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Predkladacia správa
Dňa 22.9.2015 zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto zobralo na vedomie uznesením
č. 99/2015 Informáciu o príprave Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Staré Mesto na roky
2016 – 2020. Na základe tejto informácie bol v tvorivom a interaktívnom procese spracovaný návrh
tejto koncepcie. Návrh koncepcie bol spracovaný v dohodnutom časovom rámci pri využití súboru
analytických podkladov, konzultácií s rozhodujúcimi partnermi, obhliadok väčšiny kultúrnych centier
mestskej časti a procesu verejného prezentovania a pripomienkovania návrhu koncepcie1.
Koncepcia kultúrnej politiky identifikuje nasledovné priority:
1. Podpora rozvoja kultúrneho a kreatívneho potenciálu a tvorby:
 Finančná podpora iniciatív a tvorby (dotačný a grantový systém mestskej časti)
- priama: dotácie a grantový program mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
- nepriama: odpustenie právnych poplatkov, bezodplatný prenájom
 Nefinančná podpora a podpora spolupráce subjektov a aktérov v kultúre
 Príprava osobitných všeobecne záväzných nariadení
2. Zabezpečenie prístupu ku kultúre, kultúrnemu a prírodnému dedičstvu, oddychovým
a relaxačným plochám
3. Rozvoj kultúrnej infraštruktúry mestskej časti
4. Využitie informačno-komunikačných technológií pri mapovaní zdrojov a priestorovej
koordinácii
5. Budovanie kapacity a vyhodnocovanie cieľov a nástrojov kultúrnej politiky mestskej časti
Materiál je členený na: 1. Úvod, 2. Analytickú časť, 3. Návrhovú časť, 4. Záver a 5. Prílohy
Materiál bol predmetom konzultácií s hlavnými partnermi a operátormi v kultúre na území Starého
Mesta a verejné prezentovaný a prediskutovaný s odbornou a laickou verejnosťou. Paralelne
s prípravou dokumentu mohla svoje názory a podnety k dokumentu zasielať verejnosť
prostredníctvom internetu. Mestská časť o postupe prípravy koncepcie priebežne poskytovala
informácie prostredníctvom internetovej stránky https://odkultury.sk
Koncepcia vytvára priestor pre aktivovanie a hlbšie sociálno-ekonomické využitie kultúrneho
potenciálu územia Starého Mesta, lepšie zapojenie a prepojenie jednotlivých oddelení úradu
mestskej časti a organizácií mestskej časti. Uplatňovanie predkladanej koncepcie pomôže mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto zlepšiť plánovanie, priestorovú koordináciu aktivít, podporu občianskych
a kultúrnych iniciatív a zlepšovať prístup ku kultúre a kultúrnemu dedičstvu na území mestskej časti.
Vytvorí sa tým priestor pre efektívnejšie využitie disponibilných zdrojov mestskej časti ako aj
zlepšenie doplnkového financovania a spolufinancovania konkrétnych zámerov a projektov. Návrh
koncepcie je v súlade s PHSR a organizačným poriadkom mestskej časti.
Na účely implementácie navrhovanej Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto na roky 2016 – 2020 je spracovaný jej akčný plán, ktorý tvorí prílohu číslo 3 materiálu.

