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Obcianske
združenie
ABY SA Z PEKNÝCH DOMOV MOHLI TEŠIŤ 
AJ ĎALŠIE GENERÁCIE.

ˇ

To, že dnes existujeme, že sme AMRES, to že nás 
nadchla minulosť v podobe historických budov, 
nevzniklo zo dňa na deň. Všetko je to výsledkom 
množstva čiastkových aktivít, s ktorými sme prišli 
do kontaktu za posledné roky. Predtým, ako sme 
oficiálne vznikli, bola len prostá myšlienka a vízia 
zmeniť veci k lepšiemu.

Od začiatku sme vedeli, že systém ochrany národ-
ných kultúrnych pamiatok má slabiny. Tiež sme 
vnímali, že je bežným javom nerešpektovanie 
rozhodnutí verejnej správy a dotknutých orgánov 
zo strany vlastníkov.  Predstavu o význame našej 
existencie sme teda od začiatku mali, o forme 
zriadenia však ani zďaleka. Tak sme sa začali  
zorientovávať a postupne hľadať čo a ako by sa 
dalo urobiť, aby sme mohli oficiálne robiť to,  
po čom sme túžili. Zašli sme na úrady, veľa sme sa 
pýtali a zisťovali rozdiely v jednotlivých formách  
zriadenia. Do pár týždňov sme mali jasno v tom, čo 
vlastne budeme. Áno, budeme občianske združe-
nie. Super ... žiadosť, stanovy, kolok a tak ďalej. Do 
pár týždňov potvrdenie o registrácii, pridelenie IČO.

Popri tom sme riešili kde všade a s čím, by sa dalo 
pomôcť. Prečo? Len tak, lebo nás to baví. Áno baví.  
Dnes sa už môžeme plne sústrediť len na našu prá-
cu a nestresovať sa „papierovačkami“. Denne sme 
sa ako skupina životaschopných a aktívnych ľudí 
stretávali s tým, že veci spojené s ochranou národ-
ných kultúrnych pamiatok zostávajú z viacerých 
dôvodov nedotiahnuté, nedomyslené, prípadne 
vyriešené len čiastočne. Je to pre nás sklamaním, 
hlavne keď vieme, ako by sa to dalo urobiť správne, 
dobre a často dokonca aj jednoduchšie. Ženie 
nás vpred ten pocit, keď môžeme ukázať, že slová 
„nedá sa“, „nejde to“, „to nevyjde“ nemali byť nikdy 
zaradené do slovníka. Na začiatok sme si poveda-
li, že sa chopíme vecí, o ktorých sme vedeli, že sú  
aktuálne.

Po krátkom premýšľaní bola voľba jasná. Štúrova 
6. Nie je potrebné ďalej hľadať. Oslovili sme vlast-
níkov, navrhli sme v čom by sme chceli pomôcť, 
kde by sme videli priestor na spoluprácu a potom 
to už šlo rýchlo. Navrhnutie výskumu historickej 
budovy, fotenie, dokumentovanie, zisťovanie his-
torických faktov, pomoc s projektom, s financo-
vaním a tak ďalej.

