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Vyhodnotenie Staromestského letného festivalu 2013  

Staromestský letný festival 2013 bol aj po dobrých skúsenostiach z minulého roku navrhnutý  tak, aby jej hlavnou cieľovou skupinou boli mešťania, čiže aby boli spokojní primárne obyvatelia Bratislavy,  ale aj aby bolo príťažlivé pre návštevníkov – domácich či zahraničných turistov. Pri programoch bol kladený dôraz na kvalitu kultúrnych programov, ale nevyhýbalo  sa ani kultúrnej zábave. Zároveň aby bol program prístupný či už cenovo alebo žánrovo, aby si v zmesi programov každá generácia našla svoje divácke miesto.  
Staromestský letný festival sa odohrával najmä na dvoch pódiách – Zichyho palác a Hviezdoslavovo námestie. Významnou súčasťou letného festivalu bola aj Medická záhrada a programy v nej. Prvý krát sa postavilo aj malé pódium na Šafárikovom námestí. 

Pravidelne boli  vypredané podujatia na nádvorí Zichyho paláca - na Divadle na 
nádvorí aj Hudbe na nádvorí. Odohralo sa  8 koncertov a 9 divadelných predstavení. Z divadiel bolo iste najzaujímavejšie predstavenie  Všetko o ženách (Anna Šišková, Jana Krausová) v rámci Leta hereckých osobností, ktoré sa konalo v Štúdiu L+ S, predstavenie Vajnorského ochotníckeho divadla Goldoniho Grobianov za aktívnej hereckej účasti nášho kolegu z úradu, či predstavenie Moravského divadla s hrou Když se zhasne z nášho družovného mesta Olomouc.  Doplnením boli divadelné predstavenia v anglickom jazyku Tajovského hry Statky zmätky v naštudovaní Bridgin drama pre inojazyčných divákov pod názvom Tajovsky Ruulezz !, ktoré navštevovali aj slovenskí diváci, nie len z raritných dôvodov. Divadlo bolo doplnené tri krát naším vlastným formátom Káva u Zichyho, kde diváci privítali Evu Holubovú, Annu Šiškovú a Jana Potměšila. Moderátorom bol vždy profesionálne pripravený obľúbený Štefan Bučko. Z hudby stojí za zmienku koncert Dejà Vu + Tamáš Berki z Maďarska, finančne podporený Maďarským inštitútom v Bratislave, koncert Marcely Laiferovej a Zora Laurinca najmä pre staršiu generáciu, poľského jazzového aj vizuálneho experimentátora Jakuba Krolikowského s podporou Poľského kultúrneho centra a koncert Antona Jablokova a Jodok Vuile-ho s podporou Švajčiarskeho veľvyslanectva.  Počasie tento rok bolo mimoriadne priaznivo naklonené, odohrali sa všetky plánované predstavenia. Najväčší úspech divadiel zaznamenali komédie. Dramaturgia bola dobre volená, publicite pomohol systém predpredaja Ticketportal, zľavový systém  sa tento rok nevyužíval. 
Hudba na námestí (Hviezoslavovom),  odohralo sa 26 koncertov, mala tiež slušné návštevnosti, mnoho divákov najmä zo skupiny skôr narodených tieto koncerty cielene vyhľadávala. Ponuka bola pestrá – od Medzinárodného mládežníckeho hudobného festivalu, cez dychovú hudbu Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR, festival Chorvátskej kultúry Dobro došli, folklór, muzikál, opereta, klasika, country, od popu až po jazz. Návštevnosť bola samozrejme ovplyvnená počasím, ale ani veľmi horúce dni tohoročného leta neodradili návštevníkov, predsa len večerný termín a vysoké stromy Hviezdoslavovho námestia spríjemnili čakanie na koncert aj vlastné vystúpenia. V prípade zaujímavého koncertu v peknom počasí bolo na námestí aj viac ako 300 ľudí.  



