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Návrh uznesenia : 

 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto  
 
 b e r i e  n a  v e d o m i e   
 
Vyhodnotenie Staromestského letného festivalu 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V y h o d n o t e n i e  S t a r o m e s t s k é h o  
l e t n é h o  f e s t i v a l u  2 0 1 4   
 

Staromestský letný festival 2014 bol, tradične aj po skúsenostiach minulých rokov,  
navrhnutý  a realizovaný tak, aby jej hlavnou cieľovou skupinou boli mešťania, čiže aby 
primárne boli spokojní obyvatelia Starého Mesta a Bratislavy,  ale aj aby bol príťažlivý 
pre návštevníkov – domácich či zahraničných turistov. Pri programoch bol kladený dôraz na 
kvalitu kultúrnych programov, ale svoje miesto si našla aj kultúrna zábava vhodná pre letné 
obdobie. Snahou bolo, aby bol program prístupný či už cenovo alebo žánrovo, aby si 
v zmesi programov každá generácia našla svoje divácke miesto.  

Staromestský letný festival sa realizoval tradične na Hviezdoslavom námestí, na nádvorí 
Zichyho paláca, v Medickej záhrade a v kultúrnom zariadení na Gaštanovej ulici. 

 
Cyklus divadelných podujatí pod názvom Divadlo na nádvorí otvorilo zoskupenie 
divadelných nadšencov anglického jazyka Bridgin drama. Po Tajovského ženskom zákone 
si pripravili a odohrali Kukučínovu Rysavú jalovicu- KUKUCHEERS pred vypredaným 
hľadiskom. Osem večerov ponúklo predstavenia v podaní vysoko profesionálnych súborov 
napr. Harlekýn s tak významnými hercami ako Naďa Konvalinková a  Václav Vydra až po 
nadšených ochotníckych divadelníkov z Vajnor,  s jednotiacim zámerom priniesť najmä 
zábavu v čase letných mesiacov. 
 
Hudba na námestí (Hviezoslavovom),  odohralo sa 24 koncertov, za dobrej účasti 
verejnosti. Podarilo sa zabezpečiť vystúpenia Dychovej hudby Ministerstva vnútra SR, 
Vlado Vizár a Revival & Traditional jazz band, Miriam Kaiser, Viliam Cibula, Seredský 
Dixiland band, Maroš Bango, Kristína a ďalší. 

Medzinárodné pódium na Hviezdoslavovom námestí, počas tohto leta  poctili svojím 
vystúpením  hudobníci z Austrálie, Dánska, Švajčiarska, Rakúska, Poľska a už tradične 
gamelan a bambusový orchester z Indonézie. Zaujímavý koncert prinieslo zoskupenie Chris 
& Moira z Malty, v minulosti úspešní v súťaži Eurovízie. Pripomenuli sme si 70.výročie 
vypuknutia Varšavského povstania výstavou a koncertom v spolupráci s Poľským 
veľvyslanectvom a poľským Ústavom pamäti národa. 
 
Staromestskú tančiareň dosť výrazne poznamenali rozmary počasia. Iba jeden večer sa 
podarilo realizovať podujatie bez menovaných  komplikácií. Samostatná tančiareň 
venovaná tangu v štýle tzv. Milonga sa realizovala na pódiu v altánku na Hviezdoslavovom 
námestí za bohatej účasti najmä divákov. 

Na nádvorí Zichyho paláca už štvrtý rok bola zriadená malá samoobslužná knižnica-libreso. 
Druhý rok oddelenie kultúry vstúpilo do spolupráce s Literárnym klubom a vydavateľstvom 
K.K. Bagalu a po úspešnom roku 2013 rozšírila počet autorského čítania pôvodnej 
slovenskej tvorby Literárny klub u Zichyho zo štyroch na osem. Večery boli venované  
Dušanovi Mitanovi, turecko-slovenskému Agda Bavi Painovi, Novej slovenskej próze I a II, 
Novej slovenskej poézii, českej spisovateľke a členke Plastic People of Univerzum p. Eve 
Turnovej, Tomášovi Janovicovi, Tomášovi Ulejovi, Jozefovi  Ignácovi  Bajzovi a Jánovi 



Johanidesovi. Čítačky boli doplnené aj hudbou, spomeňme aspoň vystúpenie 
fenomenálneho Mariána Vargu. 
Televízne pondelky u Zichyho, po úspešnom štarte v roku 2013 zaznamenali výraznejšiu 
stagnáciu v návštevnosti. Je pravdou, že v tomto roku sa premietalo na dvoch stanoviskách 
v centre Starého Mesta na veľkoplošných obrazovkách, čomu premietanie na nádvorí 
nemohlo konkurovať. Pre budúci rok sa uvažuje s ich prenosom práve na obrazovku tzv. 
obývačky. 
 
