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Johann (Ján) Nepomuk Hummel

Na rohu Klobučníckej a Uršulínskej ulici nájdete pamätnú tabuľu, ktorá nám 

pripomína, že sa tu v malom renesančnom obytnom domčeku dňa 14. novembra 

1778 narodil Ján (Johann) Nepomuk Hummel, vynikajúci kapelník, klavirista, 

hudobný skladateľ a pedagóg. Rodný dom majstra nájdete schovaný vo dvore. Dnes 

v ňom je aj jeho múzeum. Vďaka svojmu otcovi, ktorý bol tiež talentovaný 

muzikant, vedel mladý Hummel čítať noty už ako trojročný. V útlom detstve dostal 

klavír a prvé lekcie dostával od otca. Ako sedemročný odišiel na štúdia do Viedne, 

kde sa stal žiakom Wolfganga Amadea Mozarta. Ten mu po odhalení 

nepopierateľného talentu dával lekcie zadarmo. Už ako desaťročný uskutočnil so 

svojím otcom na prvé európske turné. Koncertoval v Prahe, Berlíne, po mestách 

v Nemecku, Dánsku, Škótsku a Anglicku. Najväčší úspech mal v Londýne. 

Po dokončenom štúdium vo Viedni nemal o ponuky na miesto dirigenta núdzu. 

Gróf Esterházy ho pozval dirigovať svoj orchester v Einsenstadte po boku Haydna. 

Stal sa dvorným kapelníkom v Stuttgarte a neskôr sa natrvalo usadil vo Weimare. 

Svojím dielom vytvoril spojovací článok medzi štýlmi Mozartovho klasicizmu  a 

romantizmu Frederika Chopina a Roberta Schumana. Počas svojho aktívneho 

života podnikol veľké turné po Rusku a Anglicku a niekoľkokrát navštívil aj svoju 

rodnú Bratislavu, kde mal posledný koncert len tri roky pred smrťou a to 20. júna 

1834 v Pálffyovskom kaštieli. 

V Bratislave má pomník na Hviezdoslavovom námestí, ktorý mu zhotovil ďalší 

bratislavský rodák Viktor Tilgner.  



Phillipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim

Zjednodušene Paracelsus získal záujem o medicínu a chémiu už od svojho 
otca, ktorý bol vo švajčiarskom Einsiedelne lekárom. Titul doktora medicíny 
získal mladý Pracelsus v talianskej Ferrare. Už ako tridsaťštyri ročný sa stal 
profesorom prírodných vied a medicíny na Bazilejskej univerzite, kde sa počas 
svojho pôsobenia stal vôbec prvým úspešným liečiteľom akútnej ľudskej pliagy 
– syfilisu. Používal pri tom arzénový preparát. Svojou činnosťou povýšil 
chirurgiu z rúk katov na vednú disciplínu. Jeho úspechy mu závideli lekári-
súčasníci a v úzkych zo svojej vlastnej neschopnosti o ňom začali šíriť fámy, že 
je spriahnutý so zlými duchmi a samotným diablom, čo viedlo až k jeho 
nútenému odchodu z univerzity. Stabilné miesto profesora a 
experimentovanie v laboratóriu tak Paracelsus vymenil za potulný život lekára. 
Na svojich cestách samozrejme horlivo zbieral nové poznatky mimo 
akademického sveta. Na svojich cestách sa dostal aj do Bratislavy. 
29. septembra 1537 ho slávnostne privítali predstavitelia magistrátu 
a ubytovali ho u váženého občana Blažena Beheima na vtedajšom Radničnom 
námestí, súčasnom Hlavnom námestí. Detaily o jeho pobyte u nás sú dodnes 
uchované v bratislavskej komornej knihe. Zdržal sa tu skoro mesiac. Za ten čas 
tu vyliečil niekoľko ťažkých pacientov, usporiadal sériu prednášok 
s praktickými ukážkami alchymistického umenia a najmä iatrochémie (odbor 
chémie a medicíny vychádzajúcej z alchýmie; iatrochémia chápala ľudské 
choroby ako dôsledok chemických procesov v organizme a preto sa snaží 
poskytovať chemické riešenia zdravotných problémov; neskôr ju nahradila 
moderná medicína). Paracelsus však nebol vtedy prvýkrát na území dnešného 
Slovenska. Ako mladý vedec v roku 1520 sa istý čas zdržiaval v Banskej 
Bystrici, kde sa snažil pripraviť  arcanum, liečivú tinktúru, a taktiež v 
Smolníku. Bol autorom viacerých diel z rozličných odborov a diel 
s filozofickým presahom. Medzi najznámejšie patria: Buch Paragranum, Opus 
Paramirum a Archioda. 
V Bratislave nám ho pripomína pamätná tabuľa na rohu Primaciálneho 
paláca. 



