Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy
Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava - Ružinov

Adresa:

Miletičova ulica č.7

Adresa popisom:

saleziánsky komplex

Typ pamätihodnosti:

kategória 1A – hmotná nehnuteľná

Názov pamätihodnosti:

Dom saleziánov sv. Dona Bosca

Č. v zozname MČ:

RUZ-1A-11

Foto:

Stav v roku 2011

BA - II. - A.5

Popis:
V poradí tretím saleziánskym domom na Slovensku bol dom v Bratislave na Miletičovej ulici.
V r.1932 sa na uvoľnenej parcele po starom cintoríne pristúpilo k stavbe projektovaného kostola a
saleziánskeho ústavu. Ako o tom píše Jozef Kupka SDB o histórii farnosti :
„Stavba už po tomto začiatku pokračovala pomerne rýchlo a bez problémov. Dňa 14. septembra
1933 na sviatok Povýšenia sv. kríža sa bratislavskí saleziáni nasťahovali do svojho dohotoveného
domu. Vykonanému dielu sa najviac tešila mládež, pre ktorú sa to všetko robilo. V dome boli k
dispozícii dve veľké siene: jedna ako hračkáreň a druhá na prednášky a divadlá. Okrem nich tu bolo
aj niekoľko miestností na stretávanie skupín. Mládež sa však najviac tešila priestrannému ihrisku.
Dvor a dom sa už napĺňali veselým krikom mladých duší.Dňa 8. decembra 1933 bola v Bratislave
veľká katolícka slávnosť. Bol posvätený nový kostol na Miletičovej ulici, ktorý vybudovali
saleziáni. Posviacku vykonal mestský pán farár Dr. Ľudovít Okánik. Táto veľkolepá cirkevná
slávnosť pritiahla do nového a vkusne vybudovaného kostola mnoho veriacich mesta Bratislavy i z
okolia. Tento nový kostol bol v skutočnosti iba Kaplnkou Panny Márie Pomocnice, ktorá sa mala
neskôr stať bočnou kaplnkou veľkého kostola zasväteného Panne Márii. So stavbou veľkého
kostola sa však iba uvažovalo v blízkej budúcnosti. Táto priestranná kaplnka, ktorá sa počas nedieľ
spájala s divadelnou sálou, však už začala slúžiť verejnosti a mládeži.“
Komplex stavieb mal názov „Saleziánsky ústav a kostol na záchranu chudobnej a opustenej
mládeže“. Z tohto komplexu dnes stojí pôvodná budova ústavu – pôvodne trojpodlažná (s
jednopodlažnou nadstavbou), s polkruhovým nárožím. Budova je pekným príkladom
funkcionalizmu, celý komplex bol príkladom stavieb pre spoločenstvo saleziánov, ktorí sa venovali
najmä chudobným chlapcom – v areáli nesmelo chýbať veľké ihrisko ako aj internát a školské
stavby. V roku 1989 celý komplex doplnil nový kostol od autorov manželov Weberovcov, ktorého
súčasťou sa stala aj pôvodná kaplnka.
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