
Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  
            záznam  6/2011, zo 6. 6. 2011, 16.30 h, Vajanského nábrežie č.3 
 
Prítomní členovia komisie:  MUDr. Halka Ležovičová, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., 
Doc. Mgr. art. Štefan Bučko, PhDr. Štefan Holčík,  Mgr. Miroslava Babčanová , Soňa 
Párnická 
Pozvaní: Ing. Ernest Huska,  
Hostia: Jaroslav Ježek, Mgr. Radovan Choleva, Doc. RNDr. Ivan Haverlík CSc. 
 
Júnové 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 hostí Jaroslava Ježeka, Mgr. Radovana 
Cholevu a oboznámila s programom: 
 
1. Konečná informácia o programoch Kultúrneho leta 2011 
2. Štatút Galérie Cypriána Majerníka 
3. Dotácie pre kultúru 
4. Informácia o programe nového subjektu v Galérii F7 
5. Založenie neziskovej organizácie Poznaj Staré Mesto 
6. Rôzne 
 
1. Konečná informácia o programoch Kultúrneho leta 2011 . 
Predsedkyňa MUDr. Halka Ležovičová ocenila skutočnosť, že sa v rámci programov 
Kultúrneho leta 2011 uskutočnia koncerty na Hviezdoslavovom námestí v sobotu aj v nedeľu. 
 
Vedúci oddelenia kultúry Ing. Ernest Huska informoval o pripravovaných novinkách, ktoré sa 
ešte nedostali do písomnej podoby programu Kultúrneho leta 2011. Prebieha jednanie 
s organizátormi divadelného cyklu Herecké osobnosti a je predpoklad , že mestská časť 
Bratislava – Staré Mesto sa stane spoluorganizátor tohto projektu a je snaha dohodnúť aktivity 
i na nádvorie Zichyho paláca. Oslovil Divadlo Atrapa k účinkovaniu na nádvorí Zichyho 
paláca v auguste, tri nedele a súbežne s vytvorením WiFi zóny na tomto nádvorí bude 
otvorená neformálna čitáreň Libresso, pri aktívnej spolupráci so Staromestskou knižnicou 
a reštauráciou u Zichy. Oficiálne otvorenie Kultúrneho leta 2011 v Bratislave – Starom Meste 
sa zrealizuje Jazzovou loďou 1. júla 2011. 
 
V rámci diskusie vyslovil svoj názor poslanec PhDr. Štefan Holčík k vyveseným tabuliam na 
balkóne Zichyho paláca a zdôraznil, že sú z estetického hľadiska maximálne nevhodne 
umiestnené . 
 
Predsedkyňa komisie MUDr. Halka Ležovičová požiadala doručiť všetkým poslancom 
vytlačené bulletiny s programom Kultúrneho leta. 
 
Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto zobrala 
na vedomie program Kultúrneho leta 2011. 
 
2. Štatút Galérie Cypriána Majerníka. 
 
Predsedkyňa Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová vyjadrila počudovanie, že dostala 
materiál, ktorého obsahom nebol štatút Galérie Cypriána Majerníka, ale návrh zriaďovacej 
listiny Galérie Cypriána Majerníka. Oslovila prítomných k vyjadreniu prečo sa má vytvárať 



zriaďovací dokument, nakoľko táto Galéria má svoju históriu a z predchádzajúcich diskusií 
sme boli presvedčení, že Galéria Cypriána Majerníka je už dávno oficiálne registrovaná na 
Ministerstve kultúry. 
 
Poslanec PhDr. Štefan Holčík vysvetlil prítomným, že zriadením Galérie a jej registrácie na 
Ministerstve kultúry musí táto inštitúcia realizovať zbierkovú činnosť, ktorej fond je 
registrovaný na Ministerstve kultúry , jej zánik musí schváliť opäť Ministerstvo kultúry . 
Musí mať svoju akvizičnú komisiu s riaditeľom. V minulosti pracovala Galéria Cypriána 
Majerníka bez zbierkovej aktivity a značku má mestská časť zapožičanú. 
 
Predsedkyňa MUDr. Halka Ležovičová vyslovila prekvapenie nad absenciou zakladacej 
listiny Galérie Cypriána Majerníka v minulosti. 
 
Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. vyslovila otázku z akého dôvodu neprišiel na 
Zasadnutie Komisie pre kultúru, predkladateľ materiálu Mgr. Richard Gregor, ktorý mohol 
k nemu podať podrobné informácie. 
 
Štatút Galérie Cypriána Majerníka členovia Komisie pre kultúru presunuli do programu 
septembrového zasadnutia a pozývajú naň Mgr. Richarda Gregora z dôvodu vysvetlenia 
sporných bodov v materiály a zároveň žiadajú finančné vyčíslenie a spôsob financovania 
Galérie Cypriána Majerníka, v prípade akceptovania obsahu návrhu zriaďovateľskej listiny. 
 
