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„V apríli tohto roku sme sa dozvedeli, že v súvislosti s pripravovaným projektom na územné
rozhodnutie pre využite pozemkov ZSE na Bottovej 2 má byť budova Design factory zbúraná.
Otvorene sa tak vyjadril sám autor architektonickej štúdie Ing. arch. Juraj Hermann na pôde
design factory na stretnutí Bloku československých architektov. Neskôr ZSE zverejnila vo svojom
časopise IMPULZ vizualizácie nového developmentu, z ktorých jednoznačne vyplýva, že s
pôvodnou budovou design factory sa už nepočíta. Tato situácia nás prekvapila, vzhľadom k
tomu, že so ZSE spolupracujeme už od roku 2003 a z tejto spolupráce vzišla nielen príkladná
konverzia design factory z roku 2005, za ktorú získala v roku 2007 ocenenie CE·ZA·AR v kategórii
Rekonštrukcia a obnova budov, ale aj projekt Elektrárňa Piešťany (nominovaný aj na európsku
cenu Mies van der Rohe ), či konverzia bývalej 5 kW Rozvodne na Čulenovej ul. na divadlo
Meteorit a Meeting Center ZSE. Okrem toho, Územný plán zóny Chalupkova, ktorý bol schválený
vo februári 2017, jasne definuje existujúce objekty, ktoré majú byť zachované a ich súčasťou je
aj design factory. ZSE zverejnilo vo svojom časopise IMPULZ nový návrh výstavby na
pozemkoch, kde v súčasnosti stojí objekt design factory. Z návrhu jednoznačne vyplýva, že s
pôvodným objektom sa už nepočíta. Požiadali sme o oficiálne stretnutie predsedu
predstavenstva p. Kleya s cieľom navrhnúť zachovanie a zakomponovanie DF do novej
štruktúry. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 3.9.2019. Záver bol jasný: Budova Design factory
prekáža ich zámerom, pozemok bude vyčistený a pôvodný objekt bude nahradený novou
výškovou zástavbou. Zároveň nám oznámil, že už bola zaslaná aj oficiálna výpoveď z
priestorov. Obchodnú spoluprácu s nami ZSE už obmedzilo začiatkom leta. Aj takáto je daň za
zachovanie historického dedičstva.
Mrzí nás najmä to, že projekt je zjavne už v dosť pokročilom štádiu a že sme po takmer 15ročnej dobrej spolupráci so ZSE neboli o uvažovanom odstránení Design factory vôbec
informovaní. Veríme však, že ešte nie je neskoro.“
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