Vežové koncerty

Bratislava má dlhú históriu hudobných slávností a pravidelných osláv, ktoré sa 
nezaobišli bez nášho vína a živej muziky. Medzi najznámejšie hudobné telesá            
z histórie mesta patrí určite zoskupenie Turmmusik (tzv. vežová hudba). Na čele 
tohto hudobného telesa stál vždy najstarší člen strážnikov mestskej radničnej veže. 
Strážnici veže mali v prvom rade za úlohu dňom i nocou strážiť mesto a majetky 
jeho obyvateľov. Zo stanovišťa veže sledovali okolie a hlásili všetko, čo by mohlo 
narušiť pokojný život obyvateľov (požiare, hrozbu povodne, vzpriečenie ľadochodu 
v dunajskom toku, nájazdy nepriateľov a podľa legiend mali vycvičené oko na 
príchod neviditeľných nepriateľov – moru a cholery). Taktiež oznamovali aj 
pravidelné udalosti a slávnosti, ako napríklad „odbila dvanásta hodina“ (polnoc), 
začiatok jarmokov, výročných trhov, príchod vzácnych hostí alebo aj to, že na 
radnici sa začína zábava. A práve tam vždy hrala kapela strážnikov. Kapela hrávala 
nie len na vzácnych zábavách, ale pravidelne pripravovala pre obyvateľov koncerty, 
ktoré odznievali z balustrády radničnej veže. Bolo tomu tak vždy, keď sa 
každoročne volil nový richtár na sv. Juraja 24. apríla,  tiež na sv. Tomáša, na sv. 
Michala a na Nový rok. Pravidelne účinkovali aj na všetkých sakrálnych 
slávnostiach, pri bohoslužbách v prepoštskom a farskom kostole a taktiež na každej 
korunovácii. V archívoch mesta sa o Turmmusik zachovalo až do jej rozpadu            
v druhej polovici 18. storočia viacero kurióznych záznamov. Napríklad: v roku 1701 
prešporský Stadtwachermeister, teda veliteľ mestskej stráže, sa dnes už                       
z neznámych dôvodov tak nahneval na členov kapely, že jednému rozbil husle           
a druhého od zúrivosti zmlátil. Prípadom sa zaoberala aj mestská rada, ktorá dala 
príkaz, aby z veliteľovej mzdy strhli tri zlatky za rozbité husle a ďalšie tri ako 
bolestné dobitému muzikantovi. V roku 1702 si istý Georg Kuttl založil privátnu 
kapelu. Či bola lepšia ako kapela strážnikov je otázne, ale jasné je, že bola lacnejšia, 
a teda v istom čase aj žiadanejšia a ochotnejšie chodila hrávať na súkromné 
večierky obyvateľov. Turmmusik to pokladal za špinavú konkurenciu a mestská 
rada vypočula námietky zoskupenia. Zvolala mimoriadne zasadnutie a konkurenciu 
zatrhla. V súčasnosti sú vežové koncerty súčasťou bratislavského kultúrneho leta. 