V roku 2014 sa podarilo zrealizovať tri chrámové koncerty. Najvýznamnejším počinom bol 
koncert zboru ADOREMUS v Dóme sv. Martina, venovaný 100. výročiu začiatku I. svetovej 
vojny s recitáciou Štefana Bučka Krvavých sonetov P. O. Hviezdoslava. Plné lavice zažili 
dôstojnú kultúrnu spomienku na tragické udalosti.  
 
Galéria F7 na Františkánskom námestí v duchu svojho zamerania ponúkla výstavu malieb 
REMINISCENCIE NA HĽADANIE FORMY MÔJHO VÝTVARNÉHO VYJADRENIA 1979 – 
2002 - Štefan FECKO, výstavu drevorezbárov METAMORFÓZY DREVA – kolektív autorov 
a napokon objekty zo skla LENKY HLÁVKOVEJ - Výber z tvorby. 
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania na Školskej 14 pripravilo do programu 
Staromestského letného festivalu predstavenia pre deti, cvičenia pod vedením odborných 
lektorov v Medickej záhrade a 2 koncerty počas plavby na Dunaji - Jazzovú loď. 
 
Rozprávkové pondelky v Medickej záhrade ponúkli bratislavskému detskému divákovi 
nevšedný zážitok v podobe štyroch divadelných predstavení súborov z Moravy. Podarilo sa 
vybrať predstavenia maximálne vhodné do exteriéru záhrady a zrozumiteľné slovenskému 
publiku: O PRAČLOVÍČKOVI, Divadlo Tramtarie z Olomouca, BOBŘI OD BOBŘÍ ŘEKY, 
Divadlo Plyšového medvídka z Prostějova, BAVÍ VÁS KUK A CUK, Kuk a Cuk z Brna a 
SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ, Divadlo Koráb z Brna. KZ na Školskej plánuje v tomto 
projekte pokračovať i budúci rok a ak podmienky, najmä finančné (aj podnebné), dovolia, 
môžu byť predstavenia počas celého leta. 
 
Cyklus cvičení pod stromami pod vedením odborných lektorov v Medickej záhrade sa už 
stal pojmom medzi obyvateľmi. Z plánovaných 36 cvičení sa z dôvodu nepriaznivého 
počasia uskutočnilo 33 s priemernou účasťou 30 cvičencov na jedno cvičenie. Pracovníčky 
realizujúce podujatia v Medickej záhrade narazili na technický problém a to v možnosti 
uschovania pomocného materiálu. Keďže v záhrade už nie je unimobunka a v tzv. domčeku 
nie je možné vytvoriť úložné zázemie, vytvoril sa provizórny priestor umiestnením kovovej 
skrine na toaletách v Medickej záhrade. Toto riešenie je však naozaj provizórium a ak sa 
bude KZ v týchto aktivitách pokračovať, je potrebné vytvoriť vhodných skladový priestor. 
 
Jazzová loď s Petrom Lipom. Kultúrne zariadenie na Školskej 14 zrealizovalo 
v hodnotenom roku dva koncerty počas plavby na Devín a späť. Vďaka vhodnejšej 
propagácii bola účasť bohatšia a aj druhá loď začiatkom septembra bola dobre obsadená. 
 
Detské denné tábory organizované kultúrnym zariadením na Gaštanovej ulici ponúkli 
bohatý a zaujímavý program, 24 podujatí v Bratislave, 4 celodenné mimobratislavské výlety 
a 4 zahraničné výlety. Okrem hlavného programu mali deti k dispozícii 2 stolnotenisové 
stoly, DVD s filmami, spoločenské hry i materiál na výtvarné aktivity. I tento rok sa deti 
dočkali noviniek. napr. v Bratislave beseda s colníkmi, etnobubnová škola, prehliadka 



Pisztoryho paláca s premietaním filmu, návšteva staromestskej záhrady /Prügerky/ 
s ukážkami šampiónov v Jojo a ukážky Rope skippingu s minikurzom. Novinky boli 
pripravené i v celodenných výletoch, napr. návšteva fariem Etelky na Prašníku a Nový 
Zéland pri Piešťanoch, tvorivé dielne v archíve v Šali a všetky celodenné zahraničné výlety: 
Ratiškovice – šliapacie dreziny, Hodonín – Masarykovo múzeum a zámok Veveří /ČR/,  
Vedecko technické centrum v Mosonmagyaróváre /Maďarsko/, Čokoládovňa v Kittse 
a farma v Edelstale /Rakúsko/.  
 
