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Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava – Rača

Adresa:

Detvianska ulica č.1

Adresa popisom:

v radovej zástavbe ulice

Typ pamätihodnosti:

kategória 1A – hmotné nehnuteľné

Názov pamätihodnosti:

Katolícky kultúrny dom Andreja Hlinku (kino Nádej)

Foto:

Popis:
Na začiatku Detvianskej ulice, v tesnej blízkosti hlavného námestia starej Rače je
situovaný objekt bývalého kina Nádej, dnes Katolícky kultúrny dom Andreja Hlinku. Budova je
z roku 1940 a svojpomocne ju postavili obyvatelia Rače ako svoj kultúrny dom, v ktorom
fungovalo aj prvé ochotnícke divadlo. Využívala sa ako viacúčelový kultúrny dom. Neskôr bola
prevedená do majetku mesta Bratislavy pod Správu kín. Zadnú časť bývalý majiteľ stavebne
upravil tak, aby sa dala využívať na propagačnú dielňu pre potreby Správy kín mesta Bratislavy.
Kino bolo začlenené do oddelenia kultúry Miestneho úradu Bratislava - Rača . Z dôvodu
vysokých nákladov a negatívneho dopadu na rozpočet Mestskej časti Bratislava -Rača, bolo
rozhodnuté o prenájme kina aj s prevedením pracovníkov firme BIOSCOP, s. r. o. Táto firma
prevádzkovala kino až do decembra 2002, kedy sa v tomto kine premietalo naposledy. Odvtedy
sú priestory kina nevyužívané okrem zadného traktu, kde sa nachádza tlačiareň a fotoateliér. V
prednom trakte sa vstupná hala občas využila na prenájom na predaj textilu, alebo počas hodov a
vinobrania na predaj občerstvenia. V súčasnom období je budova bývalého kina v značne
zdevastovanom stave.
Prízemie objektu zaberá veľká viacúčelová sála s javiskom a zázemím. Na prvom
poschodí je prednášková sála a ďalšie priestory. Vstup do objektu je cez výrazný rizalit na pravej
strane, tento je akcentovaný balkónom. Obdobný rizalit sa nachádza na ľavej strane. Priestor
medzi nimi je prízemný, presvetlený združenými oknami a prekrytý sedlovou strechou.
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