A dnes? Dnes sme až tu. Stále na rovnakom  
mieste, na Štúrovej 6 a predsa o kilometre ďalej ako 
pred rokom. Vitajte a poďte sa pozrieť z blízka.
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Štúrova 6
Filiálka Rakúsko-uhorskej 
banky v Bratislave
V rokoch 1901 – 1902 bola na nároží ulíc Gábo-
ra Barossa (Štúrovej) a Grösslingovej (Medenej)  
v Prešporku (Pozsony, Pressburg) postavená neo-
baroková palácová architektúra pre filiálku Rakús-
ko-uhorskej banky. Centrálna peňažná inštitúcia 
monarchie zverila vypracovanie plánov stavby 
Jozefovi Hubertovi (1846 – 1916). Reprezentatívne 
sídlo vznikalo na mieste staršieho domu, na časti 
tzv. Kneszovho pozemku. Architektonické rieše-
nie vyjadruje celkom zreteľne účel budovy. Stavba 
banky má mať predsa výraz sily a istoty. Priestory 
na zvýšenom prízemí novostavby slúžili bankovej 
administratíve, na poschodí bol situovaný byt  
riaditeľa pobočky. Dielo dokončené v júni 1902 si 
za účasti  J. Huberta prezreli aj Leon von Bilinský, 
vtedajší riaditeľ banky, a generálny tajomník 
Pranger. Architekt Hubert pôsobiaci v Budapešti 
bol prešporským rodákom, absolventom polytech-
nickej školy v Zürichu. Pre Rakúsko-uhorskú banku 
údajne projektoval až 32 pobočiek po celej monar-
chii. Hubert patril k predstaviteľom historizujúcej 
a eklektickej architektúry, tak príznačnej pre záver
19. storočia. Inšpiroval sa najmä barokovým  
a rokokovým tvaroslovím, čo dokumentujú aj ním 
navrhnuté objekty Pisztoriho paláca na Štefáni-
kovej a niekdajšieho sídla Obchodnej a priemysel-
nej komory na Gorkého ulici.

Jozef Hubert využil široký výtvarný arzenál danej 
doby, aby definoval funkciu tejto stavby pre ve- 
rejnosť. Vzorom mu boli sídla Rakúsko-uhorskej 
banky vo Viedni a Budapešti. Symboly mali byť 

zrozumiteľné aj pre širokú verejnosť. Práve pre-
to tu nájdeme hlavy leva s kruhovým úchytom  
v tlame ako vyjadrenie silnej ochrany a moci peňazí. 
Vavrínové listy na vlysoch, na vencoch a girlandy sú 
posolstvom zaslúženého úspechu a zisku. Kveti-
nové a ovocné závesy naznačujú blahobyt a bohat-
stvo. Tradíciu ušľachtilosti naznačujú bezmenné 
erbové štíty, ktoré sa nad oknami prvého poscho-
dia striedajú s ovenčenými tvárami mladých žien. 
Tu nájdeme aj náznak dobového okúzlenia folk-
lórom v štýle secesie - na ovenčených hlavách so 
šatkami je motív rozkvitnutej slnečnice. Práve tá je 
odkazom aj na hospodársky význam bežných vkla-
dateľov zo širokých vrstiev. Nakoniec však posol-
stvo bankovej inštitúcie najvýraznejšie vyjadrujú 
dvojice figurálnych alegórií, šiestich postáv, ktoré 
sú nad oknami rizalitov v úrovni prvého poscho-
dia. Alegória obchodu v postave ženskej figúry  
a alegória priemyslu v mužskej postave naznačujú 
hlavné oblasti, ktoré banková inštitúcia podporuje. 
Reprezentačné uličné fasády si napriek bohatosti 
uchovávajú striedmosť a úmernosť, pretože tak, 
ako dnes, bola aj v čase vzniku tejto architektúry 
jedným z kritérií (okrem rýdzo funkčných požiada-
viek banky) úspornosť a úmernosť nákladov stav-
by, ako sa to dozvedáme z archívnych prameňov.

Po roku 1918 sa z Hubertovej budovy stala filiál-
ka Bankového ústavu Ministerstva financií v Pra-
he, neskôr Národnej banky Československej.  
V roku 1921 budovu banky zvýšili o jedno poscho-
die, kde boli zriadené byty pre úradníkov. Onedlho 

