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Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 2/2014, z 24. 2. 2014, 17.00 h, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, 
Ventúrska 9 

Prítomní členovia komisie: MUDr. Halka Ležovičová, PhD., Soňa Párnická, Doc. Mgr. art. 
Štefan Bučko, PhDr. Štefan Holčík, Mgr. Miroslava Babčanová, 
Neprítómní členovia komisie: PaedDr. Barbora Oráčová, 
Hostia: Ing. Ernest HuSka, vedúci oddelenia kultúry, Mgr. Martin Micheľ, vedúci oddelenia 
právneho a správnych činností, PhDr. Borivoj Medelský, oddelenie kultúry. 

Februárové zasadnutie Komisie pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, otvorila predsedníčka komisie MUDr. Halka Ležovičová, oboznámila 
prítomných s bodmi programu: 

l. Postup pri oceňovaní významných Staromešťanov a osôb, ktoré sa zaslúžili o Staré Mesto 

2. Galéria Cypriána Majerníka, Zmluva o správe a nadobúdaní zbierkových predmetov 

3. Návrh na zrušenie poplatku v Galérii F7 

4. Pripomienky k schválenému rozpočtu na rok 2014 pre oddelenie kultúry a kultúrne 
zariadenia na Školskej a Gaštanovej ulici a na Františkánskom námestí 

5. Žiadosť Domu Fotografie o spoluprácu s MČBSM 

6. Dotácie 

7. Rôzne 

1. Postup pri oceňovaní významných Staro mešťanov a osôb, ktoré sa zaslúžili o Staré 
Mesto 

Vedúci oddelenia kultúry pán Ing. Ernest Huska vysvetlil prítomným členom komisie, že 
jednotlivé mestské časti si oceňujú svojich občanov, tak ako napríklad minulý týždeň od BSK 
dostala ocenenie naša kolegyňa pani M. Thierová umelecká vedúca Detského baletného 
štúdia. Aj preto má význam vytvoriť mechanizmus, ktorý by umožňoval oceniť obyvateľov 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Ako možný dátum ocenení sa diskutoval dátum ll. 
november (sviatok sv. Martina vzhľadom na Dóm sv. Martina) , aj preto že mestské ocenenie 
Cena primátora sa odovzdáva na jar pri príležitosti sviatku sv. Juraja patróna samosprávy, čiže 
jarný dátum je obsadený). 
Poslanec PhDr. Štefan Holčík vyslovil obavu z pretlaku existencie rôznych ocenení, ale i tak 
navrhol názov ocenenia Staromešťanov - Cena Richtára Jakuba (podľa prvého menom 
známeho bratislavského richtára). 
Poslankyňa Mgr. Miroslava Babčanová bola toho istého m\zoru na pretlak ocenení a videla 
význam udeľovať ocenenia len pri významných výročiach a aby sa návrh na ocenenie 
realizoval anketou občanov. 
V ďalšej diskusii sa poslanci dohodli na podmienke, že navrhovať občanov Starého Mesta na 
ocenenie môže každý občan, ideálnym termínom k slávnostnému odovzdaniu plakety sa javí 
dátum 21. jún, kedy sa oficiálne začína letný kultúrny festival. Vynorila sa i potreba 
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vyčíslenia vyhotovenia pamätnej plakety, ktorá sa bude oceneným Staromešťanom 
odovzdávať a zloženie komisie, ktorá bude o ocenení rozhodovať. 

UZNESENIE 8/2014 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovat' predložený materiál Postup pri oceňovaní významných 
Staromešťanov a osôb, ktoré sa zaslúžili o Staré Mesto s doplňujúcimi pripomienkami: návrh 
na ocenenie môže podať každý občan, počet ocenených do roka v kategórii Výročná cena 
Starého Mesta nepresiahne 3 osoby, slávnostné odovzdávanie sa uskutoční 21. júna a nazvať 
ocenenie Cena Richtára Jakuba. 

