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NÁVRH  UZNESENIA 

 

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje 

Návrh na zápis Sila a zámočníckej dielne v areáli Palma do Zoznamu pamätihodnosti mestskej časti Bratisla-

ve-Nové Mesto 

 

a poveruje starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

zaslaním schváleného Návrhu na zápis sila a zámočníckej dielne v areáli Palma do zoznamu pamätihodností 

mestskej časti Bratislave-Nové Mesto Mestskému ústavu ochrany pamiatok v Bratislave a Magistrátu hlavné-

ho mesta SR Bratislava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Podnet na zápis sila a zámočníckej dielne v areáli Palma do zoznamu pamätihodností mestskej čas-

ti Bratislava-Nové Mesto 

 

7. decembra 2021 predložil poslanec Ing. Troiak miestnemu zastupiteľstvu návrh na zápis sila 

a zámočníckej dielne v areáli Palma (v pôvodnom rozsahu) do zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratisla-

va-Nové Mesto. Miestne zastupiteľstvo tento návrh schválilo a Uznesením 32/31.1 poverilo starostu, aby zápis 

tohto objektu do zoznamu pamätihodností mestskej časti Bratislava-Nové Mesto zabezpečil. 

 

Mestský ústav ochrany pamiatok – zoznam pamätihodností mestských častí 

 

Zoznam pamätihodností mesta a mestských častí bol vytvorený ako nástroj na poznanie a zdokumentova-

nie hodnotných predmetov, pojmov a udalostí, ktoré sa viažu ku kultúrnemu životu a histórii mesta. Zoznam 

pamätihodností uložený na Mestskom ústave ochrany pamiatok (MÚOP) v Bratislave sa môže priebežne rozši-

rovať o ďalšie podnety a tiež obohacovať o archívne materiály a historické pohľadnice.  

Pojem pamätihodnosť je špecifický, nekryje sa s pojmom národná kultúrna pamiatka. Zjednodušene sa dá 

povedať, že národné kultúrne pamiatky majú význam celoslovenský a ich ochranu garantuje štát, zatiaľ čo pamä-

tihodnosti majú spravidla lokálny význam a garantom ich ochrany je obec. 

Výber do zoznamu pamätihodností mestskej časti si robí mestská časť sama (poslanci, starosta, aktivisti, 

komisia a pod) a MÚOP poskytuje iba poradenstvo (napr. s historickými okolnosťami vzniku objektu). Na 

schválenie zápisu objektu do zoznamu pamätihodností je potrebné uznesenie miestneho zastupiteľstva. 

 

Popis objektu 

 

Silo na olejnaté semená 

Betónové silo vysoké vyše 50 metrov, ktoré pôvodne slúžilo na uskladnenie semien repky olejnej 

a slnečnice, areálu Palmy dominuje. Bolo postavené v roku 1963 v rámci modernizácie podniku. Jeho súčasťou 

je 18 monolitických valcových zásobníkov, usporiadaných v troch radoch vedľa seba. Z jednej strany na ne nad-

väzuje dvanásťpodlažná vertikálna komunikačná časť. Objekt sila výškovo ukončuje nadstavba s dopravníkmi 

na naskladňovanie semien do jednotlivých komôr. 

 

Zámočnícka dielňa 

Začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia bola postavená aj budova zámočníckej dielne 

so zaujímavými architektonickými detailmi. Dvojpodlažná budova je zastrešená pôvodnou železobetónovou sed-

lovou strechou s novou škridlovou krytinou (po roku 2000). 

 

Industriálne pamiatky 

Medzinárodná organizácia pre ochranu priemyselného dedičstva TICCIH definuje priemyselné dedičstvo 

ako súhrn „pozostatkov priemyselnej kultúry, ktoré majú historickú, technickú, sociálnu, architektonickú a ve-

deckú hodnotu.” Napriek neraz deklarovanému uznaniu sa dnes u nás industriálne pamiatky stali kriticky ohro-

zenou skupinou objektov. Ich zánik často sprevádzajú úvahy o nevyužiteľnosti v súčasných podmienkach alebo 

o neúnosnej finančnej náročnosti ich konverzie. Tieto tvrdenia sú pravdivé iba čiastočne. Dokazujú to mnohé 

príklady zo zahraničia , kde historické industriálne objekty alebo celé areály po adaptácii už dlhé desaťročia slú-

žia novým funkciám a sú nenahraditeľným spôsobom integrované do súčasného života sídiel. Často významne 

prispievajú aj k rozvoju turistického ruchu. Napokon, niekoľko vydarených príkladov konverzie industriálnych 

objektov máme už aj na Slovensku. 

 



 

 

Špeciálnu kategóriu predstavujú priemyselné stavby z druhej polovice 20. storočia. Dodnes chýba v tejto 

oblasti systematické poznanie, aj preto je azda legitímna otázka, či v ich prípade ide o tak výnimočné architekto-

nické hodnoty, že by mali zostať zachované. Ak však chápeme ochranu ako nástroj na zachovanie toho, čo bolo 

pre nejaké miesto typické, má nepochybne zmysel ako o súčasti priemyselného dedičstva uvažovať aj v týchto 

prípadoch. 

 

„Palma pre ľudí“ 

V roku 2019 kúpila pozemky Palmy (v tom čase už brownfield) developerská spoločnosť Corwin. Jej plá-

nom je vybudovať na tomto území polyfunkčnú štruktúru s uplatnením princípu mestotvornosti a ekologických 

riešení. Preto oslovila architektonickú kanceláriu Gehl Architects, ktorá úspešne spolupracovala pri mnohých 

projektoch orientovaných na tvorbu príťažlivých mestských priestorov s ľudskou mierkou po celom svete. Dán-

ski odborníci ako hlavné prednosti areálu Palmy zdôraznili výbornú dostupnosť verejnou dopravou, existujúce 

budovy s industriálnym geniom loci a susedstvo kultúrno-kreatívneho centra v Novej Cvernovke. Spoločnosť 

Corwin ich odporúčania akceptovala a z bývalých závodov plánuje silo a zámočnícku dielňu zachovať. 


