
Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 10/20 14, zo 6. 10. 2014, 17.00 h, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, 
Ventúrska 9 

Prítomní členovia komisie: MUDr. Halka Ležovičová, Soňa Párnická, PhDr. Štefan Holčík , 
PaedDr. Barbora Oráčov á, PhD. , Mgr. Miros lava Babčanová 
Neprítomní členovia komisie: Doc. Mgr. art. Štefan Bučko 
Hostia: PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice, Ing. Ernest Huska, 
vedúci oddelenia kultúry 

Októbrové zasadnutie Komisie pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto, otvori la predsedníčka komisie MUDr. Halka Ležovičová 
a oboznámila prítonUlých s programom: 

l. Informácia Staromestský letný festival 2014 

2. Správa o plnení Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 201 1 - 20 14 (schválené 
uznesením MZ Č. 58/20 ll). 

3. Dotácie 

4. Rôzne 

1. Informácia Staromestský letný festival 2014 

Členovia Komisie pre kultúru dostali materiál k preštudovaniu i v elektronickej podobe a pán 
Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry ústne podal doplľiujúce informácie. Vyslovil 
spokojnosť najmä s rozšíreným počtom utorkových čítač iek s bohatou návštevnosťou, ktoré 
sa realizovali za spolupráce s Vydavateľstvom K.K. Bagala. Novinkou boli i divadelné 
predstavenia pre deti v Medickej záhrade, dramaturgicky zostavené zo súborov z Moravy. 
Pozitívom bol i projekt Viva Musica Cinema. Premietanie filmov s významnou hudobnou 
zložkou sa premietali na veľkoplošnej obrazovke s úvodným slovom pána Husku na 
Hviezdoslavovom námestí. Menšia návštevnosť bola na druhom ročníku Televíznych 
pondelkov u Zichyho, premietanie pôvodnej televíznej tvorby na nádvorí Zichyho paláca. 

Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovi čová tiež podporila projekt Viva 
Musica Cinema, na ktotý mestská časť Bratis lava-Staré Mesto uvoľnila prostriedky formou 
dotácií. Opakovane však vyslovila nespokojnosť s prehustením podujatí v posledný júnový 
týždeň. 

Vyjadri la úprimné poďakovanie za Staromestský letný festival oddeleniu kultúry, kultúrnym 
zariadeniam a Staromestskej knižnici, ktorá celé leto realizovala Letnú čitáreň v Medickej 
záhrade. Pani riaditeľka Staromestskej knižnice PhDr. Judita Kopáčiková vyzdvihla novinku 
tohto leta a to tvorivé dielne pre deti reali zované v spolupráci s DELL a pripomenula, že 
predstavenia Bratislavského bábkového divad la sa odohrali bez nároku na honorár. 

Komisia pre ku ltúru berie na vedomie informáciu Staromestský letný festival 2014 .. 



2. Správa o plnení Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2011 - 2014 
(schválené uznesením MZ č. 5812011). 

Predkladaný materiál si mali možnosť č lenovia Komisie pre kultúru podrobne preštudovať 

v elektronickej podobe. Pani riaditeľka Staromestskej knižnice PhDr. Judita Kopáčiková ústne 
poskytla doplňujúce informácie. 

Konštatovala, že v hodnotenom období je najvaCSIm problémom neustále sa zmzuJucl 
finančný rozpočet Staromestskej knižnice. Oproti roku 20 I O bol rozpočet znížený o 90 000 €, 
ale i napriek tomu je potešujúce koľko významných vecí sa podarilo . Najvýznamnejším 
počinom bolo v roku 20 12 otvorenie Centra pre deti a mládeže na Blumentálskej, prestavbou 
nevyužívanej a devastovanej terasy, ktorá bola súčasťou budovy. Vytvorilo sa centrum 
spÍi\ajúce všetky požiadavky súčasn)'ch vymožeností techniky (3 nové verejné internetové 
stanice, z toho na I počítač i hlasový výstup pre nev idiacich, 4 prelu'ávače MP3 pre zrakovo 
znevýhodnených čitateľov, 2 čítačky elektronických kníh, x-box so senzorom pre pohybové 
hry pre deti , v spolupráci s CV TI SR umožnený či tateľom prístup zdarma do databáz zo 
všetkých verejných internetových staníc v kni žnici , v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre 
nevidiacich v Levoči umožnený prístup do digitálnej knižnice pre zrakovo hendikepovaných 
používateľov) a možností kultúrneho vyžitia detí a mládeže. Od roku 20 13 organizuje pre 
seniorov tréningy pamäti , v rokoch 20 11 - 2014 kni žnica zrealizova la 17 kurzov Internet a e
mail pre seniorov, ktoré absolvovalo 165 seniorov. Významnou uda l osťou bola oslava 55. 
výročia zriadenia Staromestskej knižnice. Z dôvodu doplnenia kni žničného fondu novými 
knihami z iných zdrojov knižnica realizuje úspešný projekt Jednu kn ihu ročne - knižnici (kúp, 
prečítaj a daruj jednu knihu ročne Staromestskej knižnici) . V rokoch 20 II - 2014 
kompenzovala knižnica nedostatočný finančn)' rozpočet príspevkami z grantového systému 
MK SR, BSK a sponzorským i darmi vo výške takmer 40000 €. V roku 201 3 by Letná 
čitáreľí bez finančnej výpomoci BSK nemohla byť v prevádzke 7 dní v týždni. 

