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Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 
materiálu 
 

A. berie na vedomie   
informáciu o stave  Mestských kúpeľov Grössling. 

 

B. žiada 
1. JUDr. Dušanu Višňovskú, poverenú funkciou riaditeľa magistrátu, 

predložiť na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy analýzu nájomnej 
zmluvy so spoločnosťou Synaphea, a.s., s možnosťou jej vypovedania. 
        
       T: 17. 05. 2012  
 

2. hlavnú architektku 

v spolupráci s JUDr. Dušanou Višňovskou, poverenou funkciou riaditeľa magistrátu, 
predložiť návrh ďalšieho postupu vo vzťahu k Mestským kúpeľom Grössling. 
         
       T: 14. 06. 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Dôvodová správa 
 

Kultúrno-spoločenské hodnoty 

 
Mestské kúpele Grössling, pôvodne Vodoliečebný a kúpeľný ústav Grössling z dielne 
významnej dvojice bratislavských architektov medzivojnového obdobia architektov Bedricha 
Veinwurma (1885-1945) a Ignáca Veczeia (1883-1944) sú jedným z najzachovalejších 
príkladov funkcionalistickej architektúry v Bratislave. Nachádzajú sa na pozemkoch p. č. 219 
a 218 v mestskej časti Staré Mesto, Kúpeľná ul.č.9 a Vajanského nábrežie č.11, sú majetkom 
hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
Kúpele pôvodne tvorili tri časti. Najstaršia, Kúpeľná ul.č.9, na nároží Medenej a Kúpeľnej 
ulice, vznikla v roku 1895 a v roku 1942 ju adaptovali na bankové priestory, dnes slúži 
podobným účelom. Objekt nárožnej budovy mestských kúpeľov Grössling na Kúpeľnej ulici 
bol postavený v roku 1895 podľa projektu viedenského architekta Alberta zhotovený 
stavebnou firmou Kittler-Gratzl. Objekt je zaujímavý ako účelová stavba s nevšedne 
komponovanou hmotovou skladbou s novorenesančnými architektonickými prvkami. 
Súčasťou pôvodného objektu je aj technické solitérna stavba kotolne vo dvore s priľahlým 
komínom, ktorá sa tiež zachovala v plnom rozsahu. 
 
V roku 1913 k nej pristavili ďalší objekt s malým a veľkým bazénom a saunovými priestormi.  
 
Vzhľadom na svoje architektonické, kultúrne a výtvarné hodnoty bol objekt Kúpeľná ul.č.9 
v roku 1982 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku (ďalej NKP), t.j. v rámci územia v 
zmysle pamiatkového zákona platí pre tieto budovy najvyšší stupeň pamiatkovej ochrany. Na 
objekt sa vzťahuje legislatívna ochrana Zákona č. 49/02 o ochrane pamiatkového fondu. 
Objekt kúpeľov bol navrhnutý do zoznamu kultúrnych pamiatok ako architektonická 
pamiatka s výzbamnou sociálno – spoločenskou funkciou verejných kúpeľov, ktorá je 
jedinečná a má storočnú tradíciu. 



 
Budova Vajanského nábrežie č. 11 



Poslednou prístavbou v roku 1929 bola funkcionalistická budova zo strany Vajanského 
nábrežia (č. 11), ktorá kúpele dotvorila nielen po stránke funkčnej o šatne a príslušenstvo, 
ale aj po stránke architektonickej. Dielo Kúpele Grössling sú o to vzácnejšie, že až do roku 
1994 boli pri zachovaní pôvodnej funkcie kúpeľov v prevádzke. Objekt nie je na zozname 
kultúrnych pamiatok, je súčasťou pamiatkovej zóny Bratislava. Mestský ústav ochrany 
pamiatok ho vyhodnocuje ako pamiatkovo hodnotný objekt, keďže napriek svojej hmotovej 
jednoduchosti je zaujímavým príkladom funkcionalistickej architektúry na území Bratislavy. 
Je dobrým príkladom spojenia architektúry z prelomu 19.-20. storočia s najmodernejšími 
trendami 20.storočia.  
 

Kúpele Grössling 
Zásady pamiatkovej ochrany NKP 

 
Odborný tím pracovníkov Mestského ústavu ochrany pamiatok pod vedením Ing. arch. Jany 
Husárovej spracoval v roku 2002 „Základné podmienky pre prípravu a realizáciu obnovy 
pamiatky Kúpele Grössling – Kúpeľná ul.č.9, Vajanského nábrežie č.11. Tieto zásady obnovy 
NKP (Národnej kultúrnej pamiatky) zhŕňame do základných bodov: 
 

1. Objekt Kúpeľná ul.č.9 
 

� Kultúrno-historické hodnoty objektu sú zachované v dostatočnom rozsahu, že 
i napriek parciálnemu schátraniu architektonických detailov zásady pamiatkovej 
obnovy smerujú k zachovaniu pamiatky v jej autentickom stave. 