1

Predošlá koncepcia kultúrnej politiky mestskej časti bola schválená na obdobie rokov 2008 až 2010. Odpočet
za oblasť kultúry vo volebnom období 2010 – 2014 obsahuje materiál „Správa o činnosti Miestneho úradu
Bratislava – Staré Mesto zo dňa 28.10.2014 (uznesenie 127/2014), kapitola VII.3
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Koncepcia kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky
2016 – 2020
Úvod
Návrh koncepcie vychádza z rámcov kultúrnej politiky definovaných na národnej úrovni, z odporúčaní
Koncepcie (2008) a Stratégie (2010) pre rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, Stratégie rozvoja
osvetovej činnosti (2009) ako aj ďalších koncepčných dokumentov, ktoré sa dotýkajú oblasti kultúry.
Podmienky pre rozvoj kultúry sa líšia podľa veľkosti sídla, stavu, dostupnosti a hustoty kultúrnej
infraštruktúry a kultúrnych inštitúcií na území, sociálno-ekonomickej situácie komunít a obyvateľov
žijúcich v danom území, komplexnosti kultúrnych vrstiev a kultúrneho dedičstva územia, ako aj
tvorivého a kultúrneho potenciálu územia a miestnych špecifík. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
má 39 286 obyvateľov (k 31.12.2015, zdroj ŠÚ SR). Rozlohou 9,59 km2 patrí k menším mestským
častiam. Bratislava má celkom 17 mestských častí, výmeru 367,6 km2 a počet obyvateľov cca 420 000.
Z týchto pohľadov mestská časť Bratislava-Staré Mesto má výnimočné
Výnimočnosť
postavenie nielen v rámci hlavného mesta Slovenska, ale aj v rámci celého
Starého Mesta
Slovenska a tiež aj medzinárodne. Je centrom kultúrneho diania. Historické
prostredie Starého Mesta a jeho najznámejšie prvky (Hlavné námestie,
Katedrála Sv. Martina, Bratislavský hrad, Čumil a ďalšie), pamätihodnosti, ulice či námestia patria
k prvým zážitkom zahraničných návštevníkov na Slovensku, väčšinou ich jediným. Historické centrum
a jeho symboly sú zároveň symboly štátnosti (parlament, sídlo prezidenta, vlády, ministerstvá),
národnej histórie, ale aj architektúry, moderného umenia a súčasnej umeleckej tvorby (národné,
regionálne, mestské a miestne kultúrne organizácie, či nezávislá scéna).
Z hľadiska intenzity návštevnosti kvôli kultúrnym podujatiam, návšteve
Doprava do a okolo
kultúrnych inštitúcií, kultúrnych pamiatok a atrakcií, ale aj kvôli
Starého Mesta
prechádzkam, spoločenskému životu,2 patrí k najviac navštevovaným, tak
obyvateľmi iných mestských častí, ale aj obyvateľmi z iných časti Slovenska, rovnako aj zahraničnými
návštevníkmi. Obvod mestskej časti a jeho hlavné osi sú dôležitými tranzitnými koridormi z hľadiska
dopravy.3 Kultúra hlavného mesta je spoluvytváraná aj dopravným komfortom a dostupnosťou pre
obyvateľov, návštevníkov a ľudí pracujúcich v Starom Meste. Vizitku o meste vytvárajú aj hlavné
tranzitné body - sú to najmä hlavná autobusová a železničná stanica, lodný prístav, letisko, mosty a
možnosti parkovania, použitia verejnej dopravy či dostupnosť cyklistických a peších trás.4

2

Počet prenocovaní turistov v hoteloch na pôde Starého Mesta za rok 2015 950.861 a predpokladaný počet
denných návštevníkov bez prenocovania v roku 2015 bol 4.500.000 (ak vychádzame z údaju, že počet
prenocovaní všetkých návštevníkov za 2015 je 2.204.616), údaje poskytnuté ŠÚSR“
3

V tomto kontexte za prínosné možno považovať schválenie Územného generelu dopravy hlavného mesta SR
Bratislava mestským zastupiteľstvom dňa 31.3.2016
4

