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Krátka história 

Pistoriho palác dal v 90. rokoch 19. storočia  postaviť lekárnik židovského pôvodu Felix 
Pisztory ako vlastný dom a lekáreň. V tom čase bola ulica ešte len vznikajúca mestská trieda 
smerom k Uhorskej kráľovskej železnici a pozemky pre svoje paláce a vily si tu skupovali 
bohatí obyvatelia Prešporku. Pisztory mal za palácom záhradu, siahajúcu až k dnešnému 
Slavínu a v nej si pestoval svoje liečivé byliny. Palác je vyhlásený za národnú kultúrnu 
pamiatku. Spravuje ho mestská časť Bratislava-Staré Mesto.  

Podľa knihy historika Tivadara Ortvaya palác vynikal vkusom a luxusom. Väčšina pôvodného 
vybavenia sa zachovala a možno ju tu vidieť dodnes - kovaná brána, umelecké zábradlie, 
balustráda, krištáľové lustre, mozaiková podlaha v schodiskovej hale a bohatá štuková 
výzdoba či dokonca pozlátené fresky na strope. Alegorickú maľbu, ktorá je apoteózou hudby, 
vytvoril Gastach v roku 1895. 

Fresky boli veľkým prekvapením. Sčasti ich odkryli až pamiatkari pred približne siedmimi 
rokmi, keď tu robil výskum Mestský ústav ochrany pamiatok. Inventarizáciu robil Alexander 
Németh z Pamiatkového úradu. Od roku 1954 totiž Leninovo múzeum niektoré honosné 
stropy zakrylo sadrokartónovými platňami a umelo ich tak znížilo. Propagandistická výzdoba, 
vitríny a portréty tu boli až dovtedy a netušilo sa, v akom stave stropy budú. 

Bočné krídlo sa využívalo ako Dom zahraničných Slovákov. Tí boli posledným nájomníkom do 
roku 2005. Odvtedy bol palác prázdny a chátral, hoci bola snaha zmeniť ho najprv na 
múzeum diel Vincenta Hložníka, neskôr na centrum výtvarného umenia s tým, že najkrajšia 
sála s freskami by po obnove mohla slúžiť ako reprezentačná a sobášna sieň.  

Na základe uznesenia č.33/2008 Návrh na zriadenie Centier kultúry mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto bol Pistoriho palác oficiálne zriadený ako centrum kultúry, presnejšie Centrum 
vizuálneho umenia. Toto zriadenie bolo však iba formálne, konkrétne kroky k naplneniu 
uznesenia, resp. k obsahovej náplni sa začali realizovať až v roku 2011. 

Od roku 2011 začala 
mestská časť s premenou 
paláca na kultúrne 
centrum. Pomáhalo im 
pri tom občianske 
združenie VIA CULTURA, 
Inštitút pre kultúrnu 
politiku. Spolu sa snažili 
palác využiť ako kultúrne 
a komunitné centrum pre 
obyvateľov i 
návštevníkov Bratislavy. 
Občianske združenie 
spolu s mestskou časťou 
priestory paláca upratali, 
zbavili ho plesní a otvorili 
pre verejnosť.  
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 V roku 2015 sa  Mestská časť Bratislava-Staré Mesto rozhodla palác rekonštruovať, opraviť 
strechu, obnoviť fasády, renovovať okná. Rekonštrukcia by mala byť ukončená v apríli 2017. 
Na projekt  získala peniaze z programu Finančného mechanizmu EHP 2009 - 2014 (tzv. 
nórske fondy).  V roku 2016 bola vymenená stará kotolňa za novú.  

 

Súčasný stav 

Od 1. decembra 2016 aj na základe Koncepcie kultúrnej politiky MČ Bratislava Staré Mesto 
na roky 2016 – 2020 (priorita č. 3 – Rozvoj kultúrnej infraštruktúry mestskej časti) patrí palác 
do siete kultúrnych centier MČ. Potrebná je ešte formálna zmena organizačnej štruktúry 
mestskej časti, aby palác spadal pod oddelenie kultúry rovnako ako ostatné kultúrne centrá 
mestskej časti.  

