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N ová/stará Devínska

Na hlavnej ulici starej časti Devínskej Novej Vsi je už z diaľky 
viditeľný ako orientačný bod biely štít s moderným trojuholníko-
vým oknom, v ktorom je čitateľná silueta erbu obce. Pod ním sa 
nachádza grafické znázornenie mapy obce z roku 1880. Aj keď 
zatiaľ žiadne ďalšie znaky tomu nenapovedajú, je zrejmé, že ide  
o čerstvo zrekonštruovanú verejnú budovu.

V roku 2013 sa samospráva bratislavskej mestskej časti Devín-
ska Nová Ves rozhodla začleniť už dlhšie nevyužívaný objekt 
bývalej pekárne a hostinca Furmanka, situovaný v susedstve 
Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, do komplexnej revi-
talizácie historickej Istrijskej ulice s cieľom vytvoriť tu Múzeum 
starej Devínskej. Za týmto účelom bola vypísaná vyzvaná súťaž 
architektonických návrhov, ktorej víťazom sa stal Ateliér BAAR. 
Takmer neuveriteľný fakt, že víťaz súťaže bol poverený aj vypra-
covaním projektu rekonštrukcie, bol len začiatkom dlhej cesty. 
To, že sa túto kultivovanú rekonštrukciu financovanú z verejných 

Múzeum
Bratislava

baar

zdrojov podarilo aj zrealizovať (aj keď zatiaľ len v prvej etape), je 
výnimočným príkladom.

Pre Devínsku Novú Ves typická prízemná budova so sedlovou 
strechou začlenená do uličnej fronty Istrijskej ulice bola sťaby 
krčma a pekáreň v minulosti prirodzeným záujmovým bodom 
obyvateľov obce. Mnohonásobné zmeny využitia a s tým súvi-
siace prestavby ustáli jej jednotlivé časti s rôznou úspešnosťou. 
Kým uličné krídlo zostalo takmer neporušené, južný štít bol 
násilne obnažený a len provizórne zakrytý doskami po asanácii 
susedného objektu. Dvorové krídlo nechala samospráva pre 
havarijný stav zbúrať už dávnejšie. Zámerom obnovy bolo s limi-
tovanými nákladmi získať viacúčelový reprezentatívny priestor 
zachytávajúci nielen históriu starej Devínskej, ale zároveň schop-
ný zhostiť sa aj spoločenských aktivít súčasného života tejto ko-
munity lokálpatriotov – prinavrátiť do múrov domu vôňu chleba 
a duchaplné reči.

Samotný objekt, vrátane fasád, bol rekonštruovaný vo svo-
jom pôvodnom obryse a členení. Určitým novotvarom a zároveň 
architektonickým akcentom je jeho južná štítová stena s veľkým 
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presklením. Návrh predpolia objektu musel rešpektovať nedávno 
realizovanú revitalizáciu Istrijskej ulice financovanú z eurofondov, 
a teda nedotknuteľnú. Bezbariérový hlavný vstup do budovy je 
preto umiestnený trochu netypicky zozadu, čo v kontexte ďalších 
etáp nadobudne tiež svoj zmysel.

Pri riešení vnútorného priestoru sa autor rozhodol ísť ces-
tou dôsledného oddelenia starého a nového pri zachovaní 
nezameniteľného charakteru domu. Chátrajúci objekt „oholil 
až na kosť“, choré časti odstránil a v nevyhnutnom rozsahu na-
hradil novými. Totalitná beloba všetkých nových konštrukcií dala 
vyniknúť tomu podstatnému, čo ostalo.

Ostal, v prvom rade, otvorený priestor s masívnymi stropný-
mi trámami (len kde-tu bolo treba nejaký z nich vymeniť). Ostal 
monumentálny krov, ktorý sa ukázal v plnej kráse po odstránení 
pomerne nízkeho záklopu. Ostal otvor v štítovej stene, zhora 
presvetľujúci takmer sakrálny priestor. A ostala spomienka na his-

torické členenie starých devínskonovoveských domov na sieň, 
izbu a komoru.
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V novom dispozičnom riešení sa „sieň“ prirodzene stáva 
výstavnou sieňou. Dva vložené objekty „izby“ a „komory“ sú 
využité prvý ako dobová izba s ukážkou pôvodného zariadenia 
typických lokálnych obydlí, druhý ako servisná časť s technickým 
a hygienickým zázemím, ktoré umožňuje úplnú sebestačnosť 
objektu. Vložené kubusy zároveň členia „sieň“ na viacero zákutí, 
poskytujúcich rôznu mieru intimity od individuálneho vníma-
nia vystavovaných artefaktov až po spoločenské akcie, ako sú 
kultúrne prezentácie či tradičné ochutnávky.

Technicky a materiálovo je rekonštrukcia navrhnutá veľmi 
jednoducho a účelne. Autor sa snažil využiť danosti domu pri-
rodzeným a nekomplikovaným spôsobom. Koncept farebného 
riešenia nových častí bol vyriešený principiálne hneď na začiatku. 
Kvalitná vinylová podlaha farebne korešponduje so starým kro-
vom. Osvetlenie je podriadené predovšetkým výstavnému 
účelu. Technicistický osvetľovací systém na vodiacich lankách 
umožňuje absolútnu flexibilitu výstavných priestorov. Doplnený 
je indirektným nasvietením strechy a krovu, ktoré umocňuje jeho 
monumentálnosť. Dokonca ani obligátne bezpečnostné svetlá 
nepôsobia na bielom pozadí rušivo. Hygienické a technické vy-
bavenie je predovšetkým funkčné, v dôslednej bielej ho človek 
takmer nevníma.

Múzeum stará Devínska by malo byť sprístupnené verejnosti 
v tomto roku ako anex Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku. 
Areál čaká už len na inštaláciu vonkajšieho informačného sys-
tému. Ďalšiu kapitolu v jeho živote bude tvoriť realizácia „ume-
leckého dvora“ vo vnútrobloku. Je tu navrhnutý objekt „stodoly“ 
ako pripomienka asanovaného dvorného krídla, určený na ex-
teriérovú expozíciu múzea a kultúrne podujatia. Na konci záhrady 
by mal neskôr pribudnúť aj prírodný amfiteáter.

Nora Vranová
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Situácia

Pôdorys 1. np

Pohľad južnýPohľad západnýPohľad východný

Rez pozdĺžny Rez priečny

www.baar.sk

Múzeum „stará“ Devínska, Istrijská 68, Bratislava-Devínska Nová Ves
Investor: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Autor: Daniel Šubín, spolupráca: Martin Jankovič

Štúdia: 07. – 08. 2013, projekt: 09. – 11. 2013, realizácia: 08. – 11. 2014 

Plocha pozemku: 3 489,90 m2, zastavaná plocha: 140,57 m2

Úžitková plocha: 106,13 m2, obstavaný priestor: 744,97 m3

Stavebné náklady: cca 120 000 EUR

Foto: Daniel Šubín
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