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Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam  7/2011, z 19. 9. 2011, 16.30 h, Centrum hudby, Zichyho palác, Ventúrska 9 

 
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,  
 
 
Septembrové 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 oboznámila prítomných 
s programom: 
 

 
1. Návrh Matice slovenskej na pomenovanie parčíka neďaleko Medenej ul. 
2. Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2011 
3. Dotácie 
4. Riešenie obsahovej náplne Mestskej tržnice 
5. Rôzne 
 
1. Návrh Matice slovenskej na pomenovanie parčíka neďaleko Medenej ul. 
Predsedkyňa Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová otvorila diskusiu k  listu 
predsedu Matice slovenskej, starostke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorý členovia 
komisie dostali k preštudovaniu pred zasadnutím. Obsahoval žiadosť o súhlas pomenovať 
priestor v časti Medenej ulice, ktorý pán predseda konkretizoval, že „ide o parčík na ľavej 
strane tejto ulice od rohu Tobruckej až po roh Kúpeľnej ulice pred Puncovým úradom“,  na 
Námestie Franza Liszta . 
Poslanec PhDr. Štefan Holčík uviedol niekoľko negatívnych dopadov rozdelenia existujúcej 
Medenej ulice, prerušenie číslovania, zmenu adries dotknutých domácností, Puncového úradu. 
Priestor nespĺňa charakter námestia, nakoľko sa jedná o zelený ostrovček medzi 
komunikáciami. Navrhuje vybrať lokalitu v iných mestských častiach, kde vznikajú nové 
ulice. 
Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko upozornil, že v súčasnosti je tento priestor  určený na 
výbeh pre psov. 
Predsedkyňa Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová konštatovala časovú tieseň 
riešenia problematiky a nie je reálna realizácia návrhu do osláv 200. výročia narodenia Franza 
Liszta. 
 
 
 

UZNESENIE 8/2011 
 
Komisia pre kultúru neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto schváliť návrh na pomenovanie ostrovčeka zelene medzi komunikáciami na Medenej 
ulici, námestím Franza Liszta. 
 
hlasovanie za:   6                                proti: 0                                                 zdržal sa:0                      
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2. Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2011 
Ing. Ernest Huska , vedúci oddelenia kultúry, informoval o priebehu programov Kultúrneho 
leta 2011 v Starom Meste. 
Vyzdvihol prípravu a realizáciu cyklu koncertov na Hviezdoslavovom námestí pod názvom 
Hudba na námestí. Popri už zabehnutých aktivitách na nádvorí Zichyho paláca ( Divadlo na 
nádvorí a Hudba na nádvorí), ako novinku priniesol sprievodné podujatia s osobnosťami 
z Leta hereckých osobností 2011 , pod názvom Káva u Zichyho a čítačky v spolupráci 
s vydavateľstvom Gorila. Priekopníkom bolo aj vystúpenie pána Mrkvu s dramatizovaným 
čítaním Detí z Bullerbynu. Vysokej návštevnosti sa tešili programy v Medickej záhrade 
a marionetová scéna v Grassalkovichovej záhrade realizovala predstavenia celé dva mesiace. 
Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko vyjadril uspokojenie nad nekompromisným postojom 
predsedkyne Komisie pre kultúru pri tvorbe Kultúrneho leta , zachovať Hudbu na námestí 
a v budúcnosti tento projekt podporí. 
Poslankyňa Mgr. Miroslava Babčanová navrhla rozšíriť žánrovú ponuku o tanečné vystúpenia 
na Hviezdoslavovom  námestí a tvorivé dielne na nádvorí Zichyho paláca. 
Predsedkyňa Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová odporučila na októbrovú komisiu  
podrobnejšie rozpracovať výsledky činností v Medickej a Grassalkovichovej záhrade aj po 
finančnej stránke. 
Komisia pre kultúru vzala na vedomie informáciu Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2011 
a vyslovuje poďakovanie všetkým pracovníkom oddelenia kultúry, ktorí boli na týchto 
aktivitách osobne zainteresovaní. 
 
3. Dotácie pre kultúru 
 
Na septembrovom zasadnutí Komisia pre kultúru prerokovala jednu žiadosť o dotácie: 
 
Nezisková organizácia Galéria 19 n.o. 
Záborského 15, 831 03 Bratislava, výstavné priestory Lazaretská 19, 811 09 Bratislava 
IČO: 42166756 
DIČ: 2022903806 
Štatutárny zástupca: Mgr. Eva Piovarcsyová 
Projekt: Výstava RUDOLF FILA, obrazy – maľby premaľby 
 
 
 
 

UZNESENIE 9/2011 
 
Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie 500€ neziskovej organizácii Galéria 19 n.o. na tlač 
pozvánok, plagátov, katalógového listu a kašírovanie panelov k výstave Rudolfa Filu od 
8.12.2011 do 15.1.2012. 
 
 
hlasovanie za:   6                                proti: 0                                                 zdržal sa:0                      
 