Správa objektu a jeho programové riadenie a využitie potrebuje patričné personálne 
zabezpečenie, ktoré momentálne chýba. Súčasný technický stav umožňuje čiastočné využitie 
vybraných častí objektu. Pre komplexnejšie využitie objektu sú potrebné ďalšie úpravy 
(oprava elektroinštalácie a osvetlenia, obnova sociálnych zariadení, obnova zázemie ako 
napr. malé kuchynky/resp. barový pult pre kaviareň/šatne, oprava omietok, najmä na 
stropoch, kamerový systém, doplnenie nábytku a ďalšie súvisiace práce). Týmito opravami sa 
umožní najmú využitie najväčších a najreprezentatívnejších miestností objektu. 
Komfortnejšie a komplexnejšie využitie objektu prinesie revitalizácia dvora objektu a 
perspektívne aj využitie podkrovia. K tomu bude potrebné zháňať aj externé finančné zdroje.       

Vzhľadom na to, že v paláci fungujú viaceré mimovládne organizácie palác navrhujeme, na 
rozdiel od iných kultúrno-vzdelávacích centier, niesť / používať názov Staromestské kultúrno-
komunitné centrum.  

 

V súčasnosti je dramaturgia využitia objektu rozdelená do dvoch základných línií. 

Prvá línia pozostáva z aktivít a tvorby „domácich občianskych združení“  

- Via Cultura – stretnutia expertov, odborníkov v oblasti umenia, kultúry, kultúrnej politiky 

- Film Europe – kino – európska kinematografia, festivaly Be2Can, SCandi, Letné kino 

- Divadlo bez domova – divadelné predstavenia, improvizácie, festival Error 

- Equiteatro – divadelné predstavenia 

- Len tak tak –  tanec, tančiarne pre hamblivých, handicapovaných 

- Stredoeurópske forum - knižnica 

- Živena – stretnutia a diskusie  

Druhá línia pozostáva z aktivít pravidelne,  každoročne organizovaných „externými 

subjektmi“ (nesídlia v paláci, nevykonávajú v ňom pravidelnú činnosť) 

- BRAK festival 

- Off festival 

- Sochárske výstavy 

- POPI Slovensko 

- Bratislavské Hanusové dni 

- Výstavy študentov VŠVU 
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- Európsky deň židovskej kultúry 

Do tejto línie môžeme zahrnúť tiež niekoľko zaujímavých projektov, či konferencií, ktoré sa 

neuskutočňujú s pravidelnou periodicitou. (diskusia Kultúra a mesto, diskusie SAV pri 

príležitosti výročia veľkej svetovej vojny, medzinárodná konferencia OISTAT, ...) 

SWOT ANALÝZA  
 
Pozitíva 

 Nádherné reprezentatívne priestory mestskej časti, veľkosťou patria miestnosti a 
priestory k najväčším aké má mestská časť k dispozícii, to je veľká prednosť objektu 

 Aktivity domácich občianskych združení plnia svoju funkciu 

 Externé subjekty – nepravidelné aktivity – ide o známe a kvalitné projekty 

 Naštartovaná revitalizácia v roku 2011 priniesla postupné oživenie objektu  

 Dobrá dopravná dostupnosť (autobus, trolejbus, bicykle, peší prístup, možnosť 
krátkeho pristavenie auta pred vchod – napr. taxi alebo možný vstup menších 
servisných a zásobovacích áut na dvor, blízka Hlavná stanica ŽSR)   

 

Negatíva  

 Nevyužité priestory pravého krídla a uličného krídla na 2 NP vrátane podkrovia 

 Nedostatočná resp. zastaralá infraštruktúra a zázemie – potrebné zrekonštruovať 
rozvody elektriny, doplniť slaboprúd (internet, kamerový systém a pod.), potreba 
obnovy sociálnych zariadení, potreba dobudovania zázemia kancelárií a priestorov 
(kuchynky, skladové priestory), doplnenie vnútorného označovania priestorov 

 Nezrekonštruované priestory – potrebné obnoviť omietky, nátery a podlahy  

 Potrebné zrealizovať odvlhčenie objektu na niektorých miestach, obnoviť 
vzduchotechniku na prízemí, dokončiť opatrenia protipožiarnej ochrany 

 Nie je bezbarierový prístup na podlažia (na všetky podlažia sa vstupuje schodiskami) 

 Hlukové obmedzenia využitia miestností zo strany ulice  

 Parkovacie obmedzenia, ale tie treba brať ako príležitosť na iné druhy prístupu 

 Nedostatočné technické a materiálne vybavenie – chýba mobiliár, pódium, 
ozvučovacia technika, závesný systém, základné vybavenie kuchynky, šatne  

