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AKTIVITY V ROKU 2013 

 

1. TLAČOVÁ KONFERENCIA, 3. júla 2012 

3. júla, sa konala tlačová konferencia VIA CULTURA, mimovládnej organizácie so sídlom v 

Pisztoryho paláci, na Štefánikovej ulici č. 25 v Bratislave, v priestoroch do teraz opusteného paláca. 

Tlačovej konferencie sa zúčastnili členovia Správnej rady MVO VIA CULTURA, Zora Jaurová, Martin 

Bruncko a predsedníčka, Magda Vášáryová. 

 

Témy TK: 

 

• Film o súčasnom stave paláca. 

• Činnosť MVO VIA CULTURA v Pisztoryho paláci. 

• Vyhlásenie súťaže o najlepší jednominútový film na tému Stredná Európa, jej charakteristiky a jej 

budúcnosť.  

• Spolupráca VIA CULTURA s mimovládnym sektorom. 

• Založenie Inštitútu pre kultúrnu politiku. 

• Po tlačovej konferencii bola pre záujemcov zrealizovaná prehliadka paláca. 

 

 

2. Via Cultura sa rozhodla  

oživiť Pisztoryho palác 
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3. Via Cultura vyhlásila 3. júla 2012 súťaž jednominútových 

filmov na tému Stredná Európa, jej charakteristiky a jej 

budúcnosť. 

 
 

Via Cultura oživí Pisztoryho palác 

Bývalé Leninovho múzeum sa mení na komunitno-kultúrne centrum. Prvou akciou je súťaž 

minutových filmov.  

STARÉ MESTO.  Pisztoryho palác - bývalé Leninovo múzeum na Štefánikovej ulici v Bratislave, pomaly ožíva. 

Dvanásť rokov boli priestory paláca zatvorené, dnes sa opäť otvárajú verejnosti. 

 

 Pisztoryho palác  

Pisztoryho palác nechal postaviť lekárnik Felix Pisztory koncom 19. storočia pre svoju rodinu.  

V roku 1938 z obavy pred prenasledovaním rodina ušla do zahraničia.  

V roku 1939 bol palác sídlom nemeckého veľvyslanectva.V jeho priestoroch sa prechádzali aj Himmler, Goebels, Tiso, 

Durčanský či Mach. 
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Po vojne palác vyrabovali a v roku 1952 rozhodla komunistická strana o zriadení Leninovho múzea v jeho priestoroch. 

Po roku 1988 veľká časť leninskej výzdoby zmizla, od roku 1993 budova slúžila zahraničným Slovákom. 

Od roku 2000 bol palác zatvorený a neprístupný verejnosti. 

 Pritiahnuť ľudí do paláca chce mimovládna organizácia Via Cultura prostredníctvom rôznych podujatí. Konať by 

sa tu mali diskusie, okrúhle stoly, výstavy, pre verejnosť by mali v starej kinosále premietať filmy. 

Ako na dnešnej tlačovej konferencii informovala štatutárna zástupkyňa organizácie Magda Vášáryová, práve 

dnes štartuje súťaž jednominútových filmov na tému Stredná Európa, jej charakteristiky a budúcnosť, ktorú 

vyhlasuje mimovládna organizácia Via Cultura. Prehliadka tých najlepších filmov, ktoré ľudia pošlú, by sa mala 

konať v kinosále paláca, ktorú ešte pred vyhlásením výsledkov organizácia obnoví. 

Upravia dvor a zfunkčnia kinosálu  

Mimovládna organizácia Via Cultura získala pred dvoma mesiacmi súhlas staromestského zastupiteľstva na tri 

roky, aby sa pokúsila oživiť priestory paláca. Ako informovala Vášáryová, centrum Pisztory bude komunitno-

kultúrnym centrom prístupným pre verejnosť. 

Organizácia dva mesiace čistila palác od smetí, vynášali polámaný nábytok aj množstvo zaschnutých plechoviek 

od farieb. Odpadkami naplnili osem nákladných áut. Počas leta chcú oživiť aj unikátny dvor a sprístupniť 

reprezentačné priestory paláca. Vzniknúť by tu mala čitáreň a knižnica o histórii bratislavského Starého Mesta, 

kde by sa viedli diskusie na témy týkajúce sa kultúry, napríklad o postavení menšín či žien v spoločnosti. 