� Funkčné využitie: zachovať hodnotu funkcie verejných kúpeľov v plnom rozsahu, 
všetky ďalšie funkcie budú doplnkové. 

� Hmotovo - priestorové riešenie: pôvodné kúpeľné priestory prešli minimálnymi 
zásahmi sú intaktne zachované v pôvodnom prevedení a z toho dôvodu musia zostať 
zachované v plnom rozsahu, s fixovanou nemennou výškou úrovne stropov, 
spôsobom presvetlenia týchto priestorov v strešnej rovine. Objekt v tejto časti 
nesmie byť nadstavaný.  Hmotovo tvoria priestory jeden architektonický celok, 
ktorého kompaktný vizuálny vzhľad musí zostať zachovaný aj do budúcnosti. 

� Dispozičné riešenie: V dôsledku vývoja, funkčných a majetkoprávnych zmien objektu 
dispozičné riešenie nie je zachované v pôvodnom prevedení. Pôvodný hlavný vstup 
do objektu je znefunkčnený a v nadväznosti na súčasné komplikované vlastnícke 
vzťahy je minimálna pravdepodobnosť jeho obnovy. Z toho dôvodu je nutné riešiť 
nový vstup do kúpeľných priestorov na adekvátnej kvalitatívnej úrovni. 

� Technické pamiatky: vzhľadom na aktuálne zachovaný značný počet rôznych 
technických zariadení v suteréne je nutné posúdiť prizvaným odborníkom ich 
historickú hodnotu ako technických pamiatok. Objekt kotolne musí zostať zachovaný 
ako solitérna dvorová stavba. Komín je nutné zachovať na mieste v jeho pôvodnom 
stvárnení, neomietať, nechať priznané režné murivo, staticky zabezpečiť. 

� Priestory prízemia sú z pamiatkového hľadiska najhodnotnejšími priestormi objektu. 
Telesá bazénov ako ja kamenné lavabo osadené v strede bazéna v pätke arkády 
musia ostať nezmenené vo svojom tvare, veľkosti a polohe. V kúpeľných priestoroch 
sú dodnes zachované štukové výzdoby, tvaroslovné prvky, arkády, zaklenutia, ktorým 
stavebnými úpravami, odstránením nevhodných zásahov  sa dokáže vrátiť pôvodný 
architektonický výraz. 

� Strechy a krytina: Priestory kúpeľov sú v plnom rozsahu prestrešené rovnými 



strechami so svetlíkmi. Z hľadiska ochrany pamiatok je bezpodmienečne nutné 
zachovať tento systém presvetlenia. Mestský ústav ochrany pamiatok požaduje 
obnoviť svetlíky v plnom materiálov i priestorovom rozsahu. 

� Dvory: K objektu kúpeľov prislúchajú aj dva dvory. Dvor do Kúpeľnej ulice a dvor vo 
vnútrobloku, pôvodne využívaný ako zimná záhrada. Obidva je potrebné vyčistiť, 
kultivovať, odstrániť náletovú zeleň a nevhodné prístavby a následne zachovať ich 
pôvodné funkčné prepojenia objektom (prepojenie vnútorného dvora s miestnosťou 
plaveckého bazéna). 

  
2. Objekt Vajanského nábrežie č.11 

 
� Súčasná hmota objektu reprezentuje stav z doby jeho vzniku (1929-1930). Objekt nie 

je možné nadstavať ani meniť tvar strechy – strecha musí ostať rovná 

� Fasáda na Vajanského nábreží musí ostať zachovaná v dnešných proporciách 

s travertínovým obkladom 

� Pôvodné dispozičné členenie objektu je zachované do súčasnosti, požaduje sa 

zachovať základnú dispozičnú schému, t.j. dva krajné trakty schodísk s nástupom od 

ulice s veľkoryso riešenými priestormi, s cieľom o zachovanie čistoty tvaru 

a jednoduchosti priestoru, funkcionalistického „ducha“ objektu na adekvátnej 

materiálovej úrovni. Schodiská sa požadujú zachovať v nezmenenej tvarovej podobe. 

Odporúča sa súčasný vstup do objektu z 90-tych rokov 20-teho storočia zrušiť 

a nahradiť podľa pôvodnej projektovej dokumentácie. Odporúča sa taktiež obnoviť 

pôvodné prepojenie s objektom mestských kúpeľov Grössling. 

� V prípade, že sa bude uvažovať o zastavaní susednej východnej parcely (parc.č. 221), 

toho času nezastavanej, bude rešpektovaná súčasná stavebná čiara, výškovo sa 

nadviaže na susedné objekty, vizuálne bude samostaným objektom – nebude snaha 

o jej vizuálne zjednotenie s funcionalistickým objektom architekta Weinwurma 

a Vécseija. 

