
Dôvodová správa 
 
 
Novozvolená Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
(ďalej len „komisia kultúry“) si už na svojom prvom zasadaní v piatom volebnom období 
stanovila za cieľ iniciovanie vypracovania Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „koncepcia“) a jej predloženie na rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“). 
Prvými krokmi k tomuto cieľu v roku 2007 bolo v rámci reorganizácie miestneho úradu 
zriadenie oddelenia kultúry, zrušenie Staromestského kultúrneho strediska a návrat 
k pôvodným trom Miestnym kultúrnym centrám. V auguste 2007 bol vymenovaný za 
vedúceho oddelenia kultúry Mgr. Richard Gregor. Jednou z prvých úloh, ktorou bol poverený, 
bola príprava danej koncepcie, nakoľko aj miestne zastupiteľstvo prijalo Uznesenie č. 
69/2007, ktorým zaviazalo starostu mestskej časti predložiť na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva takúto koncepciu.  
 
Spoločnou optikou tejto koncepcie je videnie miestnej kultúry v trochu inom svetle, než 
v akom ju poznáme z praxe. Bratislava ako hlavné mesto a Staré Mesto ako jeho nosná časť 
v zmysle tradície, kvality aj počtu kultúrnych podujatí neunesie tradičné obmedzenie chápania 
pojmu „miestna kultúra“, pretože sa jedná o veľkú aglomeráciu, so špecifickou nadnárodnou 
multietnickou históriou. Aj preto koncepcia vychádza zo zhodnotenia pomeru kultúrnych 
činností inštitúcií všetkých zriaďovateľov na území Starého Mesta. Z neho zas vyplýva aj 
naznačenie možných vstupov do tejto štruktúry, vrátane zabezpečenia ich potenciálnej 
komplementárnosti, nad ktorými v našom prípade dominuje snaha o originálnu a 
neopakovateľnú špecializáciu kultúrnych ustanovizní zriaďovaných Starým Mestom. Vo 
všetkých variantoch činností sme okrem rozvoja existujúcich, brali ohľad na dnes 
nerealizované, zanedbané, alebo zabudnuté kultúrne činnosti. 
 
Pri snahe o plnenie kultúrnych potrieb najširšie definovaného spektra diváckej obce sme preto 
siahli k rozponu činnosti od miestnej záujmovej, až po elitnú s medzinárodným dosahom. Tá 
je síce cielená pre náročného (domáceho či zahraničného) diváka, avšak náš úmysel je najmä 
motivačný – docieliť občiansku možnosť najširšieho publika vstúpiť do dejinne a kultúrne 
náročných sfér, ktoré ho budú nielen vychovávať, ale ktoré budú zároveň mostom 
k náročnejšej verzii vlastnej identifikácie s mestom, poskytujúcim nielen lokálne, ale aj 
európske povedomie a sebavedomie.  
 
Základných charakterom konkrétnych návrhov tejto koncepcie je, okrem stanovenia filozofie 
kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Starého Mesta, jej pomer otvorenosti k 
neziskovým iniciatívam, ktoré na území Starého Mesta vykonávajú sústredenú kultúrnu 
činnosť, a v spolupráci s ktorými má Staré Mesto dobré skúsenosti. Inováciou je snaha nájsť 
mieru možnej a adekvátnej podpory, ktorá nebude trvalá, ale bude konkurzmi a preferenciou 
odborne vybraných najkvalitnejších partnerov priebežne zveľaďovaná, a zároveň pripravená 
dať v budúcnosti priestor ďalším. Iným príkladom otvorenosti je ponechanie následných 
kompetencií nadväzným dramaturgickým stratégiám, ktoré v texte viackrát spomíname 
a odkazujeme na ne. Ide o priemet systému priebežnej personálnej politiky, ktorá bude na 
vedúcich miestach taktiež podliehať pravidlu odborných výberových konaní, čím vytvorí 
predpoklady pre nezacyklovanie sa inštitúcií v osvedčených stereotypných kultúrnych 
výkonoch.  
Výstupom realizácie tejto koncepcie bude stabilizovaná sústava kultúrnych inštitúcií, 
pripravená na spoluprácu s ďalšími, ale aj ku komplementárnosti voči ďalším, podobne 



zameraným ustanovizniam v Bratislave i mimo Bratislavy. Vytvoria sa predpoklady pre 
zavedenie a úspešnosť viaczdrojového financovania, ktoré doteraz tvorilo len veľmi malé 
percento ich ekonomiky. Prebehne tiež zásadná špecializácia ich zamerania, ktorá ich zaradí 
medzi spoľahlivé a dôstojné kultúrne inštitúcie, sídliace v Mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 
 
Návrh koncepcie vypracoval vedúci oddelenia kultúry a bol predložený na odborné 
prerokovanie nezávislej poradnej komisii, ktorú tvorili: 
Zuzana Bartošová PhD., výtvarná teoretička, bývalá riaditeľka Slovenskej národnej galérie, 

v súčasnosti pracuje v Slovenskej akadémii vied 
Mgr. Vladimír Červenák, kulturológ, bývalý generálny riaditeľ Sekcie kultúrneho dedičstva 

Ministerstva kultúry, výkonný riaditeľ Centire, s.r.o. 
Mgr. Michal Hvorecký, spisovateľ 
Mgr. Zora Jaurová, riaditeľka Kultúrneho kontaktného bodu 
Mgr. Slavomír Krekovič, hudobný teoretik, vedie časopis ¾ revue 
Mgr.art Michal Moravčík, výtvarník 
 
Následne bol návrh prerokovaný komisiou kultúry na jej rokovaní dňa 8.11.2007, kde bola 
zobraná na vedomie, pripomienky z radov odbornej verejnosti a členov komisie kultúry boli 
následne zapracované a koncepcia bola zasadaním kultúrnej komisie dňa 19.11.2007 
schválená a bol daný návrh na jej predloženie na rokovanie miestneho zastupiteľstva. Komisia 
kultúry odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť koncepciu tak, ako je navrhnutá. 
 
 


