
Pri vyhodnotení súťaže „konzervatív-
ne orientovaným porotcom najviac kon-
venoval návrh v duchu eklekticizmu od
dvojice budapeštianskych autorov M.
Komora a D. Jakaba, ktorí súťaž napo-
kon aj vyhrali.“ [1] „Aj keď výraz fasád
s prevládajúcou neobarokovou a roko-
kovou ornamentikou i tvaroslovím sa
niesol ešte v duchu eklektizmu, použi-
tie železobetónových konštrukcií balkó-
nov a galérie či veľkorozponová prie-
hradová konštrukcia zastropenia
ústrednej sály sledujú konštrukčný pro-
gres…. Nová estetika železobetónu však
ešte zmizla pod pozlátenou rokokovo-

secesnou štukovou výzdobou interiérov.
Konvencia a dobový vkus uprednostnili
pompéznu reprezentáciu.“ [2]

V rokoch 1913 – 1919 bola pôvodná
sýpka prestavaná podľa víťazného ná-
vrhu budapeštianskych architektov 
M. Komora a D. Jakaba na polyfunkčný
objekt, ktorý popritom, že spĺňal repre-
zentačnú funkciu s viacúčelovou sálou,
slúžil aj ako sídlo viacerých spolkov,
kultúrnych a obchodných inštitúcií,
zároveň ponúkal mestskej verejnosti
hudobné a tanečné aktivity a reštaurač-
né služby. Na výzdobe fasády a interié-
rov sa podieľali mnohí slovenskí i zahra-
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niční majstri. Okrem prepracovaných
štukatúr a iných nástenných dekorácií
interiéru, sú pozoruhodné farebné vitrá-
že s rôznymi kompozíciami, či vzácne
sklenené výplne s leptanou jemnou
ornamentikou. 

Priestory Reduty, predchodcu dneš-
ných kultúrnych domov, sa nevyhli
postupnej komercionalizácii a boli pre-
najímané rôznym inštitúciám. Jednou
z nich bola aj vtedajšia Mestská hudob-
ná škola, ktorá vychovala významné
osobnosti slovenského hudobného živo-
ta. Okrem iného sa tu zriadili aj elegant-
né stravovacie zariadenia, v ktorých
spríjemňovali atmosféru zábavné
hudobné kapely, varietné programy, 
či organizovanie tanečných večierkov.
Od roku 1916 tu dokonca fungovalo
jedno z prvých bratislavských kín.
Dnešná koncertná sieň Slovenskej
filharmónie so sedemsto miestami však
neslúžila v tej dobe výlučne na kine-
matografické účely, no konali sa tu 
aj koncertné podujatia, ktoré od roku
1916 väčšinou organizoval Bratislavský
koncertný spolok. Pestrý život v Redute
sa zintenzívnil vo fašiangovom období,
kedy jej exkluzívne priestory ožili búr-
livými maškarnými bálmi, či naškro-
benými reprezentačnými plesmi brati-
slavskej smotánky. Tradícia podobných
spoločenských aktivít pretrváva 
i dnes. [3] 

Objekt Reduty bol od svojho otvore-
nia až do konca 50-tych rokov polyfunk-
čným mestským domom s primeranou
dispozíciou s rozmanitým využitím repre-
zentačných sál a spoločenských priesto-
rov so stravovacím zariadením. Zlomo-
vým rokom v živote Reduty bol rok 1960,
kedy bola budova rozhodnutím Povere-
níctva školstva a kultúry daná do správy
Slovenskej filharmónie. Táto však využí-
va pre svoje účely a potrebu iba časť
celého objektu, v ktorej má umiestnené
pracoviská svojich hudobných a spevác-
kych telies, ako aj administratívu, sprá-
vu, pomocné a skladové priestory. Pop-
ritom objekt využívajú v súčasnosti spo-
ločnosť Casino-Slovakia, reštaurácia, až
do obnovy obľúbené kníhkupectvo, pre-
dajňa hudobnín a malá kaviareň. To zna-
mená, že prevádzka Reduty do obnovy
fungovala ako trojica funkčne a prevádz-
kovo oddelených objektov, ktorých vzá-
jomné a nutné väzby medzi sebou boli
takmer zrušené, bez možnosti využitia
pôvodných architektonických a priesto-
rových kvalít všetkých časti objektu. 