Vybudujú knižnicu 

V septembri chce Via Cultura vyhlásiť v Bratislave zbierku kníh, ktoré by Staromešťania boli ochotní darovať 

knižnici. Do obnovy paláca už mimovládna organizácia zo získaných peňazí investovala od 10 do 15-tisíc eur. 

Na súťaži jednominútových filmov, ktorá sa dnes začína, sa môžu zúčastniť amatéri i profesionáli. Filmy by mali 

modernou a pútavou formou, námetom aj obsahom podčiarknuť vzťah občanov k jednotlivým krajinám strednej 

Európy, jej význam v Európskej únii a Európe ako kontinentu. 

Magda Vášáryová je poradkyňou saského zastupiteľstva v Drážďanoch, kde má zastúpenie každá z krajín 

strednej Európy. "Chceli sme vymyslieť niečo, čím vlastne prispejeme k tomu, aby sme vedeli, či v očiach ľudí 

existuje stredná Európa a ako," povedala Vášáryová. Preto sa rozhodla zorganizovať filmovú súťaž zatiaľ len na 

Slovensku, neskôr by sa mohla konať aj v ďalších krajinách. 
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Prihlasovací formulár aj podmienky súťaže nájdu záujemcovia na internetovej stránke mimovládnej organizácie 

www.viacultura.sk, filmy môžu posielať do 31. októbra. Komisia odborníkov filmy zhodnotí a vyberie najlepších 

20 z nich. Víťazné filmy vyhodnotí Forum Mitteleuropa v Drážďanoch. 

 

 

Čítajte viac:http://bratislava.sme.sk/c/6443846/via-cultura-ozivi-pisztoryho-palac.html#ixzz2xXEiC2rd 

 

Ďalšie odkazy: 

 http://www.hlavnespravy.sk/kultura-via-cultura-vyhlasila-sutaz-jednominutovych-filmov-o-strednej-europe/10385/ 

http://www.teraz.sk/kultura/sutaz-jednominuty-film-vasaryova-magda/36501-clanok.html 

http://ftf.vsmu.sk/node/8521 

http://filmovo.sk/clanky/identita-stredoeuropana-ako-tema-filmu/ 

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11033300 

http://udalosti.noviny.sk/udalosti-clanky/03-07-2012/suhrn-sprav-domacej-redakcie-z-3-jula-do-1700.html 

 

4. Nadviazanie spolupráce s dobrovoľníkmi DELL 

„IT experti z Dell su skveli. Pomohli nam zbavit sa 60rocneho svinstva, ktore sa v palaci Pistory 

nahromadilo. Skoncili sme zapraseni od hlavy po paty, ale palac sa zacina prebudzat k zivotu. Ked pojdete 

okolo, vsimnite si, ze uz nema klucku - aj historicky zamok sa opravuje. Do stredy.“ 

FB Via cultura, 2. Augusta 2012 

 

5. Projekt Pochody , spolupráca so študentmi VŠMU 

 

Viac na: https://www.youtube.com/watch?v=4T2_ojFSG7U 

 

6. Dni európskeho kultúrneho dedičstva 16.9. 2012  

Pozvánka 

„Milí priatelia a milé priateľky, 

mesiace trávime v nádhernom paláci, ktorý sa snažíme upratať, vyvetrať, vysušiť. Ak máte záujem, priďte sa naň pozrieť: 

http://bratislava.sme.sk/c/6443846/via-cultura-ozivi-pisztoryho-palac.html#ixzz2xXEiC2rd
http://www.hlavnespravy.sk/kultura-via-cultura-vyhlasila-sutaz-jednominutovych-filmov-o-strednej-europe/10385/
http://www.teraz.sk/kultura/sutaz-jednominuty-film-vasaryova-magda/36501-clanok.html
http://ftf.vsmu.sk/node/8521
http://filmovo.sk/clanky/identita-stredoeuropana-ako-tema-filmu/
http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11033300
http://udalosti.noviny.sk/udalosti-clanky/03-07-2012/suhrn-sprav-domacej-redakcie-z-3-jula-do-1700.html
https://www.youtube.com/watch?v=4T2_ojFSG7U
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V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2012 bude pre verejnosť otvorený Pisztoryho palác (bývalé Leninovo 

múzeum) na Štefánikovej ulici č. 25 v Bratislave pod názvom Už sme tu, pán Pisztory. Pozývame všetkých záujemcov 

 

v nedeľu 16.9.2012 o 14.00/15.00/16.30 

 

na prehliadku so sprievodcovským výkladom o histórii paláca. Súčasťou prehliadky bude aj krátky film Dominika Hronca - 