 

Príležitosti 

 Vytvoriť reprezentatívne kultúrno-komunitné centrum, čo vyplýva aj zo 
zodpovednosti voči minulosti a architektúre, so širokou kultúrno-umeleckou ponukou 

 Vybudovať nádherné nádvorie (revitalizáciou), ktoré bude oázou pokoja a oddychu, 
kultúrnych a komunitných aktivít, dobudovanie bezbariérového výťahu  

 Využitie podkrovných priestorov na ateliéry, polyfunkčnú sálu a ich zázemie 

 Ponúknuť kultúrno-spoločenské vyžitie širokej verejnosti – spolková, bádateľská, 
kreatívna a výchovno-vzdelávacia činnosť; zvážiť spoluprácu so Staromestskou 
knižnicou; zvážiť vytvorenie klubu mamičiek (materské centrum), kanceláriu a 
pracovisko tu môže mať UrbanLab ako aj časť Oddelenia kultúry mestskej časti   

 Bližšie funkčné a prevádzkové nadviazanie na ďalšie prevádzky na Štefánikovej ulici  
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Ohrozenia 

 Prevádzkové a technické problémy v prípade, že nebude mať budovať prevádzkový a 
riadiaci personál, ako iné kultúrne centrá mestskej časti   

 V prípade dlhodobého nedostatku investičných finančných prostriedkov a absencie 
rekonštrukcie interných priestorov, rozvodov a osvetlenia stagnácia využitia 

 Nedostatočná návštevnosť objektu a podujatí v objekte pri nedostatočnej propagácii, 
publicite a nejasnej programovej orientácii   
 

 

Návrhová časť 

Vízia:  

Našou víziou je postupné dobudovanie a sfunkčnenie reprezentatívneho kultúrneho a 

komunitného centra MČ, ktoré sa bude vyznačovať svojou historickou, architektonickou, 

kultúrnou a umeleckou hodnotou a bude výrazným prínosom pre obyvateľov územia.  

 

Využitie priestorov paláca (obmedzenia): 
 
Komerčné účely - 5 rokov, môžu tvoriť iba 20% aktivít (Zmluva o poskytnutí finančných 
prostriedkoch z NFM) 
Využitie vo vlastnej réžii – max. možné vstupne 3,- EUR (Zmluva o poskytnutí finančných 
prostriedkoch z NFM) 
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Využitie priestorov paláca (podľa podlaží – celkovo 4 podlažia) - návrh: 
 

Súčasné využitie priestorov a obsadenie kanceláriami vzniklo bez hlbšieho plánovania, 
častokrát bolo ovplyvnené tým, že iné priestory sa nedali využiť a zároveň sa našiel ochotný 
prvý nájomca. 
Na túto fázu plánovania využitia miestnosti je potrebné nadviazať premyslenejším 
naplánovaním využitia jednotlivých miestností a lepším rozmiestnením jednotlivých 
kancelárií v objekte vo väzbe na ostatné miestnosti, polyfunkčne využívané alebo 
prechodové, či spoločné.    
 
Podkrovie - 3. nadzemné podlažie – ľavé, uličné a pravé krídlo (cca 500 m2) 
 
Do budúcnosti plánujeme využiť aj podkrovné priestory: 

 vzhľadom na rozlohu a tiež prístup bočným vchodom sú pre tieto priestory 
najideálnejšie ateliéry a polyfunkčná sála využiteľná na divadlo, vystúpenia a 
konferencie a pod. a zázemie pre takéto využitie (WC, šatne, kuchynka)  

 Potrebné je dohodnúť s Krajským pamiatkovým úradom doplnenie strešných okien 
na presvetlenie priestoru pod strechou. 

 Potrebné je, aby investičné oddelenie aspoň predbežne odhadlo náklady na 
zateplenie povalového priestoru, strešné oknám, rozvody elektriny, PO, osvetlenie, 
sociálne zariadenie, vybavenie, podlahy a nátery, sádrokartónové steny a dvere, 
prípadne aj výťah. Mala by sa pritom použiť suchá montáž a technológie.  

