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DO.CO.MO.MO. Slovakia vás pozýva na tlačovú konferenciu na tému:
DEŠTRUKCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BEZRUČOVA 3 A 5 V BRATISLAVE
Dátum a čas		

14.10. 2016 (piatok) o 10:00 h

Miesto 		
			

Zasadacia miestnosť Spolku architektov Slovenska
Panská 15, Bratislava

Program

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Materiály

Privítanie novinárov, stručná informácia o dôvode stretnutia,
predstavenie programu a účinkujúcich
(Henrieta Moravčíková / predsedníčka DOCOMOMO Slovakia)
Postavenie budov v slovenskom a medzinárodnom kontexte
(Henrieta Moravčíková)
Informácia o histórii kauzy
(Peter Szalay / člen DOCOMOMO international)
Poznámka k pamiatkovej ochrane na Slovensku
(Denis Haberland / kurátor zbierok úžitkového umenia, dizajnu
a architektúry SNG)
Informácia k procesu povoľovania stavby Rekonštrukcia a nadstavba
objektov Bezručova 3 a 5.
(Matej Vagač / poslanec MČ Bratislava Staré Mesto a člen BAO)
Otázky novinárov

Verejná výzva slovenskej pracovnej skupiny DOCOMOMO
Dokumentačná karta DO.CO.MO.MO ku komplexu budov bývalej Zemskej
úradovne pre poisťovanie robotníkov a Okresnej sociálnej poisťovne
v Bratislave na Bezručovej ulici
Časová os k priebehu pamiatkovej ochrany a rozhodovania o obnove
pamiatky Bývalá Nemocnica s poliklinikou Bezručova 3 a 5
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TLAČOVÁ SPRÁVA
Bratislavská verejnosť už niekoľko týždňov s obavami sleduje práce prebiehajúce v rámci
komplexu budov na Bezručovej ulici č. 3 a 5. Pod rúškom „rekonštrukcie a nadstavby národnej
kultúrnej pamiatky“, ktorú schválil Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, tu de facto prebieha
búranie pamiatky. Deštrukciou tejto významnej pamiatky sú pobúrení aj predstavitelia slovenskej
pracovnej skupiny medzinárodnej organizácie DOCOMOMO, ktorá sa zaoberá dokumentáciou
a ochranou pamiatok moderného hnutia.
Proces prípravy obnovy týchto pamiatkovo chránených budov sme sledovali a aj sa v ňom
priamo angažovali od roku 2010. Už vtedy sme upozorňovali na riziká hroziace pri realizácii
zámerov, ktoré deklaroval vlastník budovy. Aktuálna situácia žiaľ potvrdzuje, že sme sa v našich
obavách nemýlili. Budovy bývalej sociálnej a robotníckej poisťovne na Bezručovej ulici patriace
k najvýznamnejším pamiatkam moderného hnutia, nielen na Slovensku ale aj v širšom
medzinárodnom kontexte, dnes búrajú.
Členovia slovenskej pracovnej skupiny DO.MO.MO.MO nesúhlasia s rozhodovaním pamiatkových
orgánov v tejto veci. Žiadajú zastavenie deštrukcie tejto významnej pamiatky, prešetrenie
postupov Krajského pamiatkového úradu v Bratislave pamiatkovou inšpekciou a vyvodenie
dôsledkov za nenávratné škody na kultúrnom dedičstve Slovenska, ktoré svojim netransparentným
rozhodovaním spôsobil. Súčasne vyjadrujú svoje pochybnosti aj nad celkovým smerovaním
ochrany architektonického dedičstva 20. Storočia na Slovensku.
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