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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa      7.2.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa    14.2.2012 
 
 
 
 
 

I n f o r má c i a  
o ideovom zámere vytvorenia Siene slovenského bigbítu  

v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
______________________________________________________________ 

 
 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová   
starostka mestskej časti   

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh   
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Ernest Huska 
vedúci oddelenia kultúry 

  

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Mgr. PhDr. Štefan Jaška  
vedúci oddelenia  
majetkového a investičného 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu- ideový zámer... 

      -     príloha 
 
  
 
 
 
 
 



    N á v r h   u z n e s e n i a  
 
 
Miestne  zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
 

berie na vedomie 
 
 
Ideový zámer vytvorenia Siene slovenského bigbítu, ako spoločný projekt mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a Občianského združenia „Cylinder“ 
 
 
 

 
 
 
                                     
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D  ô v o d  o  v  á      s  p  r  á  v a 
 

     
Ideový zámer vytvorenia  Siene slovenského bigbítu. 

 
 

Po viacročnej zberateľskej činnosti a snahách v minulom období venovaným téme 

slovenská populárna hudby, so zameraním na slovenský bigbít, ako samostatný fenomén, 

navrhujeme, aby táto tematika bola prezentovaná verejnosti formou stálej expozície/ siene.   

 

Expozícia bude tématicky rozdelená do piatich častí:  

 

- slovenská populárna hudba v rokoch  1955 až 2011 

- slovenský bigbít – 60. roky 

- Bratislavská lýra, ako fenomén strednej Európy, keď v tom čase Bratislava bola jej  

  zásluhou  centrom populárnej hudby  

- známe skupiny a speváci, ktorí vystupovali v Bratislave 

- minipredajňa suvenírov a plagátov 

.občerstvenie - kaviareň 

  

Zámerom je predstaviť výsledky tohto záujmu, ktoré si ceníme o to viac, že vecí 

týkajúcich sa tejto tematiky, sa zachovalo mimoriadne málo. Už televízny seriál a kniha 

Slovenský bigbít, ktoré sa realizovali v nedávnom období a stretli sa s nebývalým záujmom, 

predznamenali náš zámer usporiadať stálu expozíciu s touto tematikou. Naše zameranie na 

obdobie druhej polovice 20. storočia, konkrétne koniec 50. rokov až podnes, je motivované 

snahou o kompenzáciu nedostatočného záujmu o zdokumentovanie populárnej hudby počas 

tohto obdobia oficiálnymi inštitúciami a zároveň presvedčením o dôležitosti jeho dokumentácie 

aj reprezentatívnymi súbormi reálií, ktoré sú pre zachovanie pamäte spoločnosti nezastupiteľné. 

Popritom sme si istí, že v tvorbe tohto obdobia je mnoho kvalitných, inšpiratívnych 

a povznášajúcich produktov a podnetov – výsledkov práce a tvorby  výnimočných hudobníkov, 

ktoré je nevyhnutné uchovávať a ďalej sprostredkúvať.  
 

Súčasťou aktivít Siene slovenského bigbítu by mali byť taktiež tematicky zamerané 

krátkodobé výstavy – povedzme na dva, resp. tri mesiace – ktoré by prezentovali vývoj 



populárnej hudby na Slovensku, resp. Česko- Slovensku, napr. výstava fotografií z činnosti V- 

klubu pred viacerými rokmi ( P. Procházka, P. Breiner, J. Šebo, V. Hák ), z Bratislavskej lýry, 

z koncertov popredných osobností domácej, ale aj zahraničnej populárnej hudby. Výstavu 

fotografií by prípadne mohli striedať aj výstavy umeleckých artefaktov s príbuznou tematikou: 

grafiky, koláže, olejomaľby, litografie a pod. 

Ďalej by sa na tomto mieste mohli konať aj „krsty“ kníh o populárnej hudbe, taktiež 

nových CD nahrávok, ale aj besedy so slovenskými, českými, zahraničnými interpretmi – 

spevákmi, hudobníkmi, skladateľmi, hudobnými kritikmi o ich tvorbe, prípadne spojené 

s ukážkami tvorby.  

Mesačne ( príp. štvrťročne) by sa mohla v priestoroch siene konať prezentácia –  prehľad, 

súhrn – najzaujímavejších skladieb pop-music formou diskotéky „vyššej úrovne“, teda aj 

s vysvetlením DJ o kapelách, spevákoch, trendoch, rebríčkoch a pod. domácej i zahraničnej 

produkcie (ako boli kedysi v Astorke Čierne hodinky).  

    

  Každá z expozícii bude rozdelená na štyri časti: 

 

- dokumentačný materiál, fotografie, plagáty, výstrižky z novín a časopisov, knihy, 

- akustický materiál, raritné nahrávky, LP a SP gramofónové platne, filmová tvorba, DVD  

  s uvedenou tematikou, 

- rekvizity, memorabilie osobností, 

- predmety súvisiace s témou ( gitary, hudobné nástroje známych osobností technika – 

  zosilňovače, gramofóny, rádiá, magnetofóny, raritné gramofónové platne , trojrozmerné  

  exponáty interiérového charakteru), s poukazom na jednotlivé osobnosti, v časových  

  a hudobno-spoločenských súvislostiach, s ich inšpiračnými zdrojmi,   pokiaľ sú známe.  