Námet - cyklistické a pešie zokruhovanie Starého Mesta – nielen na okruhy v historickom jadre, ale aj popri
Dunaji, okruhy cez mosty, okruhy okolo hradu prepojené s historickým centrom mesta, okruhy okolo
rekreačných centier (Horský park, historické parky a zeleň – zelená časť Starého mesta), okolo celého Starého
Mesta. Obnova korza v Starom Meste (zokruhovaných trás).
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Kultúra prostredia je vnímaná prívetivosťou a čistotou verejných priestranstiev, zachovanosťou a
atraktivitou budov, dostupnosťou a vyváženosťou zelených a oddychových plôch, dostupnosťou
rôznych služieb a kultúrneho programu, tak v exteriéroch mesta (námestia, ulice, promenády),
rovnako aj v centrách kultúry, ale aj stavom priestorov v rezidenčných oblastiach (vnútroblokové
priestory a občianska vybavenosť). Dôležitým poznávacím prvkom
Kultúra prostredia
kultúry je prívetivosť ľudí, kultúra komunikácie a dialógu, schopnosť
a kultúra komunikácie
prehľadne sa orientovať a cítiť bezpečne v priestore mestskej časti. Pešia
zóna v centre mesta je územím, kde sa osobitne musia zohľadňovať
a zosúlaďovať záujmy a potreby obyvateľov žijúcich v Starom Meste (týka sa to všetkých generácií),
návštevníkov, zamestnancov a zamestnávateľov na území Starého Mesta, ako aj prevádzkovateľov
a poskytovateľov služieb. Na zreteli je pritom potrebné mať aspekty sociálnej prevencie, výchovy
a vzdelávania, potrebu rešpektovania súkromného vlastníctva, ale súčasne aj verejného záujmu.
Dôležité je naďalej podporovať a posilňovať aj medzikultúrny/interkultúrny dialóg na území mestskej
časti, ktorý bol po celé stáročia blízky mestu a jeho obyvateľom.
Tieto špecifiká a okolnosti znamenajú, že geografický priestor Starého Mesta je komplexným
priestorom rôznych verejných, občianskych, komerčných a rezidenčných funkcií a služieb, a súčasne
intenzívnou križovatkou prezentácie, propagácie a interpretácie súčasného umenia a kultúrneho
dedičstva pre širokú verejnosť a návštevníkov Slovenska. Tieto faktory spoluvytvárajú kultúrny
a spoločenský život na území mestskej časti. Toto geografické územie musí preto spĺňať vysoké
nároky, uspokojiť potreby vlastných obyvateľov žijúcich v tejto mestskej časti a súčasne zabezpečovať
výchovu a vzdelávanie detí a mládeže študujúcej na území mestskej časti ako aj na území celého
hlavného mesta SR. Tiež poskytovať zázemie pre rodiny, matky s deťmi, dôchodcov ako aj obyvateľov
so zdravotným postihnutím. Aby si udržalo územie Starého Mesta atraktivitu, musí chrániť svoje
kultúrne hodnoty, rozvíjať svoj kultúrny potenciál a zabezpečovať prístup ku kultúre tak pre vlastných
obyvateľov, deti a mládež, ako aj obyvateľov a návštevníkov mesta na svojom geografickom území.
Nemenej významné faktory sú obnova a posilňovanie historickej pamäte o veciach, javoch,
udalostiach a osobnostiach, ktoré významné formovali dejiny mestskej časti, mesta, národa, Európy.
Na území Starého Mesta, alebo jeho hraniciach, sa súčasne nachádzajú (inštitucionálna báza kultúry):
 národné kultúrne inštitúcie (spadajúce najmä pod MK SR) – Slovenské národné múzeum,
Slovenské národné divadlo, Slovenská národná galéria, Slovenský filmový ústav, Divadelný ústav,
Národné osvetové centrum, Univerzitná knižnica Bratislava, Slovenská filharmónia, Bibiana,
UĽUV, Lúčnica a ďalšie,
 regionálne kultúrne inštitúcie (spadajúce pod VÚC) – Bratislavské bábkové divadlo, Divadlo
Astorka Korzo `90, ale i Divadlo Aréna na hranici mestskej časti – Petržalskom nábreží Dunaja ,
 mestské kultúrne organizácie (spadajúce pod hlavné mesto) – Bratislavské kultúrne a informačné
stredisko, Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava, Mestský ústav ochrany pamiatok, Mestské
múzeum, Galéria mesta Bratislava, Mestská knižnica a ďalšie,
 miestne kultúrne inštitúcie organizácie - Staromestské centrá kultúry a vzdelávania v pôsobnosti
mestskej časti Staré Mesto – Školská 14, Františkánske námestie 7, Ventúrska 9 (Zichyho palác),
Gaštanová 19, Štefánikova 25 (Pistoriho palác), Staromestská knižnica5 a jej pobočky,
 kultúrne centrá zastupiteľských úradov na Slovensku - České centrum, Poľské centrum,
Francúzsky inštitút, British Council, Britská Rada, Goethe inštitút a ďalšie,
 rôzne kultúrne centrá neziskových organizácií a súkromných spoločností - reálne je tu niekoľko
stovák iniciatív a subjektov (cca 35 organizácií, združení a iniciatív reagovalo na prieskum KU.BA).
5