Pokračovali sa s tzv. medzinárodným pódiom  na Hviezdoslavovom námestí. Počas tohto leta s úspechom vystúpili  hudobníci z Rakúska, Dánska, tiež hudobníci a tanečníčky z Indonézie s ich tradičným koncertom Gamelan a bambusový orchester. Vďaka spolupráci s BKIS (venovali pódium) a Múzeom mesta Bratislavy  (šatňe pre účinkujúcich) sme tento koncert uskutočnili na Hlavnom námestí.  Už druhý rok obľúbeným žánrom leta na Hviezdoslavovo námestí boli 
staromestské tančiarne každý druhý utorok na terase pred hotelom Carlton. Systematicky sa v zime na ne Staromešťania pripravovali (Katarínska zábava, fašiangy, majáles) a učili sa, že podvečerný tanec patrí ku kultivovanej zábave mešťanov. Staromestská tančiareň pri príjemnom posedení na letnej terase hotela Carlton sa realizovala v piatich večeroch. Oproti predchádzajúcemu ročníku však nebolo počasie pre tanečné večery priaznivé. Dva razy pršalo a v ostatných dňoch boli vysoké horúčavy. Hotel Carlton vyšiel v ústrety v tom, že počas daždivých dní pripravil sálu v interiéri. Napriek tomuto úsiliu na podujatie prišli v tom čase dve desiatky tanečníkov, ktorí  veľmi  temperamentne využili celý parket. Novinkou bolo zaradenie do programu vystúpenia žiačok tanečnej školy Balet Linnes Fajnorova a tematické zadanie tancovať argentínske tango v dvoch večeroch pod vedením majstrov v tomto tanečnom žánri. Prax ukázala, že v nasledujúcom  ročníku bude vhodné ponúknuť utorkové večery tanečníkom bez obmedzenia tanečného štýlu a dva večery v iný deň v týždni poskytnúť vyznávačom tanga čiže formátu tzv. milongy, kedy profesionálni tanečníci z tanečnej školy DanceArt  predvádzali rôzne tanečné druhy tanga a učili základy tanga  záujemcov, hoci tu možno skonštatovať že sa často zapájali okoloidúci zahraniční návštevníci. 
Na nádvorí Zichyho paláca už tretí rok bola zriadená malá samoobslužná knižnica a rovnako už tretí rok sa k nej pridali aj štyri autorské čítania pôvodnej 
slovenskej tvorby, po minuloročnej knižnej distribúcii Gorila tento rok v spolupráci s Literárnym klubom a vydavateľstvom Kolomana Kertésza Bagalu. Rozdiel oproti minulým rokom bolo, že čítania boli vždy doplnené aj o prefesionálnych moderátorov aj o živé hudobné vystúpenie renomovaných hudobníkov, čím sa kvalitná literatúra doplnila o kvalitnú hudbu, čo spôsobilo aj veľký nárast návštevníkov. Čítali a hrali :  Marek Vadas a Mário Domček, mladí autori Václav Kostelanski, Zuzana Šmatláková Michal Hlatky, Zuska Kepplová (naozaj sa píše Zuska a nie Zuzka) s duom Bene&Roland Kánik, poetka Mila Haugová a Longital a najväčší nával divákov a poslucháčov bol na Ivana Štrpku s hudobným hosťom Kubom Ursínym a Valérom Mikom. 
 V roku 2013 pribudli v letných mesiacoch dve úplne nové aktivity : 
 Prvou boli Televízne pondelky u Zichyho, kedy sa premietali filmy z klasickej televíznej tvorby ako istá parafráza na dávno slávne televízne pondelky. Aj vďaka priaznivým podmienkam a podpore z RTVS a jej vedenia, bolo odpremietaných päť filmov,  z toho tri na nádvorí a dva, vzhľadom na upršané počasie v hudobnom salóniku. Diváci videli filmy ako Ženské oddelenie – adaptácie hry Stana Štepku, Dlhá cesta domov, Čerti nespia – spracovanie starých bratislavských povestí, operetu Modrá ruža a skvelú komédiu A čo ja miláčik s témou významu  Spoločnosti pre zanedbaných manželov. 
 