Hlasovali: 5 
hlasovanie za: 3 proti: 2 zdržal sa: O 

2. Galéria Cypriána Majerníka, Zmluva o správe a nadobúdaní zbierkových predmetov 

Vedúci oddelenie kultúry Ing. Emest Huska predložil prítomným poslancom vypracované 
ocenenie zbierky umeleckých predmetov v Galérii Cypriána Majemíka, ktoré mu bolo 
doručené v ten deň o 13.00 hod. Členovia Komisie pre kultúru berú na vedomie, že celková 
suma ocenenia čini 66 400€ a Zmluvou o správe a nadobúdaní zbierkových predmetov sa 
budú zaoberať na marcovom zasadnutí Komisie pre kultúru. 
Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko informoval prítomných o svojom stretnutí s pani PhDr. 
Katarínou Bajcúrovou CSc., ktorá zbierku oceňovala. Vyjadrovala sa veľmi kladne, vysoko si 
cenila mnohých autorov a sama vyslovila najlepšie riešenie a to venovať zbierku Galérii 
mesta Bratislava, ktorá sa profesionálne vie starať o zbierky umeleckých predmetov. 
Poslanec PhDr. Štefan Holčík vyslovil problém, ktorý nastal v súvislosti s tvorbou zbierky 
umeleckých predmetov a to, že fond je evidovaný na Ministerstve kultúry v Galérii Cypriána 
Majemíka, ktorá nemá právnu subjektivitu. V súvislosti so zbierkou navštívil riaditeľa Galérie 
mesta Bratislava, ktorý o darovanie menovanej zbierky prejavil záujem. 

UZNESENIE 9/2014 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto žiada 
prednostu úradu navrhnúť právnemu oddeleniu pripraviť darovaciu zmluvu zbierky 
umeleckých predmetov Galérie Cypriána Majemíka vo vlastníctve mestskej časti Bratislava
Staré Mesto do Galérie mesta Bratislavy. 

Hlasovali: 5 
hlasovanie za: 5 proti: O 

3. Návrh na zrušenie poplatku v Galérii F7 

zdržal sa: O 

Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko sa vyslovil pochvalne k prebiehajúcej výstave v Galérii 
F7. 
Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová, navrhla vzhľadom na 
komplikovanosť s výberom poplatku vystavujúcich za realizáciu výstavy v Galérii F7, tento 
poplatok zrušiť. Ďalej vyslovila nespokojnosť s distribúciou pozvánok na vemisáže v Galérii 
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F7. Navrhla, aby ich dostávali všetci poslanci prostredníctvom pošty, ktorú rozposiela pani 
Ing. Paulína Schmidtová. 

UZNESENIE 10/2014 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
prednostovi zrušiť poplatok v Galérii F7, zavedený uznesením Komisie pre kultúru č.16/20 13 
zo dňa 4.2. 2013 

Hlasovali: 5 
hlasovanie za: 5 proti:O zdržal sa: O 

4. Pripomienky k schválenému rozpočtu na rok 2014 pre oddelenie kultúry a kultúrne 
zariadenia na Skolskej a Gaštanovej ulici a na Františkánskom námestí 

Pracovníčka oddelenia kultúry predložila prítonmým poslancom pripomienky k schválenému 
rozpočtu na rok 2014 pre oddelenie kultúry a kultúme zariadenia na Školskej a Gaštanovej 
ulici a na Františkánskom námestí. Materiál obsahoval v každej položke zdôvodnenie 
požiadavky úpravy rozpočtu a je súčasťou zápisnice. 

UZNESENIE 11/2014 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
prednostovi predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva Návľh na zmenu schváleného 
rozpočtu pre oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia na Školskej a Gaštanovej ulici a na 
Františkánskom námestf v predloženom znení. 

Hlasovali: 5 
Itlasovanie za: 5 proti: O 

s. Žiadost' Domu Fotografie o spoluprácu s MČBSM 

zdržal sa: O 

Stredoeurópsky dom fotografie na Prepoštskej ulici v Bratislave podal na mestskú časť 
Bratislava-Staré Mesto žiadosť o partnerskú spoluprácu. Menovaná organizácia má záujem 
byť zaradená do ročného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na úrovni Galérie 
Cypriána MajeTníka, Divadla GUnaGU a Ticho a spol. 
Mestská časť Bratislava Staré Mesto poskytuje Stredoeurópskemu domu fotografie 
každoročne bez poplatku priestor Galérie F7 k realizácii výstavy v rámci Mesiaca fotografie. 
Žiadateľ môže požiadať mestskú časť Bratislava-Staré Mesto o poskytnutie dotácie na 
konkrétny projekt. 

UZNESENIE 12/2014 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
žiadosť o partnerskú spoluprácu so Stredoeurópskym domom fotografie prijať 
v požadovanom rozsahu. 
Hlasovali: 5 
hlasovanie za: O proti: 4 zdržal sa: 1 
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Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 
neodporúča žiadosť o partnerskú spoluprácu so Stredoeurópskym domom fotografie prijať 
v požadovanom rozsahu. 