Viď Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2015 - 2018
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Medzi činnosťou týchto inštitúcií existuje množstvo interakcií. Nie je medzi nimi vzťah
nadriadenosti a podriadenosti. Z hľadiska významu pri zabezpečovaní kultúry sú si rovnocenné.
Každá z týchto organizácií má svoje špecifické poslanie a úlohy. Ich naplnenie je však možné iba pri
zachovaní dobrej územnej a odbornej spolupráce. Medzi mestskými a miestnymi kultúrnymi
organizáciami prebieha prirodzene intenzívnejšia spolupráca. Sieť týchto kultúrnych inštitúcií
a centier je popretkávaná sieťou súkromných aj verejných materských, základných, stredných
a vysokých škôl, materských centier, ale aj centier pre seniorov, sociálnych či zdravotníckych
zariadení, cirkví a náboženských spoločností pôsobiacich na území mestskej časti, ktoré sú
neopomenuteľným nositeľom výchovy, vzdelávania a kultúry. Žiaci, študenti, pracovníci, návštevníci,
či klienti týchto zariadení a organizácií sú významnými prijímateľmi kultúrnej ponuky, obsahu
a poznávania na území Starého Mesta v najrôznejších formách a prejavoch.
Verejný sektor podporuje kultúrne aktivity na viacerých úrovniach, a to priamo cez vlastné
inštitúcie a aktivity, regulačné rámce alebo prostredníctvom dotačných schém (viď schémy
v prílohe č.2). Takto dochádza k tomu, že na území Starého Mesta pôsobí množstvo subjektov
a iniciatív, ktoré súťažia o finančnú podporu vlastnej činnosti, podujatí a projektov na jednotlivých
úrovniach verejnej správy - na národnej, regionálnej, mestskej a miestnej úrovni. V ideálnom prípade
by mala existovať určitá miera synchronizácie a doplnkovosti týchto podporných mechanizmov, aby
sa dosahovali hodnotné a harmonické výstupy prínosné tak pre verejnosť ako aj subjekty v kultúre.
Jednotlivé úrovne verejnej správy formulujú svoje priority, stratégie a vízie rozvoja kultúry
prostredníctvom kultúrnej politiky, ktorú uplatňujú (viď schémy v prílohe č.2). Dobré zosúladenie,
previazanie kultúrnych politík na národnej, regionálnej, mestskej a miestnej úrovni vytvorí
harmonickejšie výstupy a celok. BSK v roku 2015 schválil Stratégiu rozvoja kultúry BSK, koncepčné
dokumenty na národnej úrovni sú rovnako dostupné. Aktuálne prebieha (od roku 2014) proces
formulácie Stratégie rozvoja kultúry na úrovni hlavného mesta SR Bratislava v širšom participačnom
procese. Formulácia kultúrnej politiky mestskej časti je preto vhodným doplnením týchto procesných
rámcov.
Kultúra v širšom ponímaní, ako je napríklad definovaná v Koncepcii
Sociálno-ekonomický
(2008) či Stratégii (2010) rozvoja miestnej a regionálnej kultúry SR alebo
rozmer kultúry
v Zákone č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, má silné
väzby na sociálno-ekonomický rozvoj miest a obcí, to platí aj pre
mestskú časť Bratislava-Staré Mesto. Aktéri v kultúre sú súčasťou turizmu, kultúrneho a kreatívneho
priemyslu (KKP), sektoru služieb (hotely, reštaurácie, gastronómia, obalová technika, atď.), ale aj
výskumu v kultúre, výchovno-vzdelávacích a tvorivých procesov. Zmysluplné trávenie voľného času
predstavuje kultúru správania, to súvisí s pohybom, potrebou športovísk, kúpalísk, zdravým
životným prostredím v našom okolí (čo súvisí aj s dostupnosťou zelene, zelených a vodných
plôch, MHD, dopravnými koridormi, či parkovaním), v okolí bývania a so zdravým životným štýlom.
Revitalizácia budov, ulíc a priestranstiev za týmto účelom súvisí s územným plánovaním a stavebnou
činnosťou, ale aj bežnou údržbou a obnovou stavebných štruktúr a konštrukcií. Zlepšením
priestorovej koordinácie aktivít a iniciatív na území mestskej časti sa môže lepšie využiť tvorivý
potenciál obyvateľov územia, ľudí pracujúcich, tvoriacich a študujúcich na území mestskej časti (žiaci,
študenti, pedagógovia, výskumní pracovníci ústavov a univerzít). Strategickou úlohou6 mestskej časti
v oblasti miestneho rozvoja je zabezpečenie zvrátenia trendu doterajšieho poklesu počtu
obyvateľov trvale a reálne žijúcich na území mestskej časti, naopak stabilizácia počtu
6