Druhou aktivitou bolo otvorené pódium tzv. Staromestský mladý festival na Šafárikovom námestí, kedy v spolupráci s Toccata Art  v prázdninových mesiacoch bolo ponúknuté miesto pre vystúpenie profesionálnym aj amatérskym hudobníkom. Pódium bezplatne zapožičali z KZP Petržalka. Otváracím vystúpením bol koncert Muchovho kvarteta. Tento rok slúžil najmä na to, aby sa toto miesto dostalo do povedomia divákov aj účinkujúcich. 
 V lete vystavovala aj  novootvorená Galéria F7 na Františkánskom námestí. Do polovice júla tu boli vystavené drevorezby rezbára Juraja Mertuša najmä so sakrálnymi motívmi, od polovice júla do polovice augusta výstava dvoch výtvarníkov Františka Radačovského a Mateja Babuljaka, najvýznamnejšou a aj najviac navštevovanou bola výstava fotografií venovaná 45.výročiu okupácie Bratislavy fotografa Laca Bielika – The Global Message s vernisážou za účasti predsedu vlády SR, veľvyslanca Ruskej federácie a ďalších hostí.  
V Galérii Cypriána Majerníka sa prezentovala v lete svojou  tvorbou výtvarníčka Mira Habernerová-Trančíková. 
Finančne a organizačne mestská časť Bratislava-Staré Mesto podporila v druhej polovici júna tri akcie  – Korunovačné slávnosti, festival Viva Musica a tradičnú medzinárodnú výstavu 18. ročník Socha a objekt, ktorá trvala  na (aj) staromestských námestiach do 25. 8. 2013. 
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania na Školskej 14 pripravilo do programu Staromestského letného festivalu predstavenia pre deti, cvičenia pod vedením odborných lektorov v Medickej záhrade a koncert počas plavby na Dunaji Jazzovú loď. 
Rozprávkové pondelky v Medickej záhrade. Uskutočnili sa dve bábkové predstavenia pre deti a dramatizované čítanie spojené s výtvarnými dielňami. Oproti minulej sezóne bol výber programu zameraný viac smerom k interaktivite medzi účinkujúcimi a divákmi, resp. k prejavu vlastnej aktivity - výtvarné dielne. Ohlasy zúčastnených boli kladné. Väčšina divákov prišla do Medickej záhrady cielene kvôli predstaveniu. 
Cyklus cvičení v Medickej záhrade. Zrealizovalo sa 30 cvičení z naplánovaných 32. V dňoch 13. a 20. 8. sa pre nepriaznivé počasie necvičilo. Podujatie sa realizovalo každý utorok a štvrtok o 10.00 h a 17.00 h, návštevnosť potvrdila vhodnosť takéhoto rozvrhu. V popoludňajších hodinách sa vyskytli prosby o posunutie začiatkov na neskoršiu hodinu z dôvodu ukončenia pracovnej doby. Tento ročník možno označiť za najúspešnejší z pohľadu návštevnosti a vnímania verejnosti. 
Jazzová loď s Petrom Lipom odrazila od brehu 28. 6. 2013 za účasti pani starostky a štandardne to bolo podujatie na vysokej profesionálnej úrovni.  
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19 pripravilo v mesiaci júl 4 
turnusy  denných táborov, ktoré boli určené pre školopovinné deti v čase pracovného zaťaženia ich rodičov, to znamená v pracovné dni od 7.30 do 17.00 hod. Program bol koncipovaný tak, aby i deti, ktoré boli v tábore viac ako týždeň si vždy našli niečo nové a zaujímavé, neopakoval sa a každý týždeň bol jedinečný. 
Uskutočnilo sa 22 programov v Bratislave, tematicky rozdelené na  športové/ kolkáreň, lezecká stena, tenis, kúpalisko ap./ vzdelávacie /Prvé detské mesto 