Anton Grigorjevič Rubinštejn

Prvýkrát u nás vystúpil známy virtuózny skladateľ v júli 1847. Tohto 
mladého, vtedy iba 18-ročného Rusa, už vtedy predchádzala skvelá povesť,    
a tak o účasť na jeho koncertoch nebolo núdze. Mladý klavirista očaril 
publikum majstrovskými interpretáciami skladieb a musel o pár dní 
vystúpiť znova, kedy sa miestna smotánka predbiehala v pozvánkach na 
koncert. Všetci závideli grófovi Esterházymu, že mal takúto vzácnu 
návštevu. Rubinštein sa tu cítil natoľko príjemne, že sa zdržal na celé leto    
a zblížil sa s mladou Eugéniou Esterházyovou, s ktorou hrával na klavír, 
zložil pre ňu aj niekoľko menších skladieb a dokonca aj koncert pre klavír
a orchester d-mol. Na rozlúčku, ako poďakovanie za všetky sympatie, 
usporiadal tretí koncert s orchestrom Bratislavského hudobného spolku. 
Počas revolučných rokov kultúrny život síce utíchol, no hneď, len čo to bolo 
možné, do mesta ho pozývali opäť. Do Bratislavy sa vrátil až v zime 1858 už 
ako úspešný operný skladateľ. Koncertoval na Dunajskej ulici č. 33                 
v koncertnej sieni Karola Schmidta. Tretíkrát sa u nás zastavil po návrate     
z veľkého turné po USA v roku 1885. V Župnej sieni usporiadal koncert        
v prospech propagácie výstavby pomníka bratislavskému rodákovi                
a skladateľovi Jánovi Nepomukovi Hummelovi. Pamätná tabuľa na tento 
Rubinštejnov koncert je na priečelí Kutscherfeldovho paláca na Hlavnom 
námestí 7. 



Cikajúci chlapci

V roku 1563 počas korunovačnej slávnosti vypukol veľký požiar. Obyvatelia chceli 
potešiť prvého uhorského kráľa korunovaného v Bratislave a okrem veľkých osláv 
zorganizovali teatrálnu inscenáciu rytierskych hier, počas ktorej chrabrí rytieri 
oslobodzovali krásnu pannu uväznenú v drevenom hrade. Inscenácia na veľkom 
drevenom pódiu s taktiež drevenými kulisami, bola natoľko realistická, že 
vypukol požiar, ktorý sa rozšíril aj ďalej do mesta. Novo korunovaný Maximilián 
II. dal preto postaviť okolo starej studne širokú kamennú nádrž na vodu pre 
prípad potreby hasiť požiare, keďže hlavný problém pri šírení plameňov počas 
slávnosti bol nedostatok vody na hasenie. Nad nádržou dal postaviť Rytiera 
Rolanda, ktorý má tvár samotného Maximilána II. Rytier Roland stojí na 
pieskovcovom pilieri zdobenom cikajúcimi chlapcami. Fontána je renesančným 
skvostom, ktoré si zaslúži dôstojný priestor v centre mesta. No podľa niektorých 
puritánov cikajúci chlapci sú príliš vulgárni na „okrášlenie“ Hlavného námestia. 
Vždy sa nájdu ľudia, ktorým vadí kadečo. No a naši chlapci s obnaženými údmi 
boli jednoducho koncom 18. storočia až príliš provokačným detailom fontány. 
Preto napokon radní páni podľahli tlakom „strážcov slušného vkusu“ a chlapcov 
schovali do radničných pivníc, aby neurážali naše oči. Nahradili ich skoro 
identickou kópiou. Jediný rozdiel je, že v rukách držia malé delfíny, ktorým 
vyteká voda cez ústa. Nad originálnym pilierom sa napokon predsa ktosi zľutoval 
a vytvoril z neho samostatnú fontánu schovanú pred očami verejnosti na dvore 
Primaciálneho paláca. Neskôr chlapcov spojili s inou renesančnou fontánou 
z dvora Zeleného domu a vznikla fontána v podobe, ako ju vidíte na obrázku. Nad 
chlapcami pribudla ryba. Fontánu v takejto podobe dnes už naživo neuvidíte, 
pretože doba sa zmenila, morálka sa uvoľnila, a po rekonštrukcii Rolandovej 
fontány sa originálni cikajúci chlapci vrátili späť na svoje pôvodné miesto tak, ako 
tomu bolo v 16. storočí. 