Dôvody obnovy 
a dostavby

Súčasný stav Reduty je teda nielen
výsledkom rôznorodej funkčnej náplne,
nárokov na využívanie (divadelný klub
VŠVU, malá kaviareň) a neustálych
zmien, ale aj vplyvov, ktoré negatívne

ovplyvnili jej prestavbu v 50-tich a 60-
tich rokoch minulého storočia. Napriek
tomu, že posledná obnova prebehla
relatívne nedávno, stavebno-technický
stav objektu bol taký, že bolo potrebné
pristúpiť k najzásadnejšej obnove
v celých dejinách tejto stavby. V zásade
hlavné problémy, ktoré dali impulz k tej-
to obnove a dostavbe možno zhrnúť 
do týchto oblastí. Po stránke funkčno-
prevádzkovej to bola predovšetkým
decentralizovaná administratíva po
celej budove, nevyhovujúce priestory
pre zázemie filharmonikov a zboristov,
nemožná preprava ťažkých nástrojov na
pódium, nevyhovujúce sociálne priesto-
ry pre návštevníkov, množstvo atraktív-
nych priestorov znehodnotených vede-
ním hlavných rozvodov technickej
infraštruktúry, nejasné komunikačné
väzby medzi prevádzkami a napokon
budova nespľňala ustanovenia predpi-
sov pre telesne postihnuté osoby. Po
stránke stavebno-technickej najväčšie
problémy spôsobovali poruchy v streš-
nom plášti a dažďových zvodoch, dru-
hotné prestavby a stavebné počiny
bolo potrebné odstrániť, ukázala sa
nevyhnutná úprava nádvoria, všetky
inštalácie a technologické súbory boli
v nevyhovujúcom stave, bol nevyhovujú-
ci stav podláh, dlažieb, čoraz častejšie
poruchy omietok, ktoré súviseli s vlh-
kosťou omietok. Okrem týchto nedostat-

kov bolo potrebné vyriešiť nevyhovujú-
cu a súčasným normám zodpovedajúcu
požiarnu ochranu. Veľkým problémom
bol aj zlý stav vnútorného interiérového
zariadenia a organu v hlavnej sále.
V neposlednom rade sa ukázalo ako
nevyhnutné odstrániť nedostatky po
stránke architektonickej ako aj zacho-
vania a obnovy pamiatkových hodnôt.
S tým súvisela požiadavka prinavráte-
nia pôvodnej plasticity a farebnosti
fasád, reštaurátorská oprava štukovej
výzdoby vo vnútorných priestoroch
a napokon požiadavka na nové zariade-
nie interiérov. 

Sumarizácia nedostatkov vyústila do
komplexnej obnovy a dostavby objektu
Reduty. V oblasti funkčno-prevádzkovej
sa autor architektonického riešenia roz-
hodol zabezpečiť optimálne prevádzko-
vé nadväznosti a primerané technicko-
prevádzkové parametre hlavnej funk-
cie, odstrániť z objektu v maximálnej
možnej miere nežiadúce funkcie (malá
kaviareň, garáže), využiť maximálny roz-
sah priestorov aj za cenu nadstavby na
zabezpečenie hlavnej funkcie budovy
a sprístupniť návštevníkom historický
cenné a zaujímavé priestory. V oblasti
stavebno-technickej sa ťažisko riešenia
sústredilo na vybudovanie novej tech-
nickej infraštrutúry, napojenej na nové
kvalitné zdroje, na zabezpečenie úpra-
vy vzduchu v zhromažďovacích priesto-
roch a priestoroch ladiarní, odstránenie
príčin vlhnutia muriva použitím materiá-
lov zaručujúcich dlhodobú životnosť, na
zrekonštruovanie strechy, fasád, oken-

ných a dverných výplní. V interiéroch je
zrejmá snaha zabezpečiť pri použití
kvalitných materiálov dlhodobú kvalitu
architektonického výrazu a zabezpečiť
súlad so súčasne platnými predpismi
v oblasti pohybu telesne postihnutých
osôb, požiarnej ochrany, bezpečnost-
ných noriem a iných platných noriem
a predpisov.

