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Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
berie na vedomie 
 
informáciu - Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2012 
 



Vyhodnotenie Kultúrneho leta v Starom Meste  2012 
 

Staromestské kultúrne leto 2012 bolo po dobrých skúsenostiach z minulého roku 
navrhované  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. Kládol sa dôraz na kvalitu kultúrnych programov, ale realizovali sa aj 
podujatia spoločenskej zábavy . Dbalo sa na cenovú prístupnosť programov, na žánrovú 
pestrosť a ponuku všetkým vekovým kategóriám. 
          Staromestské kultúrne leto sa odohrávalo najmä na troch miestach – Centrum hudby 
Zichyho palác, Hviezdoslavovo námestie a Medická záhrada. Počasie tento rok bolo  
mimoriadne priaznivé,  podarilo sa uskutočniť všetky väčšie podujatia. 

Nosnými podujatiami boli cykly Divadlo a Hudba na nádvorí Zichyho paláca. Odohralo 
sa 10 koncertov a 8 divadelných predstavení. Novinkou v tomto ročníku bolo predstavenie 
hry Jozefa Gregora Tajovského Ženský zákon v anglickom jazyku – Tajovsky Ruulez! 
Divácky najúspešnejším predstavením s rekordnou návštevou 270 divákov bolo 
predstavenie hry Oscara Wilda  Lordi a   predstavenie Oľgy Belešovej Baby na palube. 

Najzaujímavejším počinom cyklu koncertov Hudba na nádvorí bolo scénické 
spracovanie Kávovej kantáty Johanna Sebastiana Bacha, CUORE BAROCCO kde počas 
koncertu sa návštevníkom podávala káva. Z ďalších koncertov je potrebné spomenúť koncert 
Radovana Tarišku – Folklore to jazz ,  Andrei Bučkovej s Máriou Kmeťkovou – spev, klavír a 
harfa a tiež nezabudnuteľný ruský operný večer v spolupráci s Ruským centrom vedy 
a kultúry. 

 Vítaným osviežením žánrovej ponuky v meste boli v mesiaci júl 3 chrámové koncerty, 
mestská časť Staré Mesto robila ako jediná obdobný druh koncertov v meste.  
Najzaujímavejším bol  posledný koncert cyklu  Metropolitan Flute Orchestra z USA. 
Dvadsaťštyri členný flautový súbor hral populárne a známe melódie klasickej hudby a po  
prvý krát boli k videniu a počutiu basové či kontra altové flauty o dĺžke viac ako dva metra. 

Hudba na  námestí (Hviezoslavovom),  zaznamenala tiež slušné návštevnosti, 
mnoho divákov najmä zo skupiny skôr narodených tieto koncerty cielene vyhľadávalo a dlho 
pred začiatkom si obsadzovali stoličky pred pódium, ale aj lavičky v okolitom parku. Ponuka 
koncertov bola pestrá – od muzikálu, operety, klasiky, country, dychovej hudby, popu až po 
jazz. Návštevnosť bola samozrejme ovplyvnená počasím, ale ani horúce dni 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. Pozitívom bolo, že ľudia prichádzali 
cielene a pravidelne – aj v daždi ( i vtedy sme koncert odohrali pre veľký záujem).  

Novým žánrom leta na Hviezdoslavovom námestí bolo päť staromestských tančiarní 
každý druhý utorok na terase pred hotelom Carlton. Systematická predpríprava v zime 
(Katarínska zábava, fašiangy, majáles)  naučila návštevníkov, že podvečerný tanec patrí ku 
kultivovanej zábave mešťanov. Nakoniec sa páry osmeľovali aj pre tanec na verejnosti a 
pomohlo, že jedna z tančiarní mala rozšírený formát Anna bálu. Výsledky povzbudzujú do 
opakovania troch zimných tanečných večerov s cieľom ďalšieho tanečného leta.  