Mikovíniho observatórium

Začiatkom 18.storočia strávil  v Bratislave Samuel Mikovíni, významný kartograf, 
geodet, zemepisec a matematik, 12 plodných rokov, kým ho cisár Karol III. 
nevymenoval za cisársko-kráľovského inžiniera dolnouhorských banských miest. 
Poveril ho, aby v Banskej Štiavnici založil banskú školu (prvú svojho typu v Európe), 
kde sa stal direktorom a profesorom. Odvtedy striedal svoje pôsobisko medzi Banskou 
Štiavnicou a Bratislavou a na istý čas aj v mestečku Kozlie, kde ho počas rakúsko-
pruskej vojny povolala cisárovná Mária Terézia, aby sa stal vojenským inžinierom na 
organizáciu obrany na moravsko-sliezskych hraniciach. Život mal teda pestrý a plodný 
– od vytvorenia vodných diel v okolí Banskej Štiavnice (tie sú dnes našimi technickými 
pamiatkami) cez usmerňovanie vodných tokov a projektovania fortifikačných 
systémov až po tvorbu máp v dnešnej Bratislave. Pokiaľ hovoríme o plodnosti jeho 
životného diela, tak v tomto prípade tomu tak bolo doslovne. Tu sa mu darilo okrem 
profesionálneho života aj v osobnom. V roku 1727 sa tu oženil s Annou Reginou 
Gilligovou zo Svätého Jura a mal s ňou 5 detí. Dvaja jeho synovia to dokonca dotiahli 
aj na štúdium v banskej škole, ktorej bol riaditeľom. V našom meste mal pracovisko na 
Laurinskej ulici číslo 8. Jednalo sa o veľký obytný dom, ktorý sa opieral o obranné 
múry. Už vtedy bol Mikovíni významným kartografom a mesto mu vyšlo vo všetkom 
v ústrety. Do múrov priliehajúcim k jeho pracovni dali vytesať okno, cez ktoré mohol 
pozorovať hviezdy a magistrát sa mu zaviazal, že sa postará o údržbu tej časti hradieb. 
Mikovíni poukazoval na nezhody zemepiscov v otázke základného poludníka. 
Nepozdával sa mu ani jeden z dovtedy používaných nultých poludníkov (Norimberg, 
Paríž, Londýn, Rím, Amsterdam, Praha...). Nakoniec si preto stanovil svoj vlastný 
poludník, presne cez svoje observatórium. Nakoniec sa historici dohodli, že vhodnejšie 
symbolické miesto, cez ktoré viedol základný uhorský poludník – Meridianus
Posoniensis – je severovýchodná veža bratislavského hradu. Mikovíniho mapy 
Uhorska sa stali súčasťou veľkého rozsiahleho diela jeho dobrého osobného priateľa 
Mateja Bela „Notitia Hungariae historico-geographica“. Na obrázku vidíme 
Mikovíniho mapu Prešporskej stolice z roku 1735. Mikovíni sa, žiaľ, nedožil vysokého 
veku. Príčina jeho smrti nie je jasná. Posledný záznam z jeho života je kúpa 25 litrov 
vína v Trenčíne od jezuitov. Zomrel zrejme niekde na ceste do Banskej Štiavnice. Čo 
už. Aj to sa stáva.



Kempelen

Mnoho Bratislavčanov ani netuší, keď kráča po Hviezdoslavovom námestí, že prejde 
po pamätníku známeho bratislavského rodáka Wolfganga Kempelena. Pamätná 
tabula s jeho menom leží uprostred veľkej šachovnice vsadenej do dlažby námestia. 
Pripomína nám stroj, ktorý Kempelena najviac preslávil. Šachový „automat“ zvaný 
„Turek“. Pravda je taká, že od tohto vynálezu sa samotný Kempelen dištancoval, 
pretože nešlo o skutočný vynález ako skôr o ilúziu, slúžiacu ako atrakcia na 
pobavenie náročného publika. Jej vznik začal tým, že Mária Terézia pozvala 
Kempelena na iluzionistické predstavenie kúzelníka Pelletiera. Bratislavský vedec     
a konštruktér bol z vystúpenia vyvedený z miery. Bol sklamaný. Tvrdil, že by bol 
schopný pripraviť niečo oveľa pôsobivejšie. Panovníčka ho zobrala za slovo                
a poverila ho aby za šesť mesiacov pripravil niečo zaujímavé na pobavenie hostí na 
svadbe jej dcéry Márie Amálie. Jednalo sa o tzv. kabinetnú ilúziu. V šachovom stole 
sa skrýval šachista, ktorý bol pre publikum neviditeľný, aj keď bol stôl dokorán 
otvorený. Pomocou dômyselného mechanizmu ovládal ruku Turka, ktorá ťahala 
figúrkami. Tento typ ilúzie bol použitý prvýkrát vôbec. Kempelena preslávila ako 
iluzionistu proti jeho vôli skutočnosť, že Jozef II. ho príkazom poslal s Turkom na 
dvojročné turné po Európe. Pritom náš rodák bol autorom mnohých skutočných 
vynálezov, ktoré boli v 18. storočí prevratné. Skonštruoval napríklad funkčný 
hovoriaci stroj, ktorý vedel povedať pár slov po nemecky; ďalej písací stroj pre 
slepcov; pontónový most na Dunaji otvárajúci sa pre lode; alebo čerpadlo dunajskej 
vody na hrad, ktorého fragmenty sa dodnes zachovali (v súčasnosti sú odhalené, 
keďže prebieha výstavba novej Vydrice. Developer sa zaviazal zachovať ich). 

