išlo však prinajmenšom o jednoposchodovú stavbu.
V stavebných dejinách kaštieľa je smerodajná etapa z rokov 1841 – 1844, keď bol vlastníkom
kaštieľa gróf Emanuel Zichy Ferrari, ktorý prestavuje kaštieľ podľa vzoru anglických panstiev v tudorovskom štýle ako pozornosť svojej z Anglicka pochádzajúcej manželke. V tomto
období vzniká komplex kaštieľa v celej jeho dnešnej hmotovej skladbe, okrem veží po stranách západného rizalitu. Veľkolepá stavba bola rozvrhnutá prísne symetricky do tvaru písmena U s výškovým gradovaním hmôt. Jej neogotický charakter s orientáciou na anglickú
podobu panských sídiel so silným romantickým nádychom určovali všetky výrazové prvky
architektúry – okná s lomenými oblúkmi, rovnako formované hlavné vstupy polygonálneho
podbránia, rímsy, konzoly, atikové cimburia, štyri náročné vežičky i zábradlia terás a arkierov. Neogotickému charakteru exteriéru zodpovedali aj interiéry v umelecko-remeselných súčastiach architektúry, vo vstupoch a oknách dominovali neogotické prvky, neogotický ornament so znakom Zichyho, tudorovské oblúky a kružbové motívy. Za osobitnú pozornosť stojí
dôsledne uplatňovaná vitráž v klasickej technológii upevňovania skiel do olovených pásiek.
Rusovský kaštieľ je prvým kaštieľom na Slovensku prebudovaným v novogotike podľa projektu viedenského architekta najvyšších šľachtických kruhov Františka Beera, ktorý okrem
iného navrhol prestavbu zámku Hluboká.
Etapa z rokov 1872 – 1906 sa spája s novými majiteľmi panstva – Hugom Henckelom von
Donnersmarckom, ktorý ho získal pre svoju manželku Lauru. Nasledujúca prestavba kaštieľa
bola pomerne rozsiahla, dobudovali sa dve postranné veže, čo ešte viac zdôraznilo romantický
charakter kaštieľa. Po smrti grófky ho v roku 1906 kupuje korunná princezná Štefánia so svojím manželom, maďarským šľachticom Elemérom Lónyayom. Suma za panstvo bola 4 milióny
korún. Lónyayovci sa obmedzili len na zmeny utilitárneho charakteru.
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Po typologickej stránke predstavuje rusovský kaštieľ typ vidieckeho sídla vyššej šľachty svedčiac
o vybranom vkuse majiteľov a ich majetnosti. Z dispozičného hľadiska ide o vyspelý typ kaštieľa
s charakteristickými znakmi predmestských kaštieľov a palácov: celková dispozícia v tvare písmena U, prísna symetria vzhľadom na hlavnú os, hmotové zdôraznenie kaplnky na konci bočného
krídla, situovanie komunikačných ťahov do nádvoria, umiestnenie atraktívneho bývania do teplejšej južnej časti kaštieľa a vymedzenie obslužného traktu do severného krídla.
V roku 1944 odkázala princezná Štefánia nehnuteľnosti kaštieľa benediktínskemu rádu v Pannonhalme. V jeseni 1944 zabralo väčšiu časť kaštieľa SS komando Obergruppenführera Veesenmayera, v roku 1945 obsadili zámok Rusi a po týždni bol vydrancovaný.
Park pri kaštieli mal od svojho vzniku reprezentatívny charakter. Jeho pôvodne vysoká dendrologická hodnota a parková kompozícia dávajú predpoklad, že park bol založený niektorým
so záhradných architektov vtedajšej doby. Mal dve časti. Plocha okolo kaštieľa až po Rusovské
rameno bola ozdobnejšia s uplatnením vzácnejších cudzokrajných drevín, kompozične pod
riadená budove. Plocha za ramenom bola upravená z pôvodného lužného lesa. Vysoko ceneným
parkovým prvkom bolo Rusovské rameno. Rozsiahlosť parku bola zdôraznená predovšetkým
ďalekými priehľadmi do okolitej krajiny. V tejto podobe bol park založený v 2. pol. 19. storočia.
Park bol v plnom rozsahu udržiavaný do 1. sv. vojny a potom až do roku 1995 v užívaní SĽUK-u
a od r. 1995 Úradom vlády. Pôvodne južne od parku mala princezná Štefánia veľké záhradníctvo
Stefaneum, ktoré dodávalo kvetiny až do Viedne.
Dnes je kaštieľ prázdny nevyužívaný, takmer v havarijnom stave.