3. Dotácie pre kultúru 
 
Na aprílovom zasadnutí komisia pre kultúru požiadala predkladateľku žiadosti o dotáciu Oľgu 
Hoffmanovú o doplňujúce informácie, ktoré menovaná dodala. 
 
a) Oľga Hoffmannová 

bábkoherečka 
Divadlo Happy 
Špitálska 59 
811 08 Bratislava 
DIČ: 1024633995 
Názov projektu: Skorovýchovný bábkokoncert II. 
Požadovaná výška dotácie: 1 000€ 
Vyjadrenie komisie: komisia pre kultúru odsúhlasila dotáciu 250€ na dramaturgiu  
predstavenia pre deti predškolského veku. 

 
b) Spolok Dychová hudba Spojár 
 Žilinská 1 
 811 05 Bratislava 
 IČO:30811091 

Názov projektu: Finančná dotácia pre umeleckého vedúceho orchestra na cestovné 
náklady 

 Požadovaná výška dotácie: 500€ 
Vyjadrenie komisie: komisia zamietla poskytnúť dotácie Dychovej hudbe Spojár, 
nakoľko sa tieto prostriedky neposkytujú k úhrade cestovných nákladov dirigenta 
orchestra. 

 
c) Nadácia Horský park 



 Majakovského 13 
 811 04 Bratislava 
 IČO: 30815746 
 Názov projektu: Kultúra v horskom parku 
 Požadovaná výška dotácie: 3 000€ 
 Vyjadrenie komisie: komisia žiadosť  stiahla z rokovania, nakoľko pridelenie dotácie    
           3 000€ na tento projekt, bolo schválené uznesením č.20/2011 dňa 26.4. 2011. 
 
 
 

UZNESENIE 7/2011 
 
Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie 250€ Oľge Hoffmanovej, bábkoherečke na dramaturgiu 
projektu Skorovýchovný bábkokoncert II. 
 
hlasovanie za:   6                                proti: 0                                                 zdržal sa:0                      
 
 
4. Informácia o programe nového subjektu v Galérii F7 
 
Predsedkyňa MUDr. Halka Ležovičová vyjadrila nespokojnosť, že predkladateľ materiálu nie 
je prítomný na zasadnutí Komisie pre kultúru a prosí predložený program doplniť o názvy 
prednášok na septembrové zasadnutie Komisie pre kultúru. 
 
Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko navrhol ,vrátiť sa k téme Program činnosti nového 
subjektu v Galérii F7- FAICA pri hodnotení výročnej správy , po jej ročnom pôsobení. 

 
 

5. Založenie neziskovej organizácie Poznaj Staré Mesto 
 
Poslanec PhDr. Štefan Holčík vysvetlil prítomným, že materiál k založeniu neziskovej 
organizácie Poznaj Staré Mesto bol predložený Komisii pre kultúru z požiadavky finančnej 
komisie. 
Predsedkyňa Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová odovzdala slovo Mgr. 
Radovanovi Cholevovi, nakoľko spracovateľka materiálu Bc. Zuzana Stanová, napriek 
pozvaniu, na zasadnutie komisie neprišla a menovaný ju zastúpil. 
Mgr. Radovan Choleva vysvetlil, že je záujem od podnikateľských subjektov inzerovať v 
Staromestských novinách, čo súčasný legislatívny stav neumožňuje. Vidí možnosť príjmu 
z inzercie použiť na financovanie vydávania novín mestskej časti Bratislava Staré Mesto 
a prípadne pri priaznivej finančnej situácie i na iné kultúrne aktivity , ako napr. návrat 
k náučnému programu na základných školách Poznaj Staré Mesto, známej z minulosti ako 
Poznaj svoje mesto, propagačné materiály a pod. Legislatívne je možné tieto zámery 
uskutočniť prostredníctvom zriadenia neziskovej organizácie. 
 
 V rámci diskusie k danej problematike  poslankyňa Babčanová informovala, že i iné mestské 
časti realizujú túto činnosť podobne a navrhuje v projekte vyčísliť náklady na Staromestské 
noviny a určiť jasné pravidlá financovania v prípade dostatočných prostriedkov a v čase 
nedostatočných prostriedkov. 



Poslanec PhDr. Štefan Holčík upozornil na chyby v projekte právneho charakteru, najmä 
rozpory v určení kompetencií a žiada, doplniť vyjadrenie k danému materiálu, právneho 
oddelenia a takto ošetrený materiál predložiť Komisii pre kultúru na septembrové zasadnutie. 
 
K danej problematike sa v závere zasadnutia Komisie pre kultúru zúčastnil poslanec Doc. 
RNDr. Ivan Haverlík CSc., aby vysvetlil potrebu predložiť tento materiál na 
pripomienkovanie aj školskej komisii, nakoľko z neho vyplýva niekoľko úloh školám 
a predísť tak, ťažkostiam pri realizácii. 
 
Komisia pre kultúru vyslovuje súhlas s myšlienkou projektu a odporúča Bc. Zuzane Stanovej, 
spracovateľke projektu Založenie neziskovej organizácie Poznaj Staré Mesto, dopracovať ho, 
pripomienkovať  v jednotlivých komisiách a na právnom oddelení ,do najbližšieho zasadnutia 
Komisie pre kultúru. 
 
 
6. Rôzne 
V rôznom sa žiadny z poslancov neprihlásil o slovo.  
 
Júnové zasadnutie ukončila predsedkyňa Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová 
a poďakovala prítomným za účasť . 
                                                                       
                                                                     MUDr. Halka Ležovičová 
                                                                      predsedkyňa Komisie pre kultúru 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 6. júna 2011 
 
Ukončenie: o 19.00 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 
 


