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Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  
            záznam  5/2011, zo 16. 5. 2011, 16.30 h, Staromestská knižnica, Blumentálska 10 
 
Prítomní členovia komisie:  MUDr. Halka Ležovičová, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., 
Doc. Mgr. art. Štefan Bučko, PhDr. Štefan Holčík     
Neprítomní: Mgr. Miroslava Babčanová , Soňa Párnická 
Pozvaní: Ing. Ernest Huska, PhDr. Borivoj Medelský, PhDr. Judita Kopáčiková 
 
 
 
Májové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto, otvorila predsedkyňa komisie MUDr. Halka Ležovičová a privítala pozvaného 
vedúceho oddelenia kultúry Ing. Ernesta Husku a správcu, dramaturga PhDr. Borivoja 
Medelského. Prítomných oboznámila s programom: 
 
1. Predstavenie nového vedúceho oddelenia kultúry 
2. Návrh nového rokovacieho poriadku 
3. Náplň Komisie pre kultúru 
4. Kultúrne leto 2011 
5. Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2011 
6. Rôzne 
 
1. Predstavenie nového vedúceho oddelenia kultúry 
 
Ing. Ernest Huska , vedúci oddelenia kultúry od 1.5.2011, predstavil prítomným v náčrtoch 
svoju predstavu o zameraní kultúrnych aktivít v Starom Meste. Bude presadzovať mestskú 
kultúru a pokúsi sa  nadviazať spoluprácu s mestskými organizáciami. Predpokladá, že 
predloží novú koncepciu rozvoja kultúry v Starom Meste ,v jesenných mesiacoch. Informoval 
o krokoch pri zostavovaní Zoznamu pamätihodností a najmä o zabezpečení metodickej 
pomoci Mestského úradu ochrany pamiatok. Prioritou v súčasnosti je zostavenie a realizácia 
programu Kultúrneho leta 2011. 
 
2. Návrh nového rokovacieho poriadku 
Predsedkyňa komisie MUDr. Halka Ležovičová otvorila diskusiu k materiálu , ktorý poslanci 
dostali k preštudovaniu v elektronickej podobe, Rokovací poriadok komisií Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Členovia Komisie pre kultúru nemali 
žiadnu pripomienku a Komisia kultúry súhlasí s Návrhom rokovacieho poriadku komisií 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 
 
hlasovanie za:   4                                 proti: 0                                                        zdržal sa: 0 
 
 
3. Náplň činnosti Komisie pre kultúru 
 
 
Predsedkyňa komisie MUDr. Halka Ležovičová otvorila diskusiu k ďalšiemu materiálu , 
ktorý tiež poslanci dostali k preštudovaniu v elektronickej podobe, Náplň činnosti Komisie 
kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Členovia Komisie 
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pre kultúru nemali závažnú pripomienku a Komisia pre kultúru súhlasí s Náplňou činnosti 
Komisie kultúry  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 
hlasovanie za:   4                                 proti: 0                                                        zdržal sa: 0 
 
                                                                            
 
 
4. Kultúrne leto 2011 
Predsedkyňa komise pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová odovzdala slovo PhDr. Borivojovi 
Medelskému, ktorý sa podieľa na zostavovaní programov Kultúrneho leta , o podanie 
informácií. Pán Medelský vysvetlil prítomným, že sa zachovávajú cykly koncertov 
a divadelných predstavení z minulých ročníkov Kultúrneho leta a ubezpečil o žánrovej 
pestrosti, neopakovanie hudobných telies, o udržaní kvality a kvantity. Hlavnou myšlienkou 
Divadiel na nádvorí bude najmä diváka v letnom období pobaviť, Hudba na nádvorí uspokojí 
náročnejšieho poslucháča a Hudba na námestí bude pre širšie publikum, počas sobôt a nedieľ. 
Zostáva mu uzatvoriť program chrámových koncertov a navrhuje v tomto ročníku ich 
realizovať v štyroch hlavných chrámoch Bratislavy. Okrem toho oddelenie kultúry zrealizuje 
Marionetovú bábkovú scénu v Grassalkovichovej a Medickej záhrade. Centrum divadla, 
literatúry a vzdelania na Školskej 14, pripravuje a organizuje cvičenia, koncerty, tanec ,detské 
divadlá v Medickej záhrade. Centrum divadla, literatúry a vzdelávania , Gaštanová 19, 
zrealizuje vyhľadávané denné detské tábory. 
Komisia pre kultúru vzala na vedomie informáciu o programe Kultúrne leto 2011. 
 
 
 
5. Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2011 
Riaditeľka Staromestskej knižnice PhDr. Judita Kopáčiková informovala prítomných členov 
Komisie pre kultúru o hlavných myšlienkach Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice  na 
roky 2011 – 2014, ktorú vypracovala. Význam takéhoto dokumentu si overila v minulosti, 
nakoľko  jeho existencii prisudzuje úspechy realizácie modernizácie pobočiek Staromestskej 
knižnice. Hlavnými úlohami bude rekonštrukcia budovy na Blumentálskej a vytvorenie 
priestoru pre oddelenie literatúry aj pre hendikepované  deti a mládež,  zastrešením 
a prebudovaním nevyužívanej terasy v spomínanej budove. V súčasnosti nie je ešte doriešené 
povolenie Magistrátu hlavného mesta Bratislava s rekonštrukciou, zároveň bolo požiadané 
mesto Bratislava o prevod budovy do majetku Starého Mesta. Ďalšími úlohami bude vytvoriť 
spoločný informačný portál pre všetky knižnice v Bratislave s ponukou katalógu, mestská 
karta k výpožičkám a dodržať štandard rastu knižničného fondu, nákupom nových titulov 
v dostatočnej miere. Revitalizácia Letnej čitárne v Medickej záhrade sa už uskutočnila. 
Komisia pre kultúru odporučila  materiál Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 
2011 – 2014 predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto , 7. 6. 2011. 
 
hlasovanie za:   4                                 proti: 0                                                        zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 
6. Rôzne 
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V rôznom informovala prítomných predsedkyňa Komisie pre kultúru o obsahu listu pána  
Mgr. Miroslava Vetríka, konateľa Občianskeho zduženia Korunovačná Bratislava, 
adresovaného starostke mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Mgr. Miroslav Vetrík má 
záujem o samostatnú spoluprácu so Starým Mestom bez vytvárania záujmového združenia 
Kráľovská Bratislava.  Upozornil na posun jeho pravidelných termínov uskutočňovania 
Korunovačných slávností a prejavil požiadavku o zvýšenú finančnú podporu na menované 
podujatie zo strany mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 
 
Májové zasadnutie ukončila predsedkyňa Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová 
a poďakovala prítomným za účasť, zároveň oznámila plánovaný termín júnového zasadnutia 
na 6. júna 2011 . 
 
 
 
 
                                                                        
                                                                     MUDr. Halka Ležovičová 
                                                                      predsedkyňa Komisie pre kultúru 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 16. mája 2011 
 
Ukončenie: o 18.30 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdeľovník: 
 
PhDr. Tatiana Rosová, starostka 
Ing. Ján Krta, zástupca starostky 
MUDr. Peter Osuský, zástupca starostky 
Mgr. Sven Šovčík, prednosta miestneho úradu 
Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór 
Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry 
Ing. Paulína Schmidtová, referát organizačný 
 