Pozri tiež VZN č.4/2014 Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o zachovaní vlastníctva majetku

6

Koncepcia kultúrnej politiky MČ Bratislava–Staré Mesto 2016-2020 (jún 2016)

obyvateľov a zabezpečenie rastu obyvateľov v medziach únosnosti a limitov rozvoja územia
Starého Mesta. Zladenie individuálnych a skupinových záujmov a potrieb a dosiahnutie
vyváženého rozvoja územia vyžaduje interdisciplinárny a multisektorový prístup. Celkovým
rámcom má byť aj udržateľnosť procesov (sociálnych, ekonomických, environmentálnych
a kultúrnych)7 na území Starého Mesta a zabezpečenie vitality tohto územia8. Najvýznamnejším
faktorom rozvoja alebo úpadku kultúry sú ľudia, nositelia a šíritelia poznania. Preto je potrebné pri
rozvoji kultúry dať dôraz na ľudské zdroje – jednotlivca, nositeľov kultúrneho povedomia, miestnych
lídrov v oblasti kultúry a ich oceňovanie (finančné a nefinančné). Miestna kultúra preto zohráva
osobitnú úlohu pri podpore komunitného rozvoja, zmysluplného využívania voľného času a v
sociálnej prevencii.
Sociálno-ekonomický rozmer kultúry tak dopĺňa oblasti, ktoré vnímame ako tradičné oblasti kultúry
ako sú: kultúrne dedičstvo (múzeá, galérie, knižnice, ochrana pamiatok a priemyselného dedičstva,
tradičná ľudová kultúra), vizuálne umenie, dramatická tvorba, literatúra, audiovizuálna tvorba, ...),
činnosť spolkov, združení, zberateľov, bádateľov v oblasti kultúry,
Mapovanie kultúrnych
záujmovo umelecká činnosť, ale aj architektúra a dizajn. Mapovanie a
zdrojov a občianska
poznávanie kultúrnych zdrojov územia spúšťa ich aktiváciu pre
participácia
pozitívny a želateľný sociálno-ekonomický rozvoj územia. Ten
umožňuje širšiu komunitnú, občiansku a dobrovoľnícku, ale aj
profesionálnu tvorivú participáciu na týchto procesoch. Proces mapovania kultúrnych zdrojov
a kultúrneho dedičstva územia umožňuje široké zapojenie obyvateľov, žiakov a študentov škôl,
tvorivých skupín a bádateľov na miestnej úrovni do tohto procesu. Uplatňovanie predložených priorít
kultúrnej politiky je aj rozvinutie kultúrnych, občianskych, komunikačných, organizačných a riadiacich
kompetencií jednotlivcov, mládeže, formujúcich sa osobností a tvorivých pracovníkov. Na území
Starého Mesta pôsobí viacero vysokých škôl a univerzít, ktoré majú vysoký potenciál a záujem
o zapojenie sa do spolupráce v oblasti kultúry, v rámci jednotlivých navrhovaných priorít.
Bratislava bola v minulosti známa svojím multikultúrnym charakterom, priateľskou atmosférou
a tvorivým potenciálom vďaka svojim obyvateľom, prostrediu a kultúre. Bratislava je Európska
metropola. Staré Mesto je hlavnou križovatkou a javiskom tejto metropoly.