Dva razy sa mestská časť Bratislava-Staré Mesto podieľala na organizácii a realizácii  
Milongy  – tančiarne v štýle tanga, kedy profesionálni tanečníci z tanečnej školy DanceArt 
v altánku a pred ním predvádzali rôzne tanečné druhy tanga a učili základy tanga  
záujemcov.  Len nočný kľud Milongu o 22,00 hod zastavil, záujem pokračovať bol veľký. 
Zaujímavé , že sa do tohto podujatia  často zapojili zahraniční návštevníci. 
 Na nádvorí Zichyho paláca už druhý rok bola otvorená malá samoobslužná knižnica 
a rovnako už druhý rok sa k nej pridali aj štyri autorské čítania  v spolupráci s knižnou 
distribúciou Gorila. Čítali a diskutovali Michal Hvorecký, Eva Urbaníková a Vanda 
Rozenbergová, Samo Marec a Rado Ondřejíček, Danglár a Kornel Földvari. 
Samostatná čítačka bola zorganizovaná s Českým centrom, kedy Zuzana Krónerová čítala 
knihu Neberte si to osobně českej  autorky Denisy Proškovej.  

Tento rok sa opäť pridalo divadlo GUnaGU so  svojím  Staromestským letným 
festivalom ( týždeň predstavení v mesiaci august ). 



Žiaľ , tento rok  nebolo možné pokračovať v diskusných stretnutiach s českými 
umelcami Káva u Zichyho, ktoré bolo personálne naviazané na Leto hereckých osobností, 
minulý rok organizované Studiom Dva z Prahy. V roku 2012 sa Leto hereckých osobností 
nekonalo, vzhľadom na časovú indispozíciu hlavného predstaviteľa väčšiny divadelných hier 
Karla Rodena. Predbežne prebiehajú rokovania o budúcom roku. 

Finančne a organizačne mestská časť Bratislava-Staré Mesto podporila akcie – 
Korunovačné slávnosti, festival Viva Musica  a Socha a objekt. 

Pokračovalo sa s tzv. medzinárodným pódiom  (väčšinou v piatok) na 
Hviezdoslavovom námestí. Počas tohto leta tu s úspechom vystúpili hudobníčky z Nemecka 
(Slavonics), skupina z Rakúska a Srbska a tiež hudobníci a tanečníčky z Indonézie s ich 
tradičným koncertom Gamelan a bambusový orchester. Dobrú zábavu a hudbu priniesla 21 
členná dychová hudba zo Švajčiarska Musikgruppe Bieranjas.  Raritou boli dve vystúpenie 
hráčov na švajčiarske alpské rohy, jeden z veže Starej radnice a jeden na Hviezdoslavovom 
námestí. 
            Centrum divadla, literatúry a vzdelávania pripravilo v rámci Kultúrneho leta 2012 rôzne zaujímavé aktivity, ktorými oslovilo všetky vekové kategórie.  Každý pracovný deň (okrem piatka)  doobeda a i poobede  patril v mesiacoch júl a august v Medickej záhrade športuchtivým návštevníkom, ktorí chceli urobiť niečo pre svoje zdravie, alebo ktorí sa chceli aspoň na chvíľu zastaviť, zabudnúť na svoje starosti  a zrelaxovať. Mali možnosť sa zúčastniť cyklu Cvičenie pod stromami  bez obmedzenia veku a s možnosťou výberu širokého spektra cvičení, ktoré viedli skúsení lektori vyučujúci v priebehu roka na kurzoch organizovaných Centrom divadla, literatúry a vzdelávania na Školskej 14 a Gaštanovej 19. V hodnotenom období tento program navštívilo 1000 cvičencov.  Štyri rozprávkové pondelky v Medickej záhrade boli pre deti akýmisi divadelnými ochutnávkami zo všetkého, čo môže znamenať „divadlo“: od kočovných bábkových komediantov a ich flašinetu (Tradičné bábkové divadlo Ivana Gontka TYJÁTR s inscenáciou Herkules alebo dobytie pekla) cez priamu komunikáciu herca s bábkou a detského diváka (úspešná inscenácia divadla PIKI RozKrávka) či dramatické rozprávanie jedného rozprávača (dramatizované čítanie Tibora Hujdiča „pán Mrkva“ Mráz po chrbte) až k cirkusovým technikám (v Cirkusovej škole míma a klauna Juraja Benčíka). Publikum predstavenia navštevovalo hojne, od skupinových návštev rôznych letných táborov (medzi iným aj „divadelného tábora“ či  Staromestského usporiadaného Staromestským klubom  G 19), či individuálnych detských divákov s rodičmi, či starými rodičmi. Potešila aj mediálna podpora akcie v Pravde i internetovom portáli 24h. Tohtoročná Jazzová  loď sa uskutočnila netradične 14. júla. I napriek preloženému termínu, z  konca júna a nepriaznivému počasiu, o plavbu loďou bol veľký záujem. Príjemnej plavbe, ktorú sprevádzal koncert Petra Lipu so skupinou Fedora Freša sa zúčastnilo 132 návštevníkov.  Staromestský klub G19 pripravil 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. Po dlhoročných skúsenostiach bol program koncipovaný tak, aby si každé dieťa našlo to, čo ho zaujíma – kultúra, šport, zábava a pod. V tomto roku bolo pre deti pripravených 24 programov v Bratislave ( kolkáreň, badmintonova hala, divadelné predstavenia, kúpalisko a p.), 6 mimobratislavských celodenných výletov (napr. farmy Kráľova nad Váhom, Jelka, salaš v Stupave, kaštieľ Červený Kameň, jaskyňa Driny) a 2 zahraničné výlety (ZOO – Rakúsko a zámok Lednice – ČR).  Novinkou tohtoročných táborov bol projekt Poznaj Staré Mesto, organizovaný v spolupráci s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Účastníkom boli umožnené vstupy do rôznych historických pamiatok hravým spôsobom (Jurenákov palác, Michalská veža, Dóm sv. Martina, hradby a iné) a realizovali sa rôzne interaktívne vychádzky zamerané na oboznámenie sa s rôznymi historickými, mnohokrát neznámymi, skutočnosťami.  