povolaní , historický trenažér,  detské múzeum, vedecko-technické stredisko Atlantis a projekt Poznaj Staré mesto /v spolupráci s mestskou časťou Staré mesto a nadáciou VÚB/, a zábavné / ZOO, divadelné predstavenia, divadelný workshop/.  5 mimobratislavských celodenných výletov / farma Vojka, Abeland v Lozorne, kaštieľ Dolná Krupá, súkromná papiernička v Prietrži, miniatúry v Podolí, hvezdáreň v Sobotišti a majolika v Modre/.  3 zahraničné výlety /ZOO – Hodonín a zámky Buchlovice a Milotice – ČR/.  
Osvedčila spolupráca s mestskou časťou Staré mesto pri projekte Poznaj Staré 
Mesto, ktorého cieľom bolo netradičným či hravým spôsobom spoznať rôzne zákutia historického centra Bratislavy /interaktívne vychádzky spojené s hrou, jazda vláčikom Prešporáčikom s výkladom, prehliadka kostnice/,  či výroba reklamných tričiek s motívom Bratislavy. 
Novinkou tohto roka boli celodenné výlety do Hodonína, Milotíc a Vojky, ako i historický trenažér, divadelný workshop či návšteva Prvého detského mesta povolaní v Bratislave.  
V hodnotenom roku sa Gaštanovej opäť podarilo náklady zredukovať formou sponzoringu a to: firma IEG poskytla obedy v hodnote   2 292,50 €, firma FINTRADE prispela na autobus na celodenné výlety v hodnote 757,09 € a dvaja lektori pracovali ako dobrovoľníci  v hodnote 259,- €, spolu:  3 308,59 €.                                                                                            

 

Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry 

Názov podujatia počet Návštevnosť  Náklady € Príjem € 
Hudba na námestí Hviezdoslavovo nám. 26 4 500 2 750,- 0,- 
Divadlo na nádvorí Zichyho paláca 9 1 020 3 580,- 5 477,- 
Hudba na  nádvorí Zichyho paláca 8 500 2 950,- 1 738,- 
Staromestská tančiareň 5 300 450,- 0,- 
Cvičenie v Medickej záhrade 30 1 100 424,- 0,- 
Maxišach na Hviezdoslavovom nám. 24 330 0,- 0,- 
Denné detské tábory CDLaV Gaštanová 4 147 7 516,-      9 016,- € 
Predstavenia pre deti v Medickej záhrade 3 150 460,- 0,- 
Literárny klub u Zichyho 4 460 800,- 0,- 
Výstavy 3 450 0,- 0,- 
Jazzová loď 1 146 1 832,- 1 898,- 
Televízne pondelky u Zichyho 5 600 271,- 0,- 
Káva u Zichyho 3 350 300,- 0,- 
Spolu 125 10 053 21 333,- 18 129,- 



       Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a, 814 41 Br atislava 

 

Vyhodnotenie Staromestského letného festivalu 2013 

Letná čitáreň Medická záhrada 
Staromestská knižnica prispela v roku 2013 do ponuky Staromestského letného festivalu 
najmä prevádzkou letnej čitárne v Medickej záhrade, ktorej hlavným poslaním bolo umožniť 
obyvateľom a návštevníkom Bratislavy bezplatne využívať jej služby - prečítať si dennú tlač, 
časopisy, informačné materiály a vypožičať si knihy v Staromestskom knižnom kolotoči.  

V tomto roku prevzala nad letnou čitárňou záštitu starostka mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto Tatiana Rosová, ktorá prevádzku letnej čitárne i slávnostne otvorila.   

Z dôvodu zníženia rozpočtu Staromestskej knižnice na rok 2013 bola prevádzka 
letnej čitárne ohrozená. Bez dotácie Bratislavského samosprávneho kraja (1 800 € na  
projekt Čítajte s nami v Medickej záhrade!) a dotácie MK SR na projekt Verejná knižnica – 
komunitný priestor pre všetky generácie – 120 €) by knižnica nemohla v roku 2013 letnú 
čitáreň vôbec otvoriť.  