https://vydrica.com/bratislavsky-genius-kempelen-iluzionista-proti-svojej-voli 

https://vydrica.com/bratislavsky-genius-kempelen-iluzionista-proti-svojej-voli/


Juraj Raffael Donner (1693-1741)

Jedná sa o známeho rakúskeho sochára, ktorý však prežil svoje najplodnejšie obdobie v Bratislave. Bolo 

tomu tak od roku 1728 do roku 1739.  K nám ho zlákal svojou ponukou arcibiskup Imrich Esterházy. 

Dnes už nevieme, kto presne odporučil aricbiskupovi mladého sochára, keďže vtedy bol ešte pomerne 

neznámy. Do príchodu k nám pracoval na sérii medailí zobrazujúcich bohatých predstaviteľov šľachty 

a v roku 1725 pracoval na výtvarnom dotvorení sídla salzburských arcibiskupov v Mirabelle.

V našom meste si Donner v roku 1728 zriadil ateliér priamo v letnom arcibiskupskom paláci. Tam mal 

aj dielňu s laboratóriom na odlievanie do bronzu a na tú dobu netradičného materiálu – zliatiny olova 

a cínu. Umelec plastiky odlieval veľmi precízne vďaka svojim predošlým skúsenostiam z práce 

v mincovni. Obklopil sa šikovnými pomocníkmi a za roky, ktoré tu strávil, sa u neho v dielni vyučila 

ďalšia generácia sochárov vrcholného baroka. Esterházy ho pozval konkrétne na dotvorenie Dómu sv. 

Martina. V prvom rade išlo o sochársku výzdobu náhrobnej kaplnky arcibiskupa Imricha Eszterházyho. 

Kaplnka je zasvätená sv. Jánovi Almužníkovi, ktorého kompletné relikvie dodnes môžeme vidieť 

v presklenej rakve v centre Donnerovho oltára. Nad oltárom stvárnil drapériu, ktorej spodné konce 

pridŕžajú smútoční anjeli v nadživotnej veľkosti. Pri ich nohách sedia menší anjelici. Na oltári vidieť aj 

viaceré reliéfy zobrazujúce scény zo života Krista. Najväčším Donnerovým dielom bol hlavný oltár 

v Dóme, ktorý však puritáni nahradili v roku 1870. Predimenzovaný barokový oltár bohužiaľ nahradili 

oveľa nudnejším striedmejším neogotickým oltárom. Z Donnerovho oltára sa dodnes zachovali už iba 

dvaja orodujúci anjeli, ktorých však odkúpili do Budapešti ešte v 19. storočí. Dnes zdobia múzeum 

v Budapešti. U nás sa zachovalo monumentálne jazdecké súsošie sv. Martina na koni, ktorý sa delí 

o svoj plášť so žobrákom ležiacom na zemi. Zaujímavosťou (no nie zvláštnosťou) tu je detail tváre sv. 

Martina. Tá totiž v skutočnosti patrila mecenášovi barokovej prestavby, samotnému Imrichovi 

Esterházymu. Iné olovené plastiky majstra Donnera nájdete u nás aj v Mestskej galérii. V 1739 sa vracia 

do Viedne, kde sa ujala jeho dovtedy netradičná zliatina olova a cínu a táto kombinácia sa tam 

používala počas väčšiny 18. storočia. Ku koncu života dosiahol Donner vo Viedni najvyšší honor, aký 

mohol umelec v tej dobe dosiahnuť. Stal sa cisárskym komorným sochárom, no stihol už dokončiť len 

svoje posledné monumentálne dielo – Pietu pre dóm v Gurku. Na Rudnayovom námestí vľavo od 

schodiska dnes môžete vidieť bustu slávneho sochára. 