 
4. Riešenie obsahovej náplne Mestskej tržnice 
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Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry dal podnet prítomným poslancom vyjadriť sa k 
budúcej obsahovej náplni Mestskej tržnice. 
Poslanec PhDr. Štefan Holčík vysvetlil, že Mestská tržnica je historickou pamiatkou a chce, 
aby sa zachovalo jej pôvodné určenie, nakoľko normy pre kultúrne zariadenie a tržnicu sú 
veľmi odlišné a myslí si, že kultúrnych zariadení v Starom Meste je dostatočný počet. 
Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko sa obáva pre slabé osídlenie centra mesta o možnosť 
uživiť Mestskú tržnicu. 
Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. vidí budúcnosť Mestskej tržnice v zriadení tzv. 
farmárskych trhov s kvalitnými biopotravinami. 
Poslankyňa Mgr. Miroslava Babčanová podporuje názor poslankyne PaedDr. Barbory 
Oráčovej, PhD. Poslankyňa Soňa Párnická súhlasí s poslancom PhDr. Štefanom Holčíkom. 
Predsedkyňa Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová je za kompromis, základ môže 
tvoriť trhovisko, ktoré občas urobí priestor kultúrnemu podujatiu, ako boli napríklad koncerty 
Festivalu Viva Musica. 

 
 
Komisia pre kultúru odporúča zachovanie pôvodnej funkcie Mestskej tržnice. 
 
 
hlasovanie za:   4                                proti: 0                                                 zdržal sa:2                      

 
 
 
5. Rôzne 
 
Poslankyňa a predsedníčka Mandátovej komisie PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., dala podnet 
prerokovať návrh o poskytovaní  jednorazových odmien poslancom Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nakoľko znížením počtu poslancov je výrazný nárast 
zaťaženosti poslancov časovo aj obsahovo, nakoľko boli zlúčené a rozšírené komisie 
a pribudli aktivity, ktoré sa rozdeľujú medzi menej poslancov. 
 
 

UZNESENIE 10/2011 
 
Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto schváliť poskytovanie jednorazových odmien a poskytnutie preddavku na jednorazovú 
odmenu poslancom z rozpočtu mestskej časti. 
 
 
hlasovanie za:   6                                proti: 0                                                 zdržal sa:0                      
 
 
V rôznom poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko navrhol uctiť si pamiatku Tibora 
Andrašovana  pomenovaním ulice jeho menom, následne  poslankyňa PaedDr. Barbora 
Oráčová,  našla riešenie do budúcnosti na parcelnom čísle cesty na Búdkovej ulici 4289/16. 
 
 
                                                                       
                                                                     MUDr. Halka Ležovičová 
                                                                   predsedkyňa Komisie pre kultúru 
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Zapisovateľka: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 19. septembra 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 
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Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam  7/2011, z 19. 9. 2011, 16.30 h, Centrum hudby, Zichyho palác, Ventúrska 9 

 
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,  
 
 
Septembrové 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 oboznámila prítomných 
s programom: 
 

 
1. Návrh Matice slovenskej na pomenovanie parčíka neďaleko Medenej ul. 
2. Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2011 
3. Dotácie 
4. Riešenie obsahovej náplne Mestskej tržnice 
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1. Návrh Matice slovenskej na pomenovanie parčíka neďaleko Medenej ul. 
Predsedkyňa Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová otvorila diskusiu k  listu 
predsedu Matice slovenskej, starostke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorý členovia 
komisie dostali k preštudovaniu pred zasadnutím. Obsahoval žiadosť o súhlas pomenovať 
priestor v časti Medenej ulice, ktorý pán predseda konkretizoval, že „ide o parčík na ľavej 
strane tejto ulice od rohu Tobruckej až po roh Kúpeľnej ulice pred Puncovým úradom“,  na 
Námestie Franza Liszta . 
Poslanec PhDr. Štefan Holčík uviedol niekoľko negatívnych dopadov rozdelenia existujúcej 
Medenej ulice, prerušenie číslovania, zmenu adries dotknutých domácností, Puncového úradu. 
Priestor nespĺňa charakter námestia, nakoľko sa jedná o zelený ostrovček medzi 
komunikáciami. Navrhuje vybrať lokalitu v iných mestských častiach, kde vznikajú nové 
ulice. 
Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko upozornil, že v súčasnosti je tento priestor  určený na 
výbeh pre psov. 
Predsedkyňa Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová konštatovala časovú tieseň 
riešenia problematiky a nie je reálna realizácia návrhu do osláv 200. výročia narodenia Franza 
Liszta. 
 