6. Dotácie 

6. a) 
Názov žiadateľa: Hudobná skupina KOZOV ANKA 
Adresa: Šoltésovej 2690/13, 811 08 Bratislava 
IČO: 42353041 
DIČ: 2023955142 
Požadovaná výška dotácie: 3 500,-€ 
Celkový rozpočet projektu: 4 500,-€ 
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Kozovský PhD. 
Názov projektu: Zachovanie, podpora a šírenie tradičnej ľudovej hudobnej kultúry -
vydanie CD albumu. 

UZNESENIE 13/2014 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu 200,-€ žiadateľovi Hudobná skupina 
KOZOV ANKA k realizácii projektu Zachovanie, podpora a šírenie tradičnej ľudovej 
hudobnej kultúry - vydanie CD albumu s podmienkou uskutočnenia tanečnej produkcie 
k podujatiu v realizácii mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Hlasovali: 5 
hlasovanie za: 4 

6. b) 

proti: O 

Názov žiadateľa: SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION 
Adresa: Matičná 11, 831 03 Bratislava 
IČO: 30800889 
DIČ: SK 2022129527 
Požadovaná výška dotácie: 10 OOO,-€ 
Celkový rozpočet projektu: 17 OOO,-€ 
Štatutárny zástupca: Miroslav Lago 

zdržal sa: 1 

Názov projektu: KlezMORE Vienna/ Bratislava (11. Ročník festivalu židovskej kultúry) 

UZNESENIE 14/2014 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu 350,-€ žiadateľovi SLOVAK KLEZMER 
ASSOCIATION k realizácii projektu KlezMORE Vienna/ Bratislava (11. Ročník festivalu 
židovskej kultúry) s podmienkou uskutočnenia koncertu alebo prednášky na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Hlasovali: 5 
hlasovanie za: 5 proti: O zdržal sa: O 
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6. c) 
Názov žiadatel'a: OZ Korunovačná Bratislava 
Adresa: Gagarinova 21, 821 03 Bratislava 
IČO: 30847184 
DIČ: 2021743229 
Požadovaná výška dotácie: 5 OOO,-€ 
Celkový rozpočet projektu: 50 OOO,-€ 
Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Vetrík 
Názov projektu: Korunovačné slávnosti 2014 

UZNESENIE 15/2014 

Komisia pre kultúru miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu 3 OOO,-€ žiadateľovi OZ Korunovačná Bratislava 
k realizácii projektu Korunovačné slávnosti 2014. 

Hlasovali: 5 
hlasovanie za: 5 

6. d) 
Názov žiadateI'a: OZ BChZ 

proti: O 

Adresa: Gerulatská 2, 85110 Bratislava 
IČO: 37929925 
DIČ: 2022511832 
Požadovaná výška dotácie: l 200,-€ 
Celkový rozpočet projektu: 5 720,-€ 
Štatutárny zástupca: Mgr. Art. Magdaléna Rovňáková, ArtD. 
Názov projektu: Letná hudobná škola pre chlapcov 

UZNESENIE 16/2014 

zdržal sa: O 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu 500,-€ žiadateľovi OZ BChZ k realizácii 
projektu Letná hudobná škola pre chlapcov s podmienkou uskutočnenia hudobnej 
produkcie pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto. 

Hlasovali: 5 
hlasovanie za: 5 

6. e) 

proti: O 

Názov žiadateI'a: Centrum vizuálneho umenia CEVIUM, n.O. 
Adresa: Vajuorská 25,83104 Bratislava 
IČO: 45741379 
Požadovaná výška dotácie: 25 260,-€ 
Celkový rozpočet projektu: 53 560,-€ 
Štatutárny zástupca: Mgr. Richard Gregor 

zdržal sa: O 

Názov projektu: Činuost' a prevádzka Galérie Cypriána Majerníka 
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UZNESENIE 17/2014 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu 7 OOO,-€ žiadateľovi Centrum vizuálneho 
umenia - CEVIUM, n.o. k realizácii projektu Činnost' a prevádzka Galérie Cypriána 
Majerníka. 