Pisztoryho palác a krátke filmy láskavo zapožičané Slovenským filmovým ústavom o Múzeu Vladimíra Iľjiča Lenina z roku 

1954, ako aj štyri šoty z Tyždňa vo filme z 50tych rokov.“ 

 

7. Bratislava Design Week v Pisztoryho paláci, september 2012 
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8. OFF FEESTIVAL; 

NOVEMBER 2012 

OFF_festival Bratislava je alternatívny 

festival súčasnej fotografie, ktorý sa 

opakovane stáva platformou pre 

svieže talenty zo slovenskej i 

medzinárodnej fotografickej scény. Už 

tretí rok je jedinou kultúrnou akciou 

svojho druhu na Slovensku, ktorá v 

takomto rozsahu vyzdvihuje kvalitnú 

tvorbu začínajúcich autorov. 

 

Prvotná idea organizátorov, vytvoriť 

veľkorysý priestor a podmienky na 

prezentáciu a podporu mladých 

fotografov a umelcov pracujúcich s 

médiom fotografie, nadobúda reálny 

tvar a každý nový ročník dáva väčší 

zmysel jeho vzniku a nadväznosti na 

Mesiac fotografie.  

 

Tak ako sa už stalo tradíciou, aj 

podoba OFF3 bude ovplyvnená jeho 

hlavnou témou. Tentoraz sa festival 

ponesie v duchu Be(auty) Bi(zarre) a 

bude reagovať na osobné ponímanie krásy a bizarnosti. Zistíme, či byť priťahovaný súčasne 

krásou aj bizarnosťou nasvedčuje o bi-vizuálnom cítení. 

 

9. Búranie sklobetónu – nové okná; október 2012   
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10. Kinárska konferencia QUO VADIS CINEMA 2; december 

2012 
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11. Pokračovanie rekonštrukcie 
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12. Žiadosť o 2% z dane, február 2013 

 

13. Tlačová konferencia na tému Slovenský vojnový štát; 

marec 2013 

 

 

14. Odtlačky Gisi Fleischmannovej; marec 2013 

Výstava sprístupňuje odkaz statočnej ženy, o ktorej je slovenská aj zahraničná 

verejnosť ešte stále málo informovaná. Cieľom prvej výstavy o tejto mimoriadnej 

osobnosti je poskytnúť návštevníkom čas a priestor na intímne stretnutia s 

unikátnymi, často prvýkrát zverejnenými fotografiami a dokumentmi mapujúcimi život 
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a dobu Gisi Fleichmannovej, a prezentácia výsledkov symbolického odovzdávania jej 

odkazu najmladšej generácii slovenských umelcov. 

 

 

15. IKEA; apríl 2013 
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16. Bratislava pre všetkých; apríl 2013 

V rámci každoročného podujatia Bratislava pre všetkých je pre vás 21. apríla 2013 otvorený aj 

Pisztoryho palác. 

 

V nedeľu, 21.4. sa budú konať o 13:00, 14:00 a 15:00 komentované prehliadky objektu. 

 

O 16:00 bude projekcia filmu 2 alebo 3 veci, ktoré o ňom viem  

v kinosále. Tento dokument je o vyslancovi Tretej ríše Hannsovi Ludinovi, ktorý v časoch 2. svetovej 

vojny sídlil v Pisztoryho paláci. Dokument o svojom otcovi, popravenom za vojnové zločiny v roku 

1947, nakrútil jeho syn dokumentarista Malte Ludin. Film je v nemčine s anglickými titulkami, 85 min.  

 

Vstup je voľný do naplnenia kapacity sály!  

 

Okrem toho budete mať možnosť vidieť posledný deň výstavu  

ODTLAČKY GISI FLEISCHMANNOVEJ (1892 – 1944)  

Výstava sprístupňuje život a odkaz statočnej ženy, židovskej aktivistky, ktorá pomohla mnohým, ale 

sebe pomôcť 

nedokázala. www.rabinka.sk  

 

Tešíme sa na Vás! 