 
 

UZNESENIE 8/2011 
 
Komisia pre kultúru neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto schváliť návrh na pomenovanie ostrovčeka zelene medzi komunikáciami na Medenej 
ulici, námestím Franza Liszta. 
 
hlasovanie za:   6                                proti: 0                                                 zdržal sa:0                      
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2. Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2011 
Ing. Ernest Huska , vedúci oddelenia kultúry, informoval o priebehu programov Kultúrneho 
leta 2011 v Starom Meste. 
Vyzdvihol prípravu a realizáciu cyklu koncertov na Hviezdoslavovom námestí pod názvom 
Hudba na námestí. Popri už zabehnutých aktivitách na nádvorí Zichyho paláca ( Divadlo na 
nádvorí a Hudba na nádvorí), ako novinku priniesol sprievodné podujatia s osobnosťami 
z Leta hereckých osobností 2011 , pod názvom Káva u Zichyho a čítačky v spolupráci 
s vydavateľstvom Gorila. Priekopníkom bolo aj vystúpenie pána Mrkvu s dramatizovaným 
čítaním Detí z Bullerbynu. Vysokej návštevnosti sa tešili programy v Medickej záhrade 
a marionetová scéna v Grassalkovichovej záhrade realizovala predstavenia celé dva mesiace. 
Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko vyjadril uspokojenie nad nekompromisným postojom 
predsedkyne Komisie pre kultúru pri tvorbe Kultúrneho leta , zachovať Hudbu na námestí 
a v budúcnosti tento projekt podporí. 
Poslankyňa Mgr. Miroslava Babčanová navrhla rozšíriť žánrovú ponuku o tanečné vystúpenia 
na Hviezdoslavovom  námestí a tvorivé dielne na nádvorí Zichyho paláca. 
Predsedkyňa Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová odporučila na októbrovú komisiu  
podrobnejšie rozpracovať výsledky činností v Medickej a Grassalkovichovej záhrade aj po 
finančnej stránke. 
Komisia pre kultúru vzala na vedomie informáciu Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2011 
a vyslovuje poďakovanie všetkým pracovníkom oddelenia kultúry, ktorí boli na týchto 
aktivitách osobne zainteresovaní. 
 
3. Dotácie pre kultúru 
 
Na septembrovom zasadnutí Komisia pre kultúru prerokovala jednu žiadosť o dotácie: 
 
Nezisková organizácia Galéria 19 n.o. 
Záborského 15, 831 03 Bratislava, výstavné priestory Lazaretská 19, 811 09 Bratislava 
IČO: 42166756 
DIČ: 2022903806 
Štatutárny zástupca: Mgr. Eva Piovarcsyová 
Projekt: Výstava RUDOLF FILA, obrazy – maľby premaľby 
 
 
 
 

UZNESENIE 9/2011 
 
Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie 500€ neziskovej organizácii Galéria 19 n.o. na tlač 
pozvánok, plagátov, katalógového listu a kašírovanie panelov k výstave Rudolfa Filu od 
8.12.2011 do 15.1.2012. 
 
 
hlasovanie za:   6                                proti: 0                                                 zdržal sa:0                      
 
 
4. Riešenie obsahovej náplne Mestskej tržnice 
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Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry dal podnet prítomným poslancom vyjadriť sa k 
budúcej obsahovej náplni Mestskej tržnice. 
Poslanec PhDr. Štefan Holčík vysvetlil, že Mestská tržnica je historickou pamiatkou a chce, 
aby sa zachovalo jej pôvodné určenie, nakoľko normy pre kultúrne zariadenie a tržnicu sú 
veľmi odlišné a myslí si, že kultúrnych zariadení v Starom Meste je dostatočný počet. 
Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko sa obáva pre slabé osídlenie centra mesta o možnosť 
uživiť Mestskú tržnicu. 
Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. vidí budúcnosť Mestskej tržnice v zriadení tzv. 
farmárskych trhov s kvalitnými biopotravinami. 
Poslankyňa Mgr. Miroslava Babčanová podporuje názor poslankyne PaedDr. Barbory 
Oráčovej, PhD. Poslankyňa Soňa Párnická súhlasí s poslancom PhDr. Štefanom Holčíkom. 
Predsedkyňa Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová je za kompromis, základ môže 
tvoriť trhovisko, ktoré občas urobí priestor kultúrnemu podujatiu, ako boli napríklad koncerty 
Festivalu Viva Musica. 

 
 
Komisia pre kultúru odporúča zachovanie pôvodnej funkcie Mestskej tržnice. 
 
 
hlasovanie za:   4                                proti: 0                                                 zdržal sa:2                      

 
 
 
5. Rôzne 
 
Poslankyňa a predsedníčka Mandátovej komisie PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., dala podnet 
prerokovať návrh o poskytovaní  jednorazových odmien poslancom Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nakoľko znížením počtu poslancov je výrazný nárast 
zaťaženosti poslancov časovo aj obsahovo, nakoľko boli zlúčené a rozšírené komisie 
a pribudli aktivity, ktoré sa rozdeľujú medzi menej poslancov. 
 
 

UZNESENIE 10/2011 
 
Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto schváliť poskytovanie jednorazových odmien a poskytnutie preddavku na jednorazovú 
odmenu poslancom z rozpočtu mestskej časti. 
 
 
hlasovanie za:   6                                proti: 0                                                 zdržal sa:0                      
 
 
V rôznom poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko navrhol uctiť si pamiatku Tibora 
Andrašovana  pomenovaním ulice jeho menom, následne  poslankyňa PaedDr. Barbora 
Oráčová,  našla riešenie do budúcnosti na parcelnom čísle cesty na Búdkovej ulici 4289/16. 
 
 
                                                                       
                                                                     MUDr. Halka Ležovičová 
                                                                   predsedkyňa Komisie pre kultúru 
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Zapisovateľka: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 19. septembra 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 
 