Hlasovali: 5 
hlasovanie za: 3 

6. f) 

proti: 2 

Názov žiadatel'a: Tomáš Mateovič - KOVMAT 
Adresa: Znievska 3027/1, 851 06 Bratislava 
IČO: 37418891 
DIČ: 1044628453 
Požadovaná výška dotácie: 4 530,-€ 
Celkový rozpočet projektu: 4 530,-€ 
Názov projektu: 4. narodeninová párty DeafcIub-u 

UZNESENIE 18/2014 

zdržal sa: O 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu 200,-€ žiadateľovi Tomáš Mateovič - KOVMAT 
k realizácii projektu 4. narodeninová párty DeafcIub-u s podmienkou doloženia zoznamu 
zúčastnených Staro mešťanov a pri propagácii použiť dostatočne čitatel'né logo 
Bratislava-StaréMesto 

Hlasovali: 5 
hlasovanie za: 3 

6. g) 

proti: O 

Názov žiadatel'a: Vydavateľstvo Forza Music, s.r.o. 
Adresa: Skuteckého 23, 974 01 Banská Bystrica 
IČO: 36046311 
DIČ: 2020094615 
Požadovaná výška dotácie: 2 OOO,-€ 
Celkový rozpočet projektu: 5 150,-€ 
Názov projektu: Vydanie knihy "Nezostalo po nich ticho 3" 

UZNESENIE 19/2014 

zdržal sa: 2 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
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miestnemu zastnpiteľstvu schváliť dotáciu 200 ,-€ žiadateľovi Vydavatel'stvo Forza Music, 
s.r.o. k realizácii projektn Vydanie knihy "Nezostalo po nich ticho 3" s podmienkou 
dodania 5 ks výtlačkov knihy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a umiestnit' v knihe 
logo Bratislava-Staré Mesto. 

Hlasovali: 5 
hlasovanie za:4 

7. Rôzne 

proti: O zdržal sa: 1 

Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová poďakovala prítomným za účasť 

na februárovom zasadnutí. A ri (/)_ I 

lJI;o M~'Ô)t{J/n 
MUDr. Halka Ležovičová 

predsedníčka Komisie pre kultúru 

Zapisovateľka: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 24. februára 2014 

Ukončeníe: o 19.30 hod. 

Rozdeľovník: 

PhDr. Tatiana Rosová, starostka 
Ing. Ján Krta, zástnpca starostky 
MUDr. Peter Osuský, zástupca starostky 
Mgr. Kamil Homoľa, prednosta miestneho úradu 
Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór 
Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenía kultúry 
Ing. Paulína Schmidtová, referát organizačný 

Príloha: 1 
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Návrh na zmenu rozpočtu pre oddelenie kultúry, 0209 
Vzhľadom na nejasne čitateľné podklady k návrhu rozpočtu pre oddelenie kultúry bolo až pri 
rozpise položiek rozpočtu pre oddelenie kultúry na rok 2014 jasné, že je identický s rokom 
2013, ktorý mal byť prechodne šetriaci. Nakoľko pred oddelenim kultúry sú postavené úlohy, 
ktoré sa nedajú zabezpečiť s extrémne nizkym rozpočtom navrhujeme úpravu : 
637002 Konkurzy a súťaže, táto položka je nosná pre prácu oddelenie kultúry a realizuje 
z nich 9 divadelných predstavení na nádvorí Zichyho paláca, 9 koncertov na nádvorí Zichyho 
paláca, 18 koncertov na Hviezdoslavovom námestí, 10 tanečných zábav pre seniorov, 
Staromestský maškarný bál na ľade, l kvetinový ples v Grassalkovičovej záhrade, 4 televízne 
pondelky na nádvorí Zichyho paláca, 4 večery literárneho klubu na nádvorí Zichyho paláca, 
Silvester na ľade a 30 podujatí v rámci Vianočných trhov a v roku 2014 bude dôležité 
podujatie k 100. výročiu vypuknutia prvej svetovej vojny. 
Navrhujeme k pôvodnej sume 20 OOO€ +15 OOO€ = 35 OOO€ 
637 004 Všeobecné služby. V roku 2013 zvolila mestská časť tlač bulletinu kultúrnych 
programov v plnofarebnej verzii. Predpoklad finančného nákladu je 430€ mesačne, ročne 
5 160€. Zo všeobecných služieb sa platí i stavba a demontáž pódia vo vlastnictve MČBCM 
k Staromestskému letnému a zimnému festivalu, predpokladaný náklad 2 OOO€, nakoľko 
nevlastnime zavetrenie a ukotvenie pódia musíme si tieto prvky požičať od firmy, ktorá 
montáž a demontáž bude realizovať. 
Po sezóne 2013, kedy pódium bolo vystavené extrémne dlhý čas poveternostným 
podmienkam, bude nutné vykonať jeho údržbu. 
Navrhujeme k pôvodnej sume 5 300€ + 3 OOO€ = 8 300€ 
637 012 Poplatky odvody. Z tejto položky oddelenie kultúry uhrádza paušálny poplatok 
Ochrannému autorskému zväzu za realizáciu koncertnej činnosti a zmluvná čiastka je na 
4200€. V prípade realizácie vianočných trhov, tak ako sa to stalo v roku 2012 môžeme 
zaplatiť i poplatok za reprodukovanú hudbu 500€. Navrhujeme k pôvodnej sume 3 500€ + 
l OOO€ = 4 500€ 
637027 Odmeny zam. mimoprac. pomeru. Intenzita podujatí na Staromestských trhoch 
odhalila ťažko realizovateľné technické zabezpečenie s počtom pracovníkov z roku 2013. 
Navrhujeme k pôvodnej sume: 9 580€ + l 500€ = 11 080€ 
Spolu: +24 OOO€ 