Architektonický návrh
Spomenuté nedostatky objektu Redu-

ty a námety na ich odstránenie vyústili
do stavebnej obnovy a dostavby so za-
pojením reštaurátorov pri reštaurovaní
vonkajších fasád aj vnútorných priesto-
rov. Veľmi dôležitým počinom je sprí-
stupnenie nádvoria Reduty verejnosti
z oboch strán. Na severnom krídle
budovy z námestia E. Suchoňa (Palac-
kého ulice) sa prekrylo nádvorie pre-
strešením priestorovou konštrukciou.
Táto úprava umožní usporadúvať rôzne
hudobné predstavenia počas letných
mesiacov, ale aj rozličné kultúrno-spolo-
čenské akcie a podujatia. Najväčšie
stavebné zásahy, ktorými sa zlepšujú
priestorové a prevádzkové parametre
objektu, sa odohrali na južnom krídle
budovy z Medenej ulice, kde bola
vytvorená dvojpodlažná nadstavba kríd-
la, v ktorej sa koncentrujú roztrúsené
administratívne priestory do jedného
prevádzkového celku, ďalej nové sute-
rénne priestory v nádvorí so skúšobnou
sálou orchestra a skladovými priestor-
mi, obnovila sa stavebná časť krídla
s infraštruktúrou, vybudovala sa nová

kotolňa so strojovňou a hlavnými rozvod-
mi, zrealizovala sa nová trafostanica.
Samotné severné krídlo budovy podstú-
pilo stavebnú úpravu, ktorá obnovila
jednotlivé priestory s reštaurátorskými
prácami a zlepšila dispozično-prevádz-
kové vzťahy. Na celom objekte sa zre-
alizovali výmeny okenných a dverných
otvorov príslušných krídiel budovy, boli
vyhotovené reštaurátorské vysprávky,
dokončili sa povrchové úpravy stien,
podláh a stropov, dokončila sa prísluš-
ná infraštruktúra. Rekonštrukcia pries-
torov nájomcov (kasína a reštaurácie)
nebola súčasťou obnovy. Jednotliví
nájomcovia však boli dotknutí rekon-
štrukciou infraštruktúry a fasády tak, 
že budú mať splnené podmienky bez-
pečnostných a hygienických noriem 
na vstupe do svojich priestorov, ktoré 
si parciálne zrekonštruujú sami.

Dispozično-prevádzkové 
riešenie 

Z dispozičného hľadiska podľa auto-
ra architektonického riešenia najvý-
znamnejšími úpravami bolo sústredenie
administratívnych priestorov do jed-
ného celku v nadstavbe, vytvorenie
nových suterénnych priestorov pod
nádvorím, kde sa umiestnila nová skú-
šobná sála orchestra spolu s pomocný-
mi a skladovými priestormi ako aj sprí-
stupnenie a zapojenie prekrytého
nádvoria do prevádzky celého objektu.
V rámci I. nadzemného podlažia
z námestia E. Suchoňa a z Mostovej
ulice sú hlavné vstupy do reprezentač-