sa začalo uvažovať o radikálnejšej zmene spočíva-
júcej v rozšírení a nadstavbe objektu o ďalšie pod-
lažia. Fasáda sa mala „modernizovať“, t. j. zbaviť 
barokovej dekorácie a prispôsobiť strohému štý-
lu okolitých bánk. Druhé poschodie (nadstavbu  
z 20.rokov 20.storočia) síce pôsobí pomerne stroho, 
ale celá architektúra je zavŕšená pásom reliéfneho 
vlysu s motívom grifov a rastlinných prvkov, ktorý 
tu bol vytvorený nanovo. V úrovni druhého poscho-
dia, práve na dominantnom skosenom nároží bola 
do výklenku osadená erbová doska s postavami 
detských štítonosičov - je tu štít so štátnym zna-
kom Československej republiky. Reprezentatívny 
charakter budovy mal podčiarknuť aj nový hlavný 
vstup umiestnený v nároží. Ten sa však nezreali-
zoval, a tak jeden „z najkrajších domov v meste“ 
(charakteristika budovy v dobovej tlači) zostal 
zachovaný prakticky v nezmenenom stave. Na 
druhej strane bolo zrejmé, že dispozične ani tech-
nicky už budova nevyhovuje nárokom prvej banky 
štátu. Tá opustila jej priestory potom čo v roku 1938 
bola dokončená nová budova Národnej banky 
Československej na Štúrovej ulici číslo 2,  navrh-
nutá nestorom slovenskej architektúry, Emilom 
Bellušom (dnes v nej sídli Generálna prokuratúra 
Slovenskej republiky). O stavbu z čias monarchie 
sa dlhšiu dobu zaujímala poisťovňa Slavia, ktorá ju 
kúpila v roku 1939, no vlastnila ju len krátko. V roku 

1941 budovu niekdajšej banky prevzala Bratislavská 
burza. 

Po II. svetovej vojne sa tu vystriedal rad organizácií, 
medzi najstálejších nájomníkov patrí umelecký sú-
bor Lúčnica. 

Palác filiálky Rakúsko-uhorskej banky bol do Štát-
neho zoznamu nehnuteľných pamiatok zapísaný 
v roku 1980. Dnes je dom na Štúrovej ulici číslo 6 
evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového 
fondu Slovenskej republiky ako národná kultúrna 
pamiatka pod číslom 636. Časy najväčšej slávy sú 
však pre tento kus histórie už dávno preč. Krásne 
fasády domu sa rozpadajú a potrebujú okamžitú 
pomoc. Je to smutný príbeh, ale realitou zostáva, 
že priestory, ktoré od ich vzniku zažili až 6 rôznych 
foriem zriadenia štátu nedostávajú adekvátnu 
dávku úcty a uznania.
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Ako by sme si 
vedeli pomôctť 
navzájom?

OZ AMRES POMÁHA MAJITEĽOM PAMIATKOVO-CHRÁNENÝCH BUDOV 
PRIPRAVIŤ A NAPLÁNOVAŤ REKONŠTRUKCIU, ZÍSKAŤ NA ŇU POTREBNÉ 
FINANČNÉ ZDROJE A DOHLIADNUŤ NA REALIZÁCIU PRÁC.

Naše občianske združenie sa neusiluje hľadať dar-
cov a sponzorov. Usilujeme sa o vytváranie partner-
stiev. V čom vidíme rozdiel? Za partnerstvo považu-
jeme stav, kedy má spolupráca obojstranný zmysel 
a osoh. Chceme, aby náš partner videl a cítil, že je 
pre naše občianske združenie skutočne dôležité, 
aby spolupráca s nami bola prínosom nie len pre 
nás a naše aktivity. Vyhľadávame unikátne priesto-
ry s nezameniteľným príbehom, ktoré predstavujú 
príležitosť na neštandardnú formu vašej prezen-
tácie. Podpora zachovania kultúrnych hodnôt má  
celospoločenský význam, zároveň predstavuje 
nadčasový spôsob komunikácie (prezentácie).

AMRES sa aktuálne usiluje dať rekonštrukcii 
národnej kultúrnej pamiatky na Štúrovej ulici číslo 
6 hlbší rozmer. Obnova takejto pamiatky je ďaleko 
viac finančne náročná ako klasická rekonštrukcia. 
Z toho dôvodu sa viaceré časti budovy v súčasnosti 
plánujú ponechať nedotknuté. Z dôvodu finančnej 
optimalizácie sa napríklad neuvažovalo s opravou 
pôvodných drevených okien, unikátnych dobových 
roliet, prípadne len čiastkovou opravou strechy. Za 
každú formu spolupráce budeme vďační. Každú 
pomoc, radu, prípadne návrh na naše zlepšenie 
vítame. Radi Vám osobne odprezentujeme naše 
možnosti Vašej prezentácie. 
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