Ďalšími novinkami bola návšteva Vedecko-technického strediska Atlantis, alebo celodenný výlet na Baťov kanál a do Pirátskej jaskyne.  Úspešnosť denných táborov je stále zrejmá, čoho dôkazom je, že za 20 rokov ich organizovania, neklesá ich návštevnosť. Toho roku sa v táboroch vystriedalo 155 detí.  Veľkým prínosom  boli sponzorsky zabezpečené obedy v hodnote  2 898,-€ spoločnosťou IEG-stravovacie služby.           Z hľadiska  Centra vizuálneho umenia možno hodnotiť priebeh Kultúrneho leta ako štandardný. Otvorili sa dve výstavy v hlavných priestoroch a jedna výstava v Project Room. Zvolené tituly – kolektívna výstava Ďurčekova škola, Ad libitum Svätopluka Mikytu a Johannesa Schlichtinga a prezentácia Lucie Stráňajovej – sa ukázali ako veľmi vhodné, a to nielen z hľadiska návštevnosti, ktorá presiahla vlaňajší letný „strop“, ale aj z hľadiska účasti návštevníkov na vernisážach, na ktorých nebolo cítiť úbytok záujmu v súvislosti s letnými dovolenkami a podobne.   
Číselný prehľad: 

 

V Bratislave 13. 9. 2012                                
Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry 
 
 
 
 
 
 
 

Názov podujatia počet Návštevnosť  Náklady € Príjem € 
Hudba na námestí Hviezdoslavovo nám. 18 4 500 3 650,- 0,- 
Divadlo na nádvorí Zichyho paláca 8 1 028 7 400,- 6 051,32 
Hudba na  nádvorí Zichyho paláca 8 431 3 250,- 1 964,40 
Tančiareň 5 250 2 050,- 57,27 
Cvičenie v Medickej záhrade 35 1 000 414,50 0,- 
Maxišach na Hviezdoslavovom nám. 24 330 0,- 0,- 
Denné detské tábory CDLaV Gaštanová 4 155 8 635,97 9 135,- 
Predstavenia pre deti v Medickej záhrade 4 800 750,- 0,- 
Čítačky s www.gorila.sk 4 400 0,- 0,- 
Výstavy 3 450 0,- 0,- 
Jazzová loď 1 132 1 730,- 1 848,- 
Chrámové koncerty 3 600 600,- 0,- 
Spolu 117 10 076 28 480,47 19 055,99 



       Staromestská knižnica, Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava 

 