 Každopádne na túto investíciu bude potrebné zháňať aj externé zdroje (napr. granty) 
  
2. nadzemné podlažie – pravé krídlo (cca 650 m2 celé podlažie) 
 
Priestory s výnimočnou výzdobou na prvom nadzemnom poschodí budú slúžiť ako 
reprezentatívne priestory. Plánujeme tu realizovať slávnostné obrady, spoločenské 
podujatia, módne prehliadky, recepcie, plesy, firemné večierky, konferencie. Vzhľadom na 
to, že o priestory Pistoriho paláca majú pomerne veľký záujem aj filmári a fotografi,  budú 
priestory slúžiť aj na natáčanie a fotenie. Steny veľkých miestností sa môžu využiť ako 
výstavné priestory (na dočasné a krátkodobé výstavy a expozície). Do reprezentatívnych 
priestorov by sa hodilo piano, najlepšie krídlo. Pokúšame sa ho získať. 
 
Priestory sa môžu poskytnúť aj pre školy na rôzne akadémie, výchovné koncerty. 
Využitie priestorov pre seniorov je limitované bezbariérovým prístupom a obmedzenou 
dopravou autami a parkovaním, teda musí ísť o mobilných seniorov. Každopádne by sa v 
objekte dali realizovať aj niektoré tradičné podujatia mestskej časti - Vianočný, Veľkonočný 
koncert, Staromestský salón, Prešporský Paganini (Zichyho palác má obmedzenú kapacitu) , 
Staromestský bál/ples, spoločenské zábavy pre seniorov a strednú generáciu, predstavenia 
a súťaže v spoločenských tancoch (kurzy pre učiteľov spoločenské tanca sa robia až v Žiline, 
súťaže v spoločenských tancoch v Dúbravke, v Dunajskej Lužnej.....), prednášky, workshopy 
a spoločenské podujatia organizované MČ.  
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1. nadzemné podlažie (prízemie) – pravé krídlo (cca 600 m2 celé podlažie) 
 
Priestory na prízemí by mali mať skôr pracovný, výstavný a komunitný charakter. 

V miestnostiach by tu okrem komornejších workshopov, tvorivých dielní, stretnutí, besied 

(čitateľské, autorské besedy, besedy so sociológom Michalom Vašečkom na aktuálne témy), 

mohlo byť aj pracovisko Urban Lab a kancelárie oddelenia kultúry. Svoje  pôsobisko tu môžu 

mať  šachisti, filatelisti (bádatelia, zberatelia, krúžková činnosť, materské centrum), 

Staromestská knižnica.  Taktiež by mohli slúžiť ako tanečné štúdio  – vytvorenie priestoru pre 

spoločenské, scénické tance, kurzy tancov pre verejnosť, lektorov. Počas letných prázdnin, je 

možnosť využiť tieto priestory na organizovanie denných táborov so zameraním na výuku 

cudzích jazykov, tvorivého čítania, spoznávanie histórie Bratislavy, Slovenska....  

 

Svoje miesto tu budú mať aj výstavy – prioritne dvojrozmerné, potrebný je závesný systém , 

podľa využitia priestorov aj trojrozmerné - Výstava prác študentov VŠVU, Off festival, ďalšie 

výstavy od známych autorov. Napr. Via Cultura navrhuje spoločnú edukatívno-kultúrnú 

výstavu o Starom Meste a jeho zaujímavostiach, pamätihodnostiach  – napr. o Štefánikovej 

ulici, palácoch, vrátane Prezidentského, Palugayovho. Vybraný priestor môže slúžiť ako 

variabilné vedecko-technické centrum či laboratórium alebo podnikateľský / inovačný 

inkubátor pre deti a mládež, alebo ako zdieľaná tvorivá kreatívna kancelária / HUB. 

 

 

 
1. podzemné podlažie (pivničné priestory a kino) – ľavé, uličné a pravé krídlo (cca 450 m2) 
 

Na podzemnom podlaží je dnes dominantné využitie priestorov pre kino. Tu je potreba 
rekonštrukcie sociálnych zariadení pre jeho návštevníkov. Na tomto podlaží sa nachádza aj 
opravená plynová kotolňa objektu.  
Ďalej sa tu nachádza viacero väčších a menších miestností pivničného a suterénneho 
charakteru, ktoré však po patričnom vyprataní a obnove môžu slúžiť ako užitočné skladové, 
archívne, príručné či klubové priestory a technické zázemie objektu (dielňa a pod.).     
 
 

Nádvorie 

 

Súčasťou objektu je nádherné nádvorie, ktoré by sa mohlo využívať ako park/záhrada,  

meditačná zóna s možnosťou letnej  čitárne, tiež na parkovanie bicyklov a kočiarov. Staršie 

piano by mohlo byť priamo na nádvorí (vieme dodať).   