 
Prehľad aktivít Staromestského letného festivalu : 
 

 
Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov podujatia počet Návštevnosť  Náklady € Príjem € 
Hudba na námestí Hviezdoslavovo nám. 24 4 000 2 800,- 0,- 
Divadlo na nádvorí Zichyho paláca 8 920 4 900,- 4 606,- 
Hudba na  nádvorí Zichyho paláca 8 700 2 950,- 2 348,- 
Staromestská tančiareň 4 300 980,- 0,- 
Cvičenie v Medickej záhrade 33 1 100 564,- 0,- 
Maxišach na Hviezdoslavovom nám. 19 250 370,- 0,- 
Denné detské tábory CDLaV Gaštanová 4 133 8 450,-     8 050,- 
Predstavenia pre deti v Medickej záhrade 4 600 920,- 0,- 
Literárny klub u Zichyho 8 750 1 600,- 0,- 
Výstavy 3 450 0,- 0,- 
Jazzová loď 2 334 4 295,- 4 342,- 
Televízne pondelky u Zichyho 4 100 479,40 0,- 
Chrámové koncerty 3 450 500,- 0,- 
Spolu 124 10 087 28 808,40 19 346,- 
Sponzorské podporenie Slovenskou sporiteľňou 
Divadlo a hudba na nádvorí 

   4 000,- 

Sponzorské podporenie táborov VÚB a IEG    2 770,- 



 
 
 
 
 
V y h o d n o t e n i e  č i n n o s t i  
S t a r o m e s t s k e j  k n i ž n i c e  p o č a s  
S t a r o m e s t s k é h o  l e t n é h o  f e s t i v a l u   
2 0 1 4  
 
Letná čitáreň Medická záhrada 2014 
 
Staromestská knižnica prispela v roku 2014 do ponuky Staromestského letného festivalu 
najmä prevádzkou letnej čitárne v Medickej záhrade, ktorej hlavným poslaním bolo umožniť 
obyvateľom a návštevníkom Bratislavy bezplatne využívať jej služby - prečítať si dennú tlač, 
časopisy, informačné a propagačné materiály o kultúrnou dianí v Bratislave, vypožičať si 
knihy či využiť bezplatné wifi pripojenie na internet. I v tomto roku prevzala nad letnou 
čitárňou záštitu starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Tatiana Rosová, ktorá 
prevádzku letnej čitárne i slávnostne otvorila.   
 
Z dôvodu zníženia rozpočtu Staromestskej knižnice na rok 2014 sme boli nútení odborné 
služby počas víkendových dní riešiť s pomocou dobrovoľníkov, bez ich výpomoci by 
nemohla byť letná čitáreň otvorená sedem dní v týždni. 
 
Prevádzku letnej čitárne v tomto roku opäť finančne podporil Bratislavský samosprávny 
kraj.  
Letná čitáreň poskytovala svoje služby bezplatne od 20. 6. 2014 do 31. 8. 2014 denne od 
10.00 hod. do 18.00 hod., t.j. 73 dní. Služby počas pracovných dní zabezpečovali externí 
pracovníci Staromestskej knižnice a aktivační pracovníci, ktorých sme zamestnali cez Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny, počas víkendov dobrovoľníci z firmy Dell, Ústrednej 
knižnice SAV a občianski dobrovoľníci. Dobrovoľníci z firmy DELL spolupracovali s 
knižnicou pri zabezpečovaní prevádzky letnej čitárne v Medickej záhrade už tretí rok. 
Návštevníkom bolo k dispozícii 45 študijných miest, 73 titulov denníkov a časopisov v 79 
exemplároch v jazykoch slovenskom, českom, anglickom, francúzskom, nemeckom, 
maďarskom, poľskom, talianskom a bulharskom. Počas letnej sezóny využilo služby letnej 
čitárne 4 457 návštevníkov, ktorí realizovali 11 312  výpožičiek, z toho 925 kníh. Priemerná 
denná návštevnosť bola 44,2  čitateľa. 
 
Veľkej obľube medzi návštevníkmi letnej čitárne a Medickej záhrady vôbec sa tešil 
Staromestský knižný kolotoč. Návštevníci mali k dispozícii  knihy vyradené z fondu 
Staromestskej knižnice a dary od občanov. Knihy si mohli zadarmo vypožičať, po prečítaní  
vrátiť alebo si ich ponechať. Novinkou tohtoročnej sezóny boli dve knižné búdky typu little 
free library, realizáciu ktorých podporila mestská časť Staré Mesto navýšením finančného 
rozpočtu knižnice. Jedna bola inštalovaná v priestoroch letnej čitárne v Medickej záhrade 
a bude v prevádzke po celý rok, nielen počas letnej sezóny, druhú sme umiestnili na  
kúpalisku Mičurin na Búdkovej ceste.  
 