Posmievačik

Na rohu domu Panská č. 29 vo výške asi troch metrov môžete vidieť malú kamennú sošku z druhej 
polovice 15. storočia. V tomto prípade sa nejedná o žiadnu slávnu, či významnú osobnosť. Skôr naopak,  
jedná sa o reflexiu ľudskej obyčajnosti, až prízemnosti . Keďže soška je vďačná na interpretáciu, viaže 
sa k nej viacero príbehov. Spomeňme aspoň dva z nich:

1) Príbeh sa mal odohrať na jeseň 1467, kedy Matej Korvín na súhlas pápeža slávnostne otváral prvú 
univerzitu v Uhorskom kráľovstve – Academiu Istropolitanu, ktorá sídlila neďaleko na Ventúrskej ulici. 
Do mesta prišiel panovník s manželkou Beatrix. Sprevádzali ich vysokí cirkevní a svetskí hodnostári 
kancelár univerzity Ján Vitéz a vicekancelár Juraj Shomberg. Medzi hosťami boli aj mešťan Jakub 
Greifel s krásnou manželkou Evou a taktiež aj ich sused z domu naproti Karol Kuntz, ktorý na oslave 
sedel naproti nim. Kuntz bol starý mládenec a cigánka mu vyveštila, že si nájde krásnu ženu až po 
päťdesiatke, ale musí byť veľmi vytrvalý. Kuntz si na oslave spomenie na tieto slová a posmelený 
nemálo vínom sa začne dvoriť krásnej zadanej Eve, susedovej žene. Manželia sa na susedovej 
vytrvalosti dobre bavili. Kuntz je stále nástojčivejší a keď jeho opitosť prekročí medze zdravého 
rozumu, začne Evu obťažovať aj dotykmi. To sa už nedá akceptovať, ale s pripitým Kuntzom nie je veľa 
roboty. Nemusí zasahovať ani Greifel, manželka Eva si poradí sama a Kuntza hlasno vyhreší. Ten sa 
rázne odporúča a pri tom padne tvárou do torty. Na tom sa už bavia všetci účastníci oslavy a fáma 
o opileckých výstupoch starého mládenca sa rozšíri aj ďalej medzi ľud. Študenti novej univerzity si 
chceli uctiť tento „slávnostný moment“ a tak v noci potajomky umiestnili naproti domu Kuntza
vyškerenú sošku, ktorá sa na neho smeje vždy, keď vyjde z domu. 

2) Podľa druhého príbehu by musela byť soška aspoň o sto rokov mladšia. Jednalo by sa o anonymného 
pána, ktorý býval v dome č. 29 v druhej polovici 16. storočia. Vtedy už korunovali uhorských kráľov 
v Dóme sv. Martina. Ako vieme, po korunovácii nasledoval slávnostný sprievod, kedy občania vítali 
nového kráľa. Všetci chceli byť svedkami tejto veľkej parády a hlasno vyjadriť nádej na lepšie časy. Náš 
zobrazený hrdina v čase, keď jeho dom míňal nový kráľ, sedel na tróne. Keď už počul, ako ľudia hlasno 
skandujú Vivat Rex, nemohol si nechať ujsť možnosť uvidieť sprievod a pozdraviť nového kráľa. Veľmi 
sa bál, že by mohol vzácny moment nestihnúť, a tak si ani neobliekol gate a vyskočil z trónu nahý. Však 
čo, aj tak si to nikto nevšimne...