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14, 0905 
633009 Knihy, noviny, mapy. Z tejto položky menované stredisko nakupuje i učebnice pre 
lektorov jazykových kurzov a pri zaplatení poplatku za denník Sme zostane k tomuto účelu 
nevyhovujúca čiastka 67€. 
Navrhujeme k pôvodnej sume 160€ +300€ = 460€ 
633 001 Interiérové vybavenie. V roku 2013 sa počas predstavenia zlomili dva praktikáble ( 
drevené podstavce pre hľadisko i javisko) so šťastím, že nedošlo k úrazu. Z tohto dôvodu 
bude potrebné zabezpečiť výrobu najmenej dvoch nových praktikáblov. 
Navrhujeme k pôvodnej sume 200€ + 300€ = 500€ 
635 001 Údržba strojov a prístrojov. Za posledné tri roky neboli na kultúrnych zariadeniach 
vykonané výrazué údržbárske práce a na výkone vzduchotechniky sa to už prejavuje. 
Navrhujeme k pôvodnej sume 500€ + 500€ = l OOO€ 
637004 Všeobecné služby. V roku 2013 bolo v tejto položke minuté pri extrémnom šetrení 
28 800€. Z dôvodu, že zmluvne sa zaplatí spoločenstvu DUO poplatky za služby strediska 
24 077€, pri rozpočte na rok 2014 s identickou sumou nezostane stredisku žiadne prostriedky 
na externú výučbu kurzov, ktoré predstavujú príjem cca 70 OOO€ za rok. 
Navrhujeme k pôvodnej sume 24 077€ + 5 OOO€ = 29 077€ 
632004 Internet. Zmluvné mesačné poplatky sú vo výške 52,80€, ročné 633,60€. 
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Navrhujeme k pôvodnej sume 500€ + 150€ = 650€ 
Spolu: +6 250€ 
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19, 0908 
632001 Energie. V roku 2013 suma za energie predstavovala 8 500€. 
Navrhujeme k pôvodnej sume 6 OOO€ + 2 500€ = 8 500€ 
635006 Údržba budov. Dlažba na prístupovom chodníku do zariadenia je v dezolátnom 
stave, Z dôvodu bezpečnosti návštevníkov je nutná oprava. 
Navrhujeme k pôvodnej sume O€ + l 500€ = l 500€ 
637004 Všeobecné služby. V kultúrnom zariadení sa používajú i obrusy, hlavne 
k podujatiam klubu dôchodcov, ktoré je potrebné dať prať. 
Navrhujeme k pôvodnej sume O€ + 200€ = 200€ 
Spolu: +4 200€ 
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania Františkánske námestie, 0907 
633001 Interiérové vybavenie. Na januárovom zasadnutí Komisie pre kultúru bol schválený 
plán výstav v Galérii F7. Keďže v pláne je niekol'ko vystavujúcich sochárov, javí sa potreba 
zabezpečiť podstavce. 
Navrhujeme k pôvodnej sume 200€ + 300€ = 500€ 
635 001 Údržba budov. S realizáciou výstav súvisí i potreba galériu vymal'ovať. 
Navrhujem k pôvodnej sume O€ + l OO€ = l OOO€ 
Spolu: +1 300€ 

Spolu na oddelenie kultúry: + 24 OOO€ 
Spolu na kultúrne zariadenia: + 11 750€ 
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