Knižnica tiež spolupracovala pri prevádzke Libresa u Zichyho, ktoré bolo návštevníkom 
k dispozícii na nádvorí Zichyho paláca. Prevádzku libresa zabezpečovalo oddelenie kultúry 
Miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto, knižnica sem pravidelne dvakrát do týždňa 
presúvala časopisy z letnej čitárne v Medickej záhrade. 
V letnej čitárni sme realizovali 19 sprievodných podujatí – stretnutia so spisovateľmi, 
zaujímavými osobnosťami nášho kultúrneho a spoločenského života, autorské čítania, 
divadelné predstavenia Bratislavského bábkového divadla, cestovateľská videoprojekcia, 
výstavy (obrazy maliarky Jany Dallosovej, výtvarné práce staromestských detí, v spolupráci 
s Bibianou výstava ilustrátorov ocenených na BIB 2013). Tohtoročnou novinkou boli dve 
tvorivé dielne – Tvorivé dielničky pre vaše detičky, na ktorých sme spolupracovali so 
spoločnosťou DELL. 
 
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 v tomto roku mali minimálny dočasný náhradný priestor 
(v minulých rokoch sme mali k dispozícii samostatnú uzamykateľnú miestnosť v priestore 
domčeka v Medickej záhrade, ktorý v tomto roku prešiel  rekonštrukciou a návštevníkom je 
tu k dispozícii kaviareň Domček Medická). Náhradný priestor sme získali vďaka spolupráci 
s oddelením investičným a majetkovým miestneho úradu Staré Mesto na medziposchodí 
v budove verejných toaliet, považujeme ho však za dočasný. Pre zabezpečenie kvalitnej 
prevádzky letnej čitárne je pre budúci rok dôležité vyriešiť zázemie letnej čitárne trvale, 
najlepšie v priestore na úrovni zeme z bočnej strany budovy.  
 
Počas prevádzky sme zaznamenali odcudzenie dvoch diek, dvakrát poškodené zámky 
v „služobnom priestore“ (budova verejných toaliet), poškodené dve kovové stoličky. 
Trvalým problémom je neexistujúca ochrana verejného poriadku v Medickej záhrade 
prostredníctvom strážnej služby. Taktiež neudržiavaný chodník v priestore letnej čitárne, 
kde je z dôvodu veľkej prašnosti potrebné buď vybudovať dlažbu, alebo minimálne naviezť 
nový štrk, neprispieva ku komfortu návštevníkov letnej čitárne i Medickej záhrady vôbec. 
Napriek týmto „drobným“ nedostatkom sa letná čitáreň v Medickej záhrade teší veľkej 
pozornosti a obľube u obyvateľov a návštevníkov nášho mesta, ktorí ju považujú za trvalú 
súčasť letnej ponuky kultúrnych podujatí v Starom Meste. Nakoniec v roku 2014 to bola už 
jej ôsma sezóna v Medickej záhrade. 
 
PhDr. Judita Kopáčiková, riaditeľka Staromestskej knižnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Výpis zo zasadnutia 
Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam  10/2014, zo  8. 9. 2014, 17.00 h, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Ventúrska 9 
 
Prítomní členovia komisie:  MUDr. Halka Ležovičová, Soňa Párnická, PhDr. Štefan Holčík,  
PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., Mgr. Miroslava 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, otvorila predsedníčka komisie MUDr. Halka Ležovičová 
 a oboznámila prítomných s  programom: 
 
1. Informácia Staromestský letný festival 2014 
2. Správa o plnení Koncepcie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2011 – 2014 (schválené 
uznesením MZ č. 58/2011). 
3. Dotácie 
4. Rôzne 
 
Add 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 doplňujúce informácie. Vyslovil spokojnosť najmä 
s rozšíreným počtom utorkových čítačiek 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 Ležovičová tiež podporila projekt Viva Musica 
Cinema, na ktorý mestská časť Bratislava-Staré Mesto uvoľnila prostriedky formou dotácií a vyslovila 
však nespokojnosť s prehustením podujatí v posledný júnový týždeň. 
Vyjadrila 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 realizované v spolupráci s DELL a pripomenula, že predstavenia Bratislavského 
bábkového divadla sa odohrali bez nároku na honorár. 
 
Komisia pre kultúru berie na vedomie informáciu Staromestský letný festival 2014.  