Vtáčia fontána

Na križovatke najstarších ulíc v Bratislave (križovali sa tu 
už v praveku obchodné cesty Jantárová a Dunajská, ktoré 
viedli ďalej cez dunajský brod pod hradným kopcom) bola 
v roku 1900 umiestnená fontána. Identická fontána je vo 
viacerých mestách, čiže sa nejedná vyslovene o kuriozitu, 
ale skôr vďaka jej účelnosti, o zaujímavosť. Dala ju 
vyhotoviť firma Stohlwerck (nemecká firma vyrábajúca 
cukroviny, predovšetkým čokoládu – v Bratislave založila 
spoločnosť továreň v roku 1896, v súčasnosti naviazala na 
jej tradíciu spoločnosť Figaro). Vyrobili ju v zlievarňach 
moravského mesta Blansko. Fontána má tri poschodia, aby 
poslúžila čo najširšej verejnosti, či lepšie povedané miestnej 
faune? Spodná časť totižto slúžila na napájanie, hlavne 
koní, ale aj psov. Stredná časť slúžila na pitie pre ľudí 
a vrchná pre napájenie vtákov. Preto jej názov zľudovel na 
tzv. „Vtáčiu fontánu“. Ľudia si nevystačia len s vodou, a tak
z nej v minulosti tiekli pri rôznych slávnostných 
príležitostiach aj iné nápoje. Napríklad pivo, kofola (taktiež 
zľudovel názov „kofolová fontána“), alebo pri príležitosti 
každoročných replík korunovačných slávností aj víno –
biele suché, typické pre malokarpatský vínny okruh. Dnes 
je fontána pekne zrekonštruovaná a naďalej slúži lokálnej 
faune – tzn. mimo pandémie hlavne turistom. 



Dom Albrechtovcov

Meštianske rodiny sa v 19. storočí stretávali pri spoločnom hraní. Bola to tradícia, ktorá sa 
udržiavala aj u nás v Bratislave, kde to fungovalo napríklad u rodín Rigeleovcov, 
Jurenákovcov, Fischerovcov, Siebenfreudovcov a ďalších. Na túto tradíciu nadviazali v 20. 
storočí aj Albrechtovci. Začal s ňou skladateľ Alexander Albrecht a na neho nadviazal jeho 
syn Ján, ktorého priatelia nazývali Hansi. Skladateľ Ladislav Kupkovič hovorí, že „to bol 
človek, ktorý bol absolútne neschopný závisti. Okrem toho, že to bol skvelý muzikant, estetik, 
historik, myslím si, že ho všetci milovali“. V dome u Albrechtovcov tradícia muzicírovania 
prerástla do štádia, kedy sa ich dom stal nezávislým umeleckým a vzdelanostným centrom 
v historickom centre Bratislavy. Pravidelne sa v ňom konávali komorné koncerty 
a umenovedné diskusie. Nechýbalo množstvo podnetných študijných materiálov 
a inej hudobnej, umenovednej, či filozofickej literatúry. Po samotnom „Hansim“ Albrechtovi 
zostalo v dome skoro 10 000 písaných strán o hudbe a umení všeobecne. Celkovo obsahuje 
pozostalosť po Hansim (Hanzim) vyše 22 000 jednotiek kníh, nahrávok, textov a iných 
artefaktov. Je to jedna z najväčších zbierkových meštianskych pozostalostí u nás, ktorú 
odkúpilo viacero inštitúcií (Slovenské národné múzeum, Múzeum mesta Bratislavy 
a mobiliár sa nachádza v Hudobnom múzeum Slovenského národného múzea v Dolnej 
Krupej).  Ďalej rozpráva o Hanzim jeho veľký obdivovateľ a jeden zo zakladateľov  o.z. 
Albrecht Forum Igor Valentovič: „Bol to človek veľmi vtipný, svieži a milujúci život, ale na 
druhej strane veľmi hĺbavý a rozvážny a koncentrovane pracujúci celých 50 – 60 rokov svojej 
kariéry. Neviem, či existuje iný vysokoškolský pedagóg, ktorý začal ako odborný asistent 
a skončil ako odborný asistent. Komunisti mu nedovolili spraviť žiaden kariérny postup.“

Spomínané občianske združenie dnes dosiahlo rekonštrukciu domu Albrechtovcov, keďže 
od smrti Hanziho manželky v roku 2003 objekt chátra. Dom síce naďalej patrí cirkvi, no 
Albrecht Forum vyjednalo 25-ročný prenájom za účelom prinavrátiť domu jeho štatút 
nezávislej kultúrnej inštitúcie, a tak sa po novom aj deje. Na jeho dvore je možné zúčastniť sa 
mnohých kultúrnych podujatí. 

https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/353582-kapitulska-ulica-odhali-zabudnute
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