 
Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2012 

 
Letná čitáreň Medická záhrada 
Staromestská knižnica prispela v roku 2012 do ponuky Kultúrneho leta v Starom Meste 
najmä prevádzkou letnej čitárne v Medickej záhrade, ktorej hlavným poslaním bolo umožniť 
obyvateľom a návštevníkom Bratislavy prečítať si dennú tlač, časopisy, informačné materiály 
a vypožičať si knihy.  
V tomto roku prevzala nad letnou čitárňou záštitu starostka mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, Tatiana Rosová. Koncom mája veterná smršť a silný vietor výrazne poškodili 
konštrukciu dreveného prístreška čitárne. Vďaka finančnej podpore mestskej časti  sa 
v mesiaci jún podarilo letnú čitáreň opäť otvoriť. 
Letná čitáreň poskytovala svoje služby bezplatne od 18. 6. 2012 do 31. 8. 2012 denne od 
10.00 hod. – 18.00 hod. Služby počas pracovných dní zabezpečovali externí pracovníci 
Staromestskej knižnice, počas víkendov dobrovoľníci z firmy Dell. 
K dispozícii bolo 48 študijných miest. 
V roku 2012 letnú čitáreň navštívilo 5 157 návštevníkov, ktorí realizovali 12 139 výpožičiek 
z toho 912 kníh. Priemerná denná návštevnosť bola 68,76  čitateľov. 
Návštevníci letnej čitárne mali k dispozícii 81 titulov v 86 exemplároch denníkov a časopisov 
v jazykoch slovenskom, českom, anglickom, francúzskom, maďarskom, nemeckom, 
poľskom, talianskom a bulharskom. Z celkového počtu zakúpila  Staromestská knižnica 45 
titulov v 46 exemplároch v nákladovej finančnej hodnote 880,17 €. Darom (zahraničné 
kultúrne inštitúty, Veľvyslanectvo USA, regionálne periodiká) sme získali 36 titulov v 40 
exemplároch.  
V ponuke služieb bol aj Staromestský knižný kolotoč. Návštevníci mali počas prevádzky 
letnej čitárne k dispozícii  1 195 kníh (knihy vyradené z fondu Staromestskej knižnice, dary 
od používateľov knižnice a z internetového kníhkupectva Gorila)  pre všetky vekové 
kategórie čitateľov. Do letnej čitárne sa vrátilo 283 kníh, zvyšných 912 kníh si ponechali 
návštevníci. 
Staromestská knižnica realizovala počas prevádzky letnej čitárne 12 sprievodných podujatí 
– stretnutia so spisovateľmi, autorské čítania,  divadelné predstavenia Bratislavského 
bábkového divadla, podujatie z cyklu Čitanie nás baví, cestovateľská videoprojekcia, výstavy 
(výtvarné práce žiakov ZUŠ na Podjavorinskej ul., staromestských detí a v spolupráci 
s Bibianou výstava prác autorov ocenených na BIB). 
 
V dôsledku výrazne kráteného finančného rozpočtu pristúpila knižnica v roku 2012 
k úsporným opatreniam. Letnú čitáreň sme otvorili v porovnaní s rokom 2011 o mesiac 
neskôr. Po prvýkrát v 11-ročnej histórii prevádzky letnej čitárne sme boli nútení pristúpiť 
k zníženiu počtu titulov exemplárov najmä dennej tlače, čo spôsobovalo medzi návštevníkmi 
určité napätie a nervozitu. V porovnaní s rokom 2011 sme zakúpili o 5 titulov a 12 
exemplárov periodík menej. Odbornú službu počas víkendových dní vykonávali dobrovoľníci, 
inak by sme nemohli službu počas víkendov zabezpečiť. 
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 Centrom  divadla, literatúry 
a vzdelávania na Školskej 14 k dispozícii jednu malú spoločnú miestnosť v domčeku 
záhradníckych služieb, ktorá bola prístupná vlastne každému. V budúcom roku sa pripravuje 
rekonštrukcia domčeka záhradníckych služieb. V prípade, ak knižnica nebude mať 



k dispozícii aspoň malú uzamykateľnú samostatnú miestnosť, nebudeme schopní zabezpečiť 
prevádzku letnej čitárne. 
Problémom bola i absencia strážnej služby v letnej čitárni. Záhradný nábytok zostáva 
v altánku i po ukončení dennej prevádzky a je tak vystavený napospas vandalom.  
 
Libreso u Zichyho 
Na nádvorí Zichyho paláca bolo druhý rok v prevádzke  samoobslužné Libreso u Zichyho. Pri 
zabezpečení ponuky kníh (Staromestský knižný kolotoč) a 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. 
 
 
Bratislava, 13. 9. 2012 
PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice 



Výpis  zo zápisnice zo zasadnutia Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 17. septembra 2012: 
Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
vzala na vedomie informáciu Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2012 , Vyhodnotenie 
letnej čitárne a podujatí v Horskom parku. 
 
 