 

 

 

 

 

 

17. Sadenie byliniek na nádvorí Pisztoryho paláca 

študentky a študenti zo záhradníckej školy v Malinove 

 

 

 

 

 

http://www.rabinka.sk/
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18. Výstava „Pekná maľba II.“;júl 2013 
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19. FILM EUROPE V PALÁCI; august 2013 

Septembrom ožije ďalší priestor Pisztoryho paláca, bude 

otvorené Kino Film Europe! http://www.filmeurope.sk/cinema 

 

 

 

http://www.masmedialne.info/prve-europske-kino-v-bratislave-je-v-pisztoryho-palaci/ 

Bratislava: Európsky film v Dobrom kine v Pisztoryho paláci 

 redakcia .kultúra • .masmédiá 

 

Mediálna spoločnosť Film Europe Media Company, mestská časť Bratislava-Staré Mesto a Nadácia Via 

Cultura včera slávnostne otvorili prvé kino orientované výlučne na európsku kinematografiu 

v jedinečných priestoroch Pisztoryho paláca na Štefánikovej ulici v Bratislave. Projekt Kino Film 

Europe…Dobré kino bude divákom prinášať kvalitné snímky starého kontinentu zo širokej ponuky 

spoločnosti Film Europe Media Company.  

Premietanie je plánované štyrikrát do týždňa, pričom veľkú časť budú tvoriť úspešné a premiérové tituly, ktoré 

sa následne dostanú do širokej distribúcie. Kino Film Europe je situované v historickej budove Starého Mesta – 

v Pisztoryho paláci, ktorý ponúka zážitok v podobe kombinácie komorného prostredia, jedinečného Genia loci 

paláca a audiovizuálnych diel majstrov filmovej kamery. Samotné kino má kapacitu 110 miest, pričom 

návštevníci zažijú atmosféru historickej kinosály s retro čalúnenými sedačkami. 

„Voči tomuto projektu sme mali a stále máme prirodzený rešpekt. Najmä kvôli tomu, že návštevníkom 

Kina Film Europe sme chceli sprostredkovať filmový zážitok na najvyššej úrovni, ktorý zabezpečuje 

kvalitná digitálna E-cinema technika prenosu a ozvučenia. Museli sme však k priestorom pristupovať 

citlivo, aby sme zachovali historickú atmosféru miesta,“ povedal Ivan Hronec, prezident Film Europe Media 

Company.  

Pisztoryho palác má za sebou kontroverznú minulosť. V budove z konca 19. storočia sídlilo počas II. svetovej 

vojny obávané nemecké veľvyslanectvo, neskôr bolo známe ako Leninovo múzeum. Dlhé roky priestor chátral, 

od roku 2011 začala mestská časť Staré Mesto jeho premenu na kultúrne centrum. „V poslednom období bolo 

zvykom, že malé kiná s jedinečnou atmosférou zanikali a nahrádzali ich veľké multiplexy. O to viac sa 

teším, že sa nám podarilo otvoriť kino v Starom Mesto a to práve v Pisztoryho paláci. Ponúkne 

alternatívu k tomu, čo môžu diváci vidieť v kinách nákupných centier,“ uviedla starostka mestskej časti 

Staré Mesto Táňa Rosová. 

Večerné predstavenia, ktoré sa budú začínať vždy o 19:00, odštartuje v utorok 3. 9. 2013 prvý diel svetovo 

uznávaného pätnásťdielneho filmového projektu PRÍBEH FILMU: ODYSEA. 

http://www.filmeurope.sk/cinema
http://www.masmedialne.info/author/admin/
http://www.masmedialne.info/category/kultura/
http://www.masmedialne.info/category/media-marketing/
http://www.hupso.com/share/
http://www.hupso.com/share/
http://www.filmeurope.eu/sk/
http://www.viacultura.sk/
http://www.viacultura.sk/
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Vstupné na večerné premietania bude vo výške 4 €, pričom členovia Klubu Film Europe si môžu uplatniť viac 

ako 50 % zľavu prostredníctvom karty verného diváka. Získajú tiež benefity v podobe informovania 

o premiérach prostredníctvom mailu a možnosti účasti na premiérach, festivaloch, workshopoch a konferenciách. 

Kino Film Europe plánuje tiež spoluprácu so školami, škôlkami a klubmi, pre ktoré môže zabezpečiť projekcie 

v dopoludňajších hodinách za výrazne zníženú cenu 2,50 €. 