 

Expozíciu doplnia dobové ikony magnetofón Sonet duo, klávesový nástroj Jonika, zosilňovač 
Regent a i. Tieto by mali byť umiestnené pri vstupe.  Interiéry by mali byť vybavené stojanmi so 

slúchadlami s možnosťou výberu skladieb a premietaním dobových záberov na plátna  vhodne 

umiestnené v priestore. 

V priestoroch siene by mohli prebiehať klubovým systémom koncerty známych osobností skupín 

minulosti i súčasnosti, čo predpokladá menšie pódium a hľadisko s kapacitou cca 60 divákov. 

Taktiež bude k dispozícii stabilná zvuková aparatúra, ktorú budú môcť použiť aj návštevníci.  



Priestory siene by podľa potreby pre vybrané kultúrne aktivity využívala aj samotná mestská 

časť, resp. jej organizácie. 

 

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto navrhuje formou zmluvy o spolupráci využiť pre 

vytvorenie siene voľné nebytové priestory na Vajanského nábr. 9, ktoré sú dlhodobo 

nevyužívané. Ostatná verejná obchodná súťaž na prenájom uvedených priestorov v októbri 2011 

bola z dôvodu nízkej cenovej ponuky výberovou komisiou zrušená ( 80 Eur/m2/rok ). 

Uvedený nebytový priestor má plochu 203 m2, s kompletnými sieťami a v dobrom technickom 

stave. Pre zriadenie siene sa vyžaduje úprava interiéru. 

Adresa siene na Vajanského nábr. 9 je veľmi vhodnou lokalitou nielen z hľadiska komunikácie 

s verejnosťou, ale dotvoril by sa verejný priestor – lokalita, ako centrum hudby ( Slovenská 

filharmónia, Slovenský hudobný fond, predajne hudobných nástrojov na Medenej ulici...). 

 

Uvedený projekt je svojou povahou a zameraním jedinečný, nič podobné na Slovensku nemáme. 

Sieň pre zabezpečovanie činnosti a prevádzky bude aktívne získavať prostriedky z rôznych 

fondov a grantov, vrátane prostriedkov z vlastnej činnosti ( vstupné, predaj suvenírov a hudobnej 

produkcie, promo akcie, výnosy z prevádzky občerstvenia a pod. ) 

 

 

Odbornými garantmi siene sú významné osobnosti: 

 

Pavel Habáň, pôvodným vzdelaním etnograf a umelecký keramik, absolvent FFUK Bratislava, 

v rokoch 1979 – 1986 pracoval ako odborný pracovník v Štátnom ústave pamiatkovej 

starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, od roku 1986 - 1997 pracoval ako odborný 

pracovník pre historické militárie v Historickom múzeu SNM v Bratislave, od roku 1998 

súkromný podnikateľ – starožitník. Počas pôsobenia v SNM robil rad výstav venovaných 

historickému vývoju militárií a niektorým významným vojnovým udalostiam. Aj po odchode zo 

SNM autorsky usporiadal výstavy: 

- v r. 2003 v Mestskom múzeu v Bratislave „Výstava kuriozít“,  

- v r. 2004 v SNM  Bratislava  výstavu „Zbrane používané československou armádou 

v rokoch 1919 - 1960“,  



- v r. 2005 taktiež v SNM Bratislava v autorskej dvojici  výstavu „Slovenskí letci v RAF“, 

- v r. 2006 v Mestskom múzeu v Bratislave výstavu „Vitajte a nevyzúvajte sa prosím“ 

(naše bývanie v 50. rokoch), 

- v r. 2006 v SNM Bratislava výstavu „Paleolit-neolit-bakelit“, venovanú legendárnej 

umelej hmote – bakelitu. 

 

Jozef Šuhajda – spevák skupiny The Buttons, spoluautor knihy Slovenský bigbít, spoluautor 

scenára pre TV seriál Slovenský bigbít, držiteľ ceny Krištáľové krídlo za literatúru a publicistiku 

za rok 2008, držitel medzinárodnej ceny E.E. Kischa za literatúru faktu rok 2009  

Kamil Peteraj - básnik a textár, dramaturg , držiteľ niekoľkých Bratislavských lýr a iných, aj 

medzinárodných literárnych a hudobných ocenení / PEN club.../ 

Juraj Šebo - autor úspešných kníh Zlaté 60. roky, 70. a 80. roky, bývalý člen bigbítových skupín 

Sirius a The Drinkers v Žiline. 

Peter Malík – vývojový pracovník elektroakustických zariadení, projekty ozvučenia sály 13. 

ročníkov Bratislavskej lýry. 

Luboš Jurík – spisovateľ a publicista, spoluautor knihy a  TV scenára Slovenský bigbít, držiteľ 
mnohých literárnych ocenení – Krištáľové krídlo, cena E.E.Kischa, cena Vojtecha Zamarovského 

a mnoho iných. 

Fedor Frešo – muzikant, bassgitarista skupín Soulmen, Prúdy, Collegium musicum, Fermata 

a iné. Autor knihy Sideman a pripravovanej publikácie Rocková Bratislava/2011/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Príloha: 

 

 

Ideový návrh expozície 

 

 

Panel 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 