Letná čitáreň poskytovala svoje služby bezplatne od 14. 6. 2013 do 31. 8. 2013 
denne od 10.00 hod. – 18.00 hod . Služby počas pracovných dní zabezpečovali externí 
pracovníci Staromestskej knižnice, počas víkendov dobrovoľníci z firmy Dell. Dobrovoľníci 
z firmy DELL spolupracovali so Staromestskou knižnicou pri zabezpečovaní prevádzky letnej 
čitárne v Medickej už druhý rok, v porovnaní s rokom 2012 bol tento rok problematickejší, 
niekoľkokrát sa stalo, že sme z dôvodu absencie pracovníkov firmy DELL museli prevádzku 
počas víkendov zatvoriť. 
K dispozícii bolo 47 študijných miest. 

V roku 2013 letnú čitáreň navštívilo 5 174 návštevníkov, ktorí realizovali 12 240 výpožičiek 
z toho 1 025 kníh . Priemerná denná návštevnosť bola 64,5  čitateľa. 

Návštevníci letnej čitárne mali k dispozícii 79 titulov denníkov a časopisov v 86 exemplároch 
v jazykoch slovenskom, českom, anglickom, francúzskom, maďarskom, nemeckom, 
poľskom, talianskom a bulharskom. Z celkového počtu zakúpila  Staromestská knižnica 4 
tituly v 4 exemplároch  v nákladovej finančnej hodnote 34,92 €, z dotácie Bratislavského 
samosprávneho kraja sme zakúpili 42 titulov v 44 exemplároch. Darom (zahraničné 
kultúrne inštitúty, Veľvyslanectvo USA, regionálne periodiká) sme získali 33 titulov v 38 
exemplároch.  

V ponuke služieb bol aj Staromestský knižný koloto č. Návštevníci mali počas prevádzky 
letnej čitárne k dispozícii  1 052 kníh (knihy vyradené z fondu Staromestskej knižnice a dary 
od používateľov knižnice)  pre všetky vekové kategórie čitateľov. Návštevníci mali možnosť 
zadarmo si vypožičať knihu (knihy). Po prečítaní ju vrátiť do letnej čitárne, alebo si ju mohli 
ponechať. Tohtoročná ponuka bola podľa návštevníkov veľmi atraktívna. Svedčí o tom fakt, 
že sa všetky ponúkané knihy rozobrali.  



Staromestská knižnica realizovala počas prevádzky letnej čitárne 15 sprievodných podujatí  
– stretnutia so spisovateľmi, autorské čítania,  divadelné predstavenia Bratislavského 
bábkového divadla, podujatie z cyklu Čítanie nás baví, cestovateľská videoprojekcia, výstavy 
(výtvarné práce staromestských detí, v spolupráci s Bibianou výstava slovenských 
ilustrátorov ocenených na BIB a v spolupráci s Goetheho inštitútom výstava plagátov). Pri 
ozvuční jednotlivých akcií sme spolupracovali s oddelením kultúry mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto. 

Pre prevádzku letnej čitárne je absolútne nevyhnutná existencia určitého obslužného 
zázemia – miesta, kam po skončení otváracieho času presúvame periodiká, knihy, deky, 
podsedáky,... Pre tieto činnosti sme mali spoločne s firmou DELL vyhradenú jednu 
samostatnú uzamykateľnú miestnosť. 
Problémom sa ukázali i veľké masové podujatia v Medickej záhrade, dôsledkom sú zničené 
a poškodené 2 kovové stoly a 4 stoličky, ktoré zostávajú i po ukončení dennej prevádzky 
letnej čitárne uzamknuté v drevenom prístrešku.  

Libreso u Zichyho 

Na nádvorí Zichyho paláca bolo tretí rok v prevádzke  samoobslužné Libreso u Zichyho. Pri 
zabezpečení ponuky periodík spolupracovala Staromestská knižnica s oddelením kultúry 
Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto. Časopisy (prevažne zahraničné) sme dvakrát do 
týždňa presúvali (osobne nosili) z letnej čitárne v Medickej záhrade, denne sme dodávali 4 
tituly denníkov. 

Bratislava, 25. 9. 2013 

PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice 

 

 

 
 
 