PROGRAM kina nájdete TU 

 

Tomáš Halán 

Zdroj: Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto 

Foto: Lukáš Piaček 

 

20. IKP hľadá spolupracovníkov; september 2013 

Ak chcete pracovať spolu s nami a byť súčasťou Inštitútu pre kultúrnu politiku, prihláste sa, 

vyhlasujeme konkurz. Bližšie informácie sa dozviete tu http://www.viacultura.sk/ponuky-pre-vas.html 

 

 

21. Bratislava Design Week v Pisztoryho paláci, september 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.viacultura.sk/fileadmin/user_upload/dokumenty/KinoFE-program-september2013-A4.pdf
http://www.viacultura.sk/ponuky-pre-vas.html
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22. Cena Oskara Čepana; september 2013 

Cena Oskára Čepana od 26. septembra do 15. októbra 2013 v Pisztoryho paláci! Príďte sa pozrieť na 

výstavu prác finalistov súťaže, 10.10. sa dozvieme aj meno víťaza. 

 

 

 

 

 

 

 

DIVADLO BEZ DOMOVA 

 

FILM EUROPE  

https://www.facebook.com/CenaOskaraCepana
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23. OFF festival Bratislava; november 2013 

 

 

 

Fotky stratenej generácie ... 
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24. Stredoeurópske fórum; november 2013 
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25. ERROR, medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel; 

november 2013 

 

26. Quo Vadis Cinema; december 2013 

Pisztoryho palác stále žije, 5. - 6. decembra sa v ňom uskutočnila konferencia Quo Vadis Cinema - 

celoslovenské stretnutie kinárov. Pozrite si fotoreportáž z podujatia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIA CULTURA; Inštitút pre kultúrnu politku, o.z.  
Štatutárny zástupca: Mgr. Magdaléna Vášáryová 
Sídlo: Pisztoryho palác, Štefánikova 25  811 09 Bratislava 
IČO: 42262119  
DIČ: 2023531356 
 

 

LOGO; 

 

WEB STRÁNKA INŠTITÚTU PRE KULTÚRNU POLITIKU;  www.ikp.sk 

 

 

 

http://www.ikp.sk/
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Facebook: 
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Cesta k www.ikp.sk cez http://www.viacultura.sk 

 

 

 

 

KONTAKTY; 

 

  

 

 

 

PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY IKP; 

Projekt 3K (kultúra, kritika, kultivovanie) (three keywords) 

Kultúra kritika a kultivovanie sú tri slová, na ktorých je tento projekt postavený. 

Moderné systémy v riadení kultúry, podpora kritického myslenia vytvorením priestoru v podobe 

internetového časopisu a kultivovanie spoločenských a kultúrnych vzorcov správania sa 

prostredníctvom diskusií, seminárov a publikačnej činnosti. 

Projekt 2: Kvalita verzus kvantita v našej kultúre 

Výskum a analýza troch ekonomicky zaostalých oblastí Slovenska z pohľadu ponuky a dopytu po 

kultúre. Vychádzame z predpokladu, že jednou z podmienok ekonomického rozvoja regiónu je kvalita 

a dostupnosť kultúry v najširšom slova zmysle. 

http://www.ikp.sk/
http://www.viacultura.sk/
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Projekt 3: Knižnice ako komunitné centrá 

Jedenásťtisíc knižničných pracovníkov a veľký počet knižníc v každom slovenskom mestečku je 

doposiaľ nevyužitým potenciálom, ktorý nám umožní zastaviť negatívne tendencie pri meraní 

gramotnosti mladej generácie. Vzorová premena vybraných knižníc na moderné centrá vzdelania, 

šírenia informácií a komunitného života je jednou z ciest, ktoré boli úspešné u našich susedov, 

napríklad v Poľsku. 

Projekt 4: Kolaboratórium 

Dlhé roky napriek otvoreným hraniciam a menšej jazykovej bariéry zostáva slovenská kultúra 

v európskom priestore izolovaná a nepoznaná. Projekt je pokusom špecifikovať spolupráce 

s úspešnejšími partnermi. Základné predpoklady presadzovania osobností a oblastí kultúry 

v európskom kultúrnom priestore. 

 

Kompletné texty našich projektov uvádzame v prílohe číslo 3. Z dôvodu snahy o viaczdrojové 

financovanie sa snažíme získať granty z rôzny grantových schém.   

 

IKP NEWSLETTER; 

 

Rozvíjajúce sa aktivity IKP chceme šíriť a propagovať v rámci nášho rastúceho mailing listu. 

Tu sa zrodilo rozhodnutie pre vytvorenie a pravidelné, mesačné zasielanie IKP newslettra.  

Newsletter obsahuje novinky, upozorňujeme v ňom na naše najnovšie články, ako i pripravované 

iniciatívy. Rozposielame ho jednak mailom našim priaznivcom a tiež ho následne uverejňujeme na 

web stránke v sekcii aktuality. 

 

 