Pôdorys 1. n. p., oddel. dokumentácie, MÚOP Bratislava
Použitá literatúra a pramene:
Vágenknechtová, V.: Rusovce – Zámer pamiatkovej obnovy parku, časť 1/2 1995. MÚOP, oddel. dokumentácie, sign. V. 1486.
Zvarová, Z.: Pamiatkové hodnoty Rusoviec. In Rusovce 1208 – 1998 monografia obce, zost. J Mallinerits, Obecný
úrad Rusovce, 1998, ISBN 80-968022-6-7.
Lukáčová, E., Pohaničová, J.: Rozmanité 19. storočie. PERFEKT, 2008, ISBN 978-80-8046-426-4.
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Katastrálna mapa Rusoviec z 1881, Archív GKÚ Bratislava
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Bratislava – Čunovo
Kaštieľ a sýpka
Lokalita:
Názov:
Datovanie:
Prevládajúci sloh:
Súčasný majiteľ:

Čunovo, Petržalká ul., súps. č. 218, okr. Bratislava V
kaštieľ a sýpka
1757 – 1781, 1807
barok, klasicizmus
Hlavné mesto SR Bratislava

Kaštieľ a sýpka stoja v južnej časti obce, sýpka západne od kaštieľa. Kaštieľ je prízemná obdĺžniková čiastočne podpivničená stavba s dvoma vstupmi. Hlavný vstup je cez portikus na severovýchodnej fasáde, druhý vstup je v jeho osi na juhozápadnej fasáde. Základom dispozície je
trojtrakt v strede s chodbou. V južných priestoroch juhozápadného traktu sa zachovali zvyšky starších omietok s nástennými maľbami. Fasády sú hladké, len s kamennými šambránami
okien a vstupnými portálmi. Úprava parku, resp. jeho torzo má prírodno-krajinársky charakter
s dlhodobo zanedbanou údržbou porastov a komunikácií. Pôvodné miesta trávnikových plôch
a kvetinových záhonov zanikli v dôsledku terénnych úprav. Kaštieľ i park sú v narušenom stave,
poznačené nedokončenou obnovou v 70. – 90. rokoch 20. stor. a zanedbanou údržbou.
Kaštieľ je reprezentantom menšieho vidieckeho objektu, ktorý neslúžil ako hlavné sídlo majiteľov. Jeho stavebníkom bol Peter Szapáry. Na základe archívneho výskumu bol kaštieľ postavený medzi rokmi 1757 – 1781 ako prízemný, čiastočne podpivničený trojtraktový objekt s jednoduchou dispozíciou. Vchádzalo sa do úzkej vstupnej chodby ústiacej do stredného komunikačného
traktu. Severovýchodný trakt tvorili valenými klenbami zaklenuté miestnosti slúžiace ako zázemie, stredný chodba zaklenutá pruskými klenbami. Juhozápadný obytný trakt mal v strede

Čelná fasáda kaštieľa
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Analýza stavebného vývoja kaštieľa, 1. n. p.

sálu, po stranách ktorej boli plochostropé miestnosti prepojené enfiládou. Podpivničená bola len
južná časť objektu. Okolo roku 1807, za vlastníctva Jozefa Szapáryho, rozšírili suterén južným
smerom. K hlavnej fasáde pristavali dnešný portikus. Miestnosti obytného traktu vymaľovali
nástennými maľbami s motívmi kvetov, klasov a poľnohospodárskeho náradia. V 70. – 90. rokoch
20. stor. bol osadený nový krov, okenné šambrány, stropy v juhozápadnom trakte a vo veľkom
rozsahu boli odstránené omietky s nástennými maľbami.
Bezprostredné okolie kaštieľa tvoril park i účelová záhrada. Park bol komponovaný ako voľná
príroda, kde sa skupiny stromov striedali s trávnatými porastmi. Vznikol asi na konci 19. storočia. Z umelecko-historického hľadiska si najväčšiu pozornosť zaslúžia nástenné maľby, ktoré
sú riešené ako imitácia tapiet alebo solitérnych rámovaných obrazov čerpajúcich námety z poľnohospodárstva. Reprezentujú kvalitnú dobovú umeleckú úroveň.