Nedarí sa zabezpečiť dostatočný prísun financií na mzdové prostriedky a prírastok 
knižničného fond u kúpou. Štandardy MK SR pre verejné kni žnice určujú v závislosti od 
veľkosti mesta, obce nákup kníh v hodnote 0,10 knihy na obyvateľa Starého Mesta sa 
podarilo, čo sa podarilo splniť iba v roku 20 II . 

Komisia pre kultúru berie na vedomie Správu o plnení Koncepcie rozvoja Staromestskej 
knižnice na roky 2011 - 2014 (schválené uznesením MZ č. 58/2011). 

3. Dotácie 

3. a) 
Názov žiadateľa: Centrum vizuá lneho umenia - CEVIUM, n.o. 
Adresa: Vajnorská 52, 83104 Bratislava 
IČO: 45741379 
Požadovaná výška dotácie: 4 678,-€ 
Štatutárny zástupca: Mgr. Nina Vrbanová 
Názov projektu: Činnost' Galérie Cypriána Majerníka v roku 2014 
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UZNESENIE 47/2014 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu MČBSM schváliť dotáciu 4 650,-€ žiadateľov i Centrum 
vizuálneho umenia - CEVIUM, n.O. k reali zácii projektu Činnost' Galérie Cypriána 
Majerníka v roku 2014. 

Hlasovali: S 
hlasovaIlie za: 3 

3. h) 

proti: 2 

Názov žiadateľa: Slovenské ľadové medvede, o.z. 
Adresa: Svetlá ul. 7,811 02 Bratislava 
IČO: 30868840 
Požadovaná výška dotácie: 300,-€ 
Štatutárny zástupca: JUDr. Ján Vyhnálik 

zdržal sa: O 

Názov projektu: Plávanie otužilcov v Dunaji " Od Štúra k Štefánikovi" 

Vzhľadom k tomu, že žiadosť nemala všetky požadované prílohy a neboli doručené do 
termínu októbrového rokovania Komisie pre kultúru členovia Komisie pre kultúru ju do 
hlasovania nezarad ili. 

3. c) 
Názov žiadateľa: ARTEATRO 
Adresa: Biela 6, 811 01 Bratislava 
IČO: 37929062 
DIČ: 2022471022 
Požadovaná výška dotácie: 1 OOO,-€ 
Štatutárny zástupca: Mgr. art. Tomáš Roháč, ArtD. 
Názov projektu: ARTEatroRAPIA 

UZNESENIE 48/2014 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu MČBSM schváliť dotáciu 600,-€ žiadateľovi ARTEATRO 
k realizácii projektu ARTEatroRAPIA. 

Hlasovali: S 
hlasovaIlie za: 5 

3. d) 

proti: O 

Názov žiadateľa : ARTEATRO 
Adresa: Biela 6, 811 01 Bratislava 
IČO: 37929062 
DIČ: 2022471022 
Požadovaná výška dotácie: 1 OOO,-€ 

zdržal sa: O 
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Štatutárny zástupca: Mgr. art. Tomáš Roháč, ArtD. 
Názov projektu: Pressburg Panoptikum 

UZNESENIE 4912014 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu MČBSM schváliť dotáciu 500,-€ žiadateľov i ARTEATRO 
k realizácii projektu Pressburg Panoptikum. 

Hlasovali: 5 
hlasoval/ie za: 5 

3. e) 

proli: O 

Názov žiadatel'a: MLADÉ UMENIE 
Adresa: Baštová 1,811 03 Bratislava 
IČO: 42365627 
Požadovaná výška dotácie: 1 OOO,-€ 
Štatutárny zástupca: Mgr. Andrej Jaroš 

zdržal sa: O 

Názov projektu: Výstavná činnosť galérie FIatgallery do konca roka 2014 

UZNESENIE 50/2014 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto odporúča 
miestnemu zastupiteľs tvu MČBSM schváliť dotáciu 350,-€ ž iadateľovi MLADÉ UMENIE 
k realizáci i proj ektu Výstavná činnosť galérie FIatgallery do konca roka 2014. 

Hlasoval i: 5 
hlasoval/ie za: 5 

3.1) 

proli: O 

Názov žiadatel'a: LÚČ, vydavatel'ské družstvo Bratislava 
Adresa: Špitálska 7, 813 59 Bratislava 
IČO: 00586391 
DIČ: 2020292769 
Požadovaná výška dotácie: 500,-€ 
Štatutárny zástupca: Ing. Ignác Kolek 
Názov projektu: Stretnutie s poéziou 

UZNESENIE 51/2014 

zdržal sa: O 

Komisia pre kultúru miestneho zastupitel'stva mestskej čast i Bratislava- Staré Mesto odporúča 
miestnemu zastupitel'stvu MČBSM schváliť dotáciu 500,-€ ži adateľovi LÚČ, vydavatel'ské 
družstvo Bratislava k realizácii projektu Stretnutie s poéziou. 

Hlasovali: 5 
hlasoval/ie za: 3 proli: O zdržal sa: 2 
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4. Rôzne 

Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová na záver poďakovala prítomným 
za účasť na októbrovom zasadnutí. 

Zapisovateľka: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 6. 10.2014 
Ukončenie: o 19.00 hod. 

Rozdeľovník: 

PhDr. Tatiana Rosová, starostka 
Ing. Ján Krta, zástupca starostky 

(/ ~~eu?< I 
MUDr. Halka Ležovičová 

predsedníčka Komisie pre kultúru 

MUDr. Péter Osuský, zástupca starostky 
Mgr. Kamil Homoľa, prednosta miestneho úradu 
Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór 
Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry 
Ing. Paulína Schmidtová, referát organizačný 
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