ných priestorov a sál Reduty. Vedľa
hlavného vstupu zo severnej strany
bude priestor infocentra Slovenskej fil-
harmónie s pokladňou, fonotékou a lib-
ressom orientovaným do nádvoria
s vonkajším sedením hostí, bývalé kníh-
kupectvo doposiaľ nemá určenú hlavnú
náplň. Zo strany Mostovej ulice zostá-
vajú prevádzky reštaurácie a kasína.
Cez priestory podbránia zo severnej 
aj južnej strany je možné vstúpiť do
prekrytého nádvoria. V II. nadzemnom
podlaží sa v priestoroch reduty otvárajú
reštaurátorsky obnovené priestory foye-
ru a šatní, z ktorých sa monumentálnym
trojramenným schodiskom možno
dostať k vyvrcholeniu celej dispozičnej
schémy, k hlavným sálam na III. nad-
zemnom podlaží. V II. nadzemnom
podlaží sú ešte sústredené priestory fil-
harmonického zboru, vnútorný balkón
kasína, vstupný foyer a reprezentačné
priestory skúšobní komorných telies
Slovenskej filharmónie. V krídle
z Medenej ulice sa nachádzajú priesto-
ry umeleckej prevádzky zboru filharmó-
nie - veľká a malá skúšobňa zboru,
šatne mužov a žien zboru, kancelária
zbormajstra, miestnosť manipulanta
zboru a príručný sklad. Priestory sú prí-
stupné chodbami cez pôvodné trojra-
menné schodisko s osobným výťahom,
novým osobonákladným výťahom, ktorý
prechádza cez všetky podzemné aj
nadzemné podlažia. Podlaha dvorany
uprostred traktov krídla je sklená
a presvetľuje podchod v prízemí. Rep-
rezentačné priestory krídla z Palackého
ulice sú verejnosti prístupné trojramen-
ným schodiskom z prízemia ústiacim
do vstupnej haly. Služobný vstup je boč-
ným trojramenným schodiskom s osob-
ným výťahom v zrkadle. Priestory skú-
šobní komorných telies môžu byť využí-
vané na reprezentačné účely. Na III.

nadzemnom podlaží sa nachádzajú
hlavné sálové priestory Reduty. Sú na
ňom umiestnené veľká sála, foyer pred-
sália a malá sála so zázemím, ladiarne
symfonického orchestra s nástupom
účinkujúcich. V krídle z Medenej ulice
sa nachádzajú priestory umeleckej pre-
vádzky symfonického orchestra. Miest-
nosti siedmych ladiarní sú umiestnené
okolo dvorany v strede dispozície kríd-
la. Trojramenné priamočiare schodisko
v priestore dvorany vedie cez novovy-
tvorenú pavlač k ladiarňam umiestne-
ným vo vyššom podlaží. Z chodby je
vstup do zhromažďovacej siene
orchestra a do nástupného priestoru
účinkujúcich s pracoviskom inšpicienta
a vstupom na javisko veľkej sály. Veľká
sála je rozdelená na javiskovú časť situ-
ovanú v nároží objektu a hľadisko
s tromi hlavnými vstupmi z foyeru pred-
sália. Javisko je navrhnuté s vertikálnym
motorickým zdvyhom, umožňujúcim
meniť výškovú úroveň jednotlivých častí
pódia. Javisko je oproti pôvodnému por-
tálu zvačšené o šesť metrov široké
proscénium. Hĺbka javiska za portálom
je zmenšená o zadnú časť tvoriacu zaja-
viskový priestor so skladom hudobných
nástrojov. Nad ňou sa nachádza empora
nesúca teleso nového organu. Hľadisko
s rovnou podlahou je doplnené predsa-
deným balkónom. Sedenie je navrhnuté
pevné, osadené v dvadsiatichtroch
radoch s dvomi bočnými a jednou stre-
dovou uličkou. Zostavy po troch kres-
lách sú upevnené do podlahy a pri
zmene využitia sály demontovateľné.
Foyer predsália tvorí hlavný rozptylný
a nástupný priestor návštevníkov veľkej
a malej sály. Má prísne symetrickú dis-
pozíciu. V centrálnej pohohe priečelné-
ho traktu sa nachádza občerstvovací
bufet s barovým sedením a stolíkmi.
Malá sála je k foyeru otočená priečne.