Za zváženie by stála aj kaviarnička/čajovňa vo forme letného sedenia (možno aj na báze 

dobrovoľných príspevkov). 

 



                                            Návrh využitia kultúrno-komunitného centra Pistoriho palác                                                     

 

8 

MČ Bratislava-Staré Mesto, oddelenie kultúry 

 

                                                                                 

                                                           
 
 

Potrebné nevyhnutné náklady na lepšie využitie objektu v roku 2017   

 

Bez finančného odhadu: 

 grafické práce, schémy priestorov a podlaží – aspoň v nevyhnutnom rozsahu 

 rozvody a revízie elektrickej energie a osvetlenie (aspoň čiastočné riešenie) 

 obnova, resp. oprava vybraných interiérov (omietky, podlahy, maľba, vybavenie) 

 komplexná rekonštrukcia vrátane odizolovania/odvodnenia pravého krídla paláca – 
pripravuje sa projekt 

 Pre potreby aspoň minimálneho cateringu, v prípade, že nebude mať žiadna firma 

záujem v priestoroch paláca kaviareň, je potrebné vybudovať/zakúpiť barový pultík, 

chladničku, možno dve, riad a pod.  
 

S finančným odhadom: 

 nevyhnutná základná kultivácia pozemku -  menšie stavebné a povrchové úpravy, 
drobný mobiliár, či lavičky – 3000,- EUR 

 rekonštrukcia sociálnych zariadení pri kine (1 NP) a „kaviarni“ (2NP) – 10 000,- EUR 

 zakúpenie mobiliáru: 

– tapacírované stoličky do najväčšej miestnosti – tú plánujeme zariadiť ako 
koncertnú sálu. Potrebných je 200 stoličiek no na začiatok by stačilo mať aspoň 
sto stoličiek - cca 25 eur / kus  …...... 2 500 ,- EUR  
https://www.novynabytok.sk/jedalenska-stolicka-tempo-kondela-zina-new-
bordova-sampanske-794707 

– koberec – cez stred miestnosti …................2 000,- EUR 

– stoličky s pultikom 50 ks po 50,-EUR …........2 500,-EUR 
– rozkladacie stoly 10 ks po 80 EUR ….............. 800,- EUR 
– kreslá na diskusie 5 ks po 80 EUR  …...............400,-EUR 

https://www.novynabytok.sk/jedalenska-stolicka-tempo-kondela-zina-new-bordova-sampanske-794707
https://www.novynabytok.sk/jedalenska-stolicka-tempo-kondela-zina-new-bordova-sampanske-794707


                                            Návrh využitia kultúrno-komunitného centra Pistoriho palác                                                     

 

9 

MČ Bratislava-Staré Mesto, oddelenie kultúry 

 

– šatne – čiastočné riešenie - vešiaky – háčiky 50 ks po 2,50 - 125,- EUR a stojanové 
10 ks po 50,- EUR   ….................625,- EUR 

– lavičky 10 ks po 60,- EUR …............................. 600,-EUR 
–  stand by stoly 10ks po 70,-EUR …...................700,- EUR 
– Závesný systém …..........................................1 500,- EUR 

 zakúpenie ozvučovacej techniky – reproduktory 2000,-EUR, digitálny pult 1800,-EUR,  
mikrofóny káblové a bezkáblové 1900,-EUR, kabeláž 200,-EUR, stojany 500,-EUR.  
Spolu ozvučovacia technika: ….............................6 400,-EUR  

 zakúpenie rozkladacieho pódia 6x4m ….............. 1 500,-EUR 
 

Spolu finančný odhad:      32 525,- EUR 

 
Ostatné: 

 V letnom období by bolo vhodné ponúknuť možnosť prevádzkovať letnú kaviarničku 
na nádvorí. Súkromný vlastník objektu na dvore plánuje jeho prestavbu s tým, že 
prízemná časť by slúžila ako kaviareň/libreso. Nevieme však jeho časový horizont. Na 
zváženie je obnovenie filmových predstavení na dvore počas letných večerov. 

 

 K ostatným nákladom patria náklady na správcov, údržbára, vrátnikov, programových    

pracovníkov, náklady na kúre. 

 

1. nadzemné podlažie (prízemie) 
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MČ Bratislava-Staré Mesto, oddelenie kultúry 

 

 

 

2. nadzemné podlažie 

 