Súčasný stav 
 
Dnešný stav odzrkadľuje situáciu posledných rokov, kedy sa od uzavretia kúpeľov v roku 
1994 do samotného objektu neinvestovalo. Najmä poškodenie strešnej krytiny a 
svetlíkov spôsobilo, že budova a jej interiér neustále chátrala a v súčasnosti je v 
dezolátnom stave. Pôvodný interiér bol už v posledných rokoch prevádzky narušený 
rôznymi technickým zásahmi, ktoré boli potrebné z hľadiska hygieny a vzduchotechniky. 
Tieto riešenia boli postupné a definitívne narušili originálne interiérové prvky a jeho 
celkový výraz. Ďalšie nevyužívanie objektu kúpeľov bude mať za následok intenzívne 
zhoršovanie dnešného nepriaznivého stavu, výrazné chátranie objektu a jeho postupnú 
devastáciu (z odbornej publikácie MUOP „Základné podmienky pre prípravu a realizáciu 
obnovy pamiatky Kúpele Grössling -2002). 
 
V čase uzavretia kúpeľov bolo niekoľkokrát uvažované s predajom objektu, boli uzavreté 
nájomné zmluvy s obcami, že budova sa zrekonštruuje s pôvodnou funkciou. Posledná 
nájomná zmluva so spoločnosťou Synaphea, a.s zo dňa 26.10.2007 zaväzovala zmluvné 
strany uskutočniť rekonštrukciu kúpeľov  spojenú  s nadstavbou budovy, jej všetkých 



častí – aj najstaršej z roku 1895, hoci to zásady pamiatkovej obnovy tejto národnej 
kultúrnej pamiatky nedovoľujú. Tento projekt, ktorý bol súčasťou zmluvy sa 
neuskutočnil. Odďaľovanie rekonštrukcie spôsobilo, že objekt ešte viac schátral. Podľa 
Čl.V Práva a povinnosti zmluvných strán, odseku 13. po nesplnení podmienok uvedených 
v tomto článku nájomca zodpovedá v plnej výške za škodu, ktorá týmto nesplnením 
vznikla. 
 

Odporúčanie 
 
Na základe vypracovanej ekonomickej analýzy z febr. 2012 od Ing.arch. Tomáša Jurdáka, 
viď príloha, odporúčame, prehodnotiť predaj Mestských kúpeľov Grössling a detailne 
preskúmať možnosti rekonštrukcie objektu bez jeho zdevastovania nadstavbou v súlade 
so zásadami realizácie obnovy tejto kultúrnej pamiatky v réžii majiteľa objektov – hl. 
Mesta Bratislavy a jeho príspevkových organizácií (GIB, STARZ). 
 
Ekonomická analýza na základe jednoduchého a priameho modelu financovania 
rekonštrukcie ukazuje, kde budúce budúce príjmy z prevádzky pokrývajú splácanie úveru 
za rekonštrukciu, pričom cenová hladina služieb je na takej úrovni, aby bola 
akceptovateľná pre širokú škálu obyvateľov mesta a splnila svoju verejné funkciu. 

 
 

Údaje o použitých podkladoch: 
 

- Mestského ústavu ochrany pamiatok pod vedením Ing. arch. Jany Husárovej 
spracoval v roku 2002 „Základné podmienky pre prípravu a realizáciu obnovy 
pamiatky Kúpele Grössling – Kúpeľná ul.č.9, Vajanského nábrežie č.11. 

- Kúpele Grössling - Feasibility Study z febr. 2012 od Ing.arch. Tomáša Jurdáka 
 



Dunaj

Vajanského nábrežie

Šafárikovo 
námestie

Námestie
Ľ.Štúra

Hviezdoslavovo 
námestie

Filozofická fakulta
UKMedená ulica

Palackého ulica

Reduta

SND

Dobrovičova ulicaTobrucká ulica

Kú
pe

ľn
á 

ul
ic

a

M
os

to
vá

 u
lic

a

M
úz

ej
ná

 u
lic

a

Ta
lle

ro
va

 u
lic

a

Pr
eš

ne
ro

va
 u

lic
a

G
on

do
va

 u
lic

a

Fajnorovo nábrežie
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Uznesenie č. 508/2012 
     zo dňa 19. 04. 2012 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie   
informáciu o stave  Mestských kúpeľov Grössling. 

B. žiada 
1. JUDr. Dušanu Višňovskú, poverenú funkciou riaditeľa magistrátu, 

predložiť na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy analýzu nájomnej 
zmluvy so spoločnosťou Synaphea, a.s., s možnosťou jej vypovedania. 
        
       T: 17. 05. 2012  
 

2. hlavnú architektku 

v spolupráci s JUDr. Dušanou Višňovskou, poverenou funkciou riaditeľa magistrátu, 
predložiť návrh ďalšieho postupu vo vzťahu k Mestským kúpeľom Grössling. 
         
       T: 14. 06. 2012 

- - - 

 
 