Nástenné maľby v interiéri, okolo roku 1807
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Sýpka je obdĺžniková dvojpodlažná nepodpivničená stavba s dvoma vstupmi oproti sebe v strede dispozície. Dispozícia na oboch podlažiach je halová, na 1. nadz. podl. s valenými klenbami,
na 2. nadz. podl. s drevenými piliermi, ktoré nesú trámový strop. Krov nad objektom je sústavy
ležatej stolice. Fasády sú jednoduché, s kamennými šambránami okien bez výplní, len s mrežami. Objekt je prázdny, jeho konštrukcie sú poškodené vzlínajúcou vlhkosťou.
Sýpku nechal postaviť pravdepodobne Baltazar Egresdy, ktorý vlastnil Čunovo v 16. – 17. stor.
ako súčasť väčšieho, dnes neexistujúceho areálu situovaného západne od sýpky. V 2. pol. 16. storočia – 1. pol. 17. storočia postavili sýpku v dnešnej hmote a pôdoryse ako dvojpodlažný nepodpivničený objekt s rozmermi cca 38 x 12 m. Zastrešili ho sedlovou strechou s dvoma vysokými
štítmi. Prvé nadz. podl. zaklenuli dvoma radmi valených lunetových klenieb sklenutých do 8 kamenných pilierov. Na 2. nadz. podl. osadili rovnako v pozdĺžnom smere 8 drevených pilierov,
ktoré niesli prievlak votknutý do káps. Miesta hranenia, rozmery nábehov ako i kotviacich káps
si tesár vyznačil červenou tužkou. Na prievlak nasadili drevený trámový strop. Dendrochronologické datovanie určilo najskorší možný dátum vyťatia 7 pilierov roky 1556 ± 10, pre jeden
pilier rok vyťatia stromu 1518 ± 10 rokov. Na piliere použili drevo z dubov rastúcich v dunajských nivách. Podlažia prevetrávali pravouhlé okenné otvory v tvare obdĺžnika postaveného
na šírku kryté asi okenicami. V 18. storočí vymenili konštrukciu krovu. Pri jeho výstavbe boli
použité drevené prvky zo staršieho krovu (dendrodatovanie krokvy rokom vyťatia 1551 – 1553).
Predpokladáme, že bol delený na dve podlažia. V 19. – 20. storočí boli na krove realizované
výrazné zásahy, ktoré viedli k jeho konštrukčnému oslabeniu, fasády sýpky preomietli novou
štruktúrovanou hrubozrnnou omietkou.

Analýza stavebného vývoja sýpky, 1. n. p.
Použitá literatúra a pramene:
Zvarová, Z.: Bratislava – Čunovo, kaštieľ a sýpka. Architektonicko-historický výskum, 2010.
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Interiér sýpky, 1. n. p.

Interiér sýpky, 2. n. p.
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Zoznam skratiek:
AINova – Academia Istropolitana Nova
BSK – Bratislavský samosprávny kraj
HÚ SAV – Historický ústav Slovenskej akadémie vied
KPÚ – Krajský pamiatkový ústav
KÚŠPSOP – Krajské ústredie štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
MSPSOP – Mestská správa pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
MÚOP – Mestský ústav ochrany pamiatok (do roku 1992 MSPSOP)
PÚ SR – Pamiatkový ústav Slovenskej republiky
SNM – Slovenské národné múzeum
SÚPSOP – Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody
ZARES – Záhradnícke a rekultivačné služby Bratislava

Fotografie:
s. 10 – 17 Pamiatkový úrad SR, Krajský pamiatkový úrad Bratislava
s. 31 (Armbrusterova kúria) B. Vorlíčková
s. 33 (Pálffyho kaštieľ – hist. fotografia) archív Vlastivedného a literárneho múzea vo Sv. Jure
s. 33 (Pálffyho kaštieľ) B. Vorlíčková
s. 34 (Pálffyho kaštieľ) B. Vorlíčková
s. 37 (Zichyho kúria – hist. fotografia) archív L. Marušicová
s. 37 (Zichyho kúria) B. Vorlíčková
s. 39 (Segnerova kúria – hist. fotografia) archív Vlastivedného a literárneho múzea vo Sv. Jure
s. 39 (Segnerova kúria) B. Vorlíčková
s. 41 (Hodossyovská kúria – hist. foto) archív rodiny Bunčákovej
s. 41 (Hodossyovská kúria) B. Vorlíčková
s. 43 (Smylovsko-Pálffyovská kúria) archív Mestského múzea v Pezinku
s. 43 (Smylovsko-Pálffyovská kúria) archív Mestského múzea v Pezinku
s. 45 (Pezinský kaštieľ – park) B. Vorlíčková
s. 45 (Pezinský kaštieľ) B. Vorlíčková
s. 47 (Palugyayovská kúria – hist. fotografia) archív Mestského múzea v Pezinku
s. 47 (Palugyayovská kúria) B. Vorlíčková
s. 49 (Bujanovská kúria – hist. fotografia) archív Mestského múzea v Pezinku
s. 49 (Bujanovská kúria) B. Vorlíčková
s. 51 (Krušičova kúria – hist. fotografia) archív Mestského múzea v Pezinku
s. 51 (Krušičova kúria) B. Vorlíčková
s. 55 (kaštieľ Vinosady) archív KPU v Bratislave
s. 57 (Killyho kúria) B. Vorlíčková
s. 59 (kaštieľ Báhoň) B. Vorlíčková
s. 61 (Budmerický kaštieľ – park) B. Vorlíčková
s. 61 (Budmerický kaštieľ) B. Vorlíčková
s. 70 fotografia okolo 1930, In. zborník Bratislava 1935
s. 71 fotografia z rokov 1912 – 1922, In. monografia Machay. V.: Modra, 1929
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