Sedadlá sú zoradené v dvadsiatich
radoch, jednotlivé rady sú navrhnuté
ako spriahnuté zostavy spojené z jedno-
tlivých ľahko demontovateľných stoho-
vateľných stoličiek. Javisko je navrhnuté
v pevnej výške. Prepojenie s predsálím
je cez malý foyer. V štvrtom nadzem-
nom podlaží sú situované administratív-
ne priestory, priestory umeleckej pre-
vádzky orchestra, horný foyer s balkó-
nom veľkej sály, filharmonický klub,
skúšobňna komorných telies so záze-
mím a technické priestory. V krídle
z Mostovej ulice sú v priečelí umiestne-
né kancelárie vedenia Slovenskej fil-
harmónie – riaditeľ so sekretariátom
a zasadačkou, kancelária námestníka.
Z druhej strany chodbového traktu je
napojená pavlač v zasklenej dvorane,
z ktorej sa vstupuje do piatich ladiarní
orchestra. Z pavlače je prístupná chod-
ba, z ktorej sa vchádza do troch šatní
sólistov. Priestory sú z nižších poschodí
prístupné jestvujúcim trojramenným
schodiskom s osobným historickým
výťahom a novým osobo-nákladným
výťahom, ktorý prechádza cez všetky
poschodia budovy. Medzi schodisko
a šachtu výťahu je vložené dvojramenné
schodisko do dvojpodlažnej strešnej
nadstavby krídla. Z chodieb pred scho-
diskami sa vchádza do troch lóží veľkej
sály. Do priestoru veľkej sály je v krídle
z Mostovej ulice vložený klesajúci bal-
kón. Z foyeru sa vstupuje do svetelnej
a zvukovej réžie i do priestorov filhar-
monického klubu s barom a sedením.
Cez prevádzku filharmonického klubu
sa vtupuje do priestorov strojovne vzdu-
chotechniky umiestnenej v podkroví
krídla. Nad javiskom a zajaviskovou
časťou malej sály sú v krídle z Palacké-
ho ulice umiestnené priestory skúšob-
ne komorných telies. V 1. poschodí
strešnej nadstavby sú situované admi-

nistratívne priestory, priestory umelec-
kej prevádzky orchestra, skladové
priestory a moderné nahrávacie štúdio
vložené do podkrovia veľkej sály nad
organ. Nadstavba je situovaná nad kríd-
lom z Medenej ulice, dispozícia zasahu-
je strešnou vstavbou do krovu nad javis-
kom veľkej sály. V časti dispozície
z uličnej strany sú z halového priestoru
pred výťahom chodbou prístupné dve
ladiarne orchestra, sklad, notový a pre-
vádzkový archív, strojovňa vzduchotech-
niky, kancelária a sociálne zariadenia.
Druhou chodbou s vyrovnávacím scho-
diskom je prístupné nahrávacie štúdio
s technologickou miestnosťou. Z druhej
strany schodiska sú lomenou chodbou
napojené administratívne priestory.
V druhom poschodí strešnej nadstavby
krídla z Medenej ulice sa nachádzajú
administratívne a sociálne priestory.

Rekonštrukcia objektu Reduty je
komplexnou obnovou tohoto význam-
ného objektu v ťažiskovej časti brati-
slavského historického centra. Všetky
doterajšie obnovy a zásahy zďaleka
nedosahovali rozsah terajšej pamiatko-
vej obnovy a dostavby vrátane reštaurá-
torských prác. Tieto cieľavedome sle-
dovali zlepšenie dispozično-prevádz-
kových a priestorových podmienok 
pri dosiahnutí optimálnych parametrov
jednotlivých prevádzok objektu zmenou
technologických zariadení. Výsledkom
celého procesu obnovy a dostavby je
budova, ktorá je po všetkých stránkach
architektonicky, stavebne, stavebno-
technicky, pohody vnútorného prostre-
dia spôsobilá, ohľaduplná voči zdravot-
ne postihnutým návštevníkom a je pri-
pravená stať sa bohato navštevovaným
zariadením s cieľom dôstojne reprezen-

tovať kultúrny, hudobný a spoločenský
život Slovenska. 
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