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Tlačová informácia: 
 
 

Michalskej veži v Bratislave pribudnú obnovené zvony 
 
Bratislava 8. novembra 2022: Na bratislavskú Michalskú vežu, ktorá od júla 2021 prechádza 
generálnou rekonštrukciou, budú vo štvrtok 10. novembra v priebehu doobedia osadené aj 
zvony. Väčší bol zreštaurovaný, druhý menší je vernou kópiou pôvodného, ktorý bol 
značne poškodený a ktorého oprava nebola možná.  
 
Dva zvony pochádzajúce z rokov 1589 a 1679 boli umiestnené v lucerne, ktorá je súčasťou 
helmice Michalskej veže. Zvony v minulosti zabezpečovali oznamovanie aktuálneho času a 
zároveň slúžili na vydávanie poplašného signálu v čase požiaru. Hodinový stroj umiestnený 
vo veži nedisponoval funkciou automatického odbíjania. To vykonával strážca, ktorý sa riadil 
odbíjaním hodín na mestskej radnici. Zvony sú staršie ako baroková helmica a ich 
umiestnenie je sekundárne. 
 
Starší menší zvon (1589) 

- Zvon s maximálnym priemerom približne 86 cm a výškou korpusu približne 51 cm, zavesený 
na šiestich jednoduchých ušiach, bol značne poškodený prasknutím a pomerne veľkým 
úbytkom materiálu. 

- Odlial ho Hans Dinkelmair vo Viedni v roku 1589. 
- Do lucerny bude umiestnená jeho kópia. Odliatie „rekonštrukčnej kópie“ realizovala dňa 10. 

decembra 2021 firma Michal Trvalec – ZVONEX v Žarnovickej Hute. Ku kópii historického 
nápisu v hornej časti drieku pribudol text REN. A. D. 2022 (skrátená podoba nápisu 
Renovatum Anno Domini 2022 – Obnovené roku Pána 2022) pripomínajúci aktuálnu obnovu. 

 
Mladší väčší zvon – „Sv. Michal Archanjel“ (1679) 

- Zvon s maximálnym priemerom približne 100 cm, výškou korpusu približne 71 cm, zavesený 
na šiestich ušiach ozdobených maskarónmi, má hornú časť drieku okrášlenú bohatým 
barokovým kvetinovým ornamentom. 

- Odlial ho Balthasar Herold v Bratislave v roku 1679.  
- Zvon nemá srdce, ale zachovalo sa príslušné dobové kladivo s náležitým ústrojenstvom 

zabezpečujúce odbíjanie hodín. 
 
 
 
Tu si môžete pozrieť video z odlievania nových zvonov: 
https://www.youtube.com/watch?v=3NkrDsL4BFE 
 
Tu si môžete stiahnuť fotografie zvonov po ich zložení z Michalskej veže  
v septembri 2021: https://we.tl/t-y5X5J8d1C0  
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Zdroj informácií: Patrik Baxa, historik architektúry, PAMARCH, s. r. o., realizátor generálnej 
rekonštrukcie Michalskej veže 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základné informácie o rekonštrukcii:  
Celkový rozpočet na generálnu obnovu objektu, ktorý zahŕňa Michalskú vežu a Múzeum zbraní, 
predstavuje viac ako 1,34 mil. eur, z toho je z dotácie z grantového programu Ministerstva kultúry SR 
Obnovme si svoj dom 579 500 eur, zvyšok je financovaný z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
Celkový rozpočet: 1 345 785,55 eur s DPH 
Z toho dotácia MKSR, Obnovme si svoj dom: 579 500 eur 
Zhotoviteľ: PAMARCH, s. r. o.  
Odovzdanie stavby: 19. 7. 2021  
Trvanie stavby: 18 mesiacov  
 

 
 
Viac informácií o Michalskej veži nájdete na: https://muzeumbratislava.sk/muzeum-zbrani 
a tiež v brožúre na stiahnutie.   
 
 
 
 
 
 
Kontakt pre médiá: 
 
Katarína Selecká 
Manažérka PR a marketingu 
katarina.selecka@bratislava.sk  
+421 2 5910 08 38 alebo 0904 283 825 
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...................................................... 
 
O MMB: 
Múzeum mesta Bratislavy je s viac ako 150-ročnou tradíciou (1868) najstarším nepretržite pôsobiacim múzeom 
na Slovensku. V súvislosti so svojím zameraním spravuje mimoriadne diferencovaný a široko štruktúrovaný 
zbierkový fond (obsahuje viac ako 120-tisíc predmetov). Tvoria ho historické, archeologické, umeleckohistorické 
a etnografické artefakty, ktoré dokumentujú históriu mesta Bratislavy, fungovanie a rozvoj remesiel, priemyslu, 
vinohradníctva, správu mesta či podoby jeho kultúrneho a spoločenského života. 
 
Okrem tematických stálych expozícií múzeum spravuje aj národnú kultúrnu pamiatku hrad Devín, ktorý patrí k 
najnavštevovanejším hradným objektom na Slovensku, a lokalitu Antická Gerulata v Rusovciach, ktorá bola v 
roku 2021 vďaka svojmu významu zapísaná do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Súčasťou zbierkového 
fondu je aj hodnotný súbor literárnych zbierok, ktoré tvoria pozostalosť Janka Jesenského. 
 
Múzeum mesta Bratislavy sa rozvíja ako moderná kultúrna a pamäťová inštitúcia, ktorá je zdrojom poznania 
dejín Bratislavy, miestom dialógu medzi minulosťou, súčasnosťou, ale aj obyvateľmi a obyvateľkami mesta. 
Citlivo vníma svoju úlohu pri definovaní a reflexii identity mesta či budovaní priestoru pre sociálnu inklúziu a 
trávenie voľného času, ktorý bude opakovane zaujímavý aj pre domáce publikum. MMB chce byť aktívnou 
súčasťou diania v meste a svoje témy a obsahy sprostredkúvať cez súčasné formy komunikácie a programov.  
 
 
 