História rozvoja a štruktúra mestskej časti
V priebehu druhej polovice 13. storočia prerástlo ľudnaté podhradie pod kráľovským hradom pri
brode cez Dunaj v slobodné kráľovské mesto. Noví obyvatelia, ktorých po prehrmení tatárskej invázie
do Uhorska pozval kráľ, prišli z Nemecka. Pravdepodobne z oblasti horného Dunaja. Panovník im
udelil privilégiá, ktoré umožnili pôvodnú poddanskú podhradskú osadu pretvoriť na skutočné mesto
západoeurópskeho typu. Hrad aj novovzniknuté mesto, napriek tomu, že išlo o dve susediace, ale aj
navzájom oddelené relatívne samostatné sídelné jednotky, používali ten istý spoločný názov
“Pressburg”. Slovania ho neskôr používali v modifikovanej forme “Prešporek” či “Prešporok”.
7

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR (uznesenie NR SR č. 1989 z 3.4.2002)
2
Hlavné mesto Škótska Edinburgh má podobnú rozlohu (264 km ) a počet obyvateľov (495 360) ako Bratislava,
určitú podobnosť možno hľadať aj v hustote jeho sociálneho kapitálu územia, kultúrnom potenciáli, ponuke a
jeho historických vrstvách. Existuje v ňom mnoho inšpirácií tak pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto, ako aj
samotné hlavné mesto SR Bratislava. Mesto Edinburgh uvádzame ako príklad úspešného a známeho mesta
podobnej mierky, bohatosti kultúrnych zdrojov, kultúrneho potenciálu a tvorby.
8
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Na území mesta sídlila od roku 1221 významná cirkevná organizácia – kolegiátna kapitula – s
prepoštom na čele. V 16. storočí, po katastrofálnej porážke kresťanských vojsk osmanskou armádou
(Mohács 1526), uhorský snem rozhodol, že Prešporok (Pozsony, Posonium) má byť hlavným mestom
kráľovstva a hrad nad ním oficiálnou rezidenciou panovníka. Aj kráľovská koruna (takzvaná
svätoštefánska) mala byť natrvalo uložená v jeho múroch.
Mestský farský chrám sa stal v roku 1563 korunovačným chrámom. V rozpätí rokov 1563 až 1830 tu
korunovali 11 uhorských panovníkov. Po prenesení krajinských úradov do Budína (1784) a po
poslednom prešporskom zasadaní uhorského snemu (1848/49) význam mesta postupne klesal.
Oficiálne ostalo hlavným mestom kráľovstva až do roku 1872, kedy sa ním stala spojená Budapešť.
V roku 1919 Prešporok a jeho okolie vojenskou silou získala novozaložená Československá republika.
Mesto dostalo nový a historický názov Bratislava. Hoci nikdy nebolo prirodzeným centrom
slovenského národa, stalo sa hlavným mestom slovenskej krajiny v rámci ČSR. Túto pozíciu si
zachovalo aj počas druhej svetovej vojny a po nej. Postupne sa slovakizovalo, a stalo sa aj napriek
svojej excentrickej geografickej polohe národným kultúrnym centrum, pričom skoro všetky
významné kultúrne aktivity sa sústreďujú na pôde mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorá je
identická s historickým Prešporkom.

________________________________
HOLČÍK, Š. História rozvoja a štruktúra mestskej časti
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Analytická časť
A.1. Kompetencie a úlohy miestnej územnej samosprávy
Kompetencie obcí v oblasti kultúry upravuje Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk.
predpisov a ďalšie právne predpisy v oblasti kultúry. Kompetenciami sú:
– zriaďovanie obecných a školských knižníc, osvetových stredísk a osvetových zariadení, múzeí,
galérií a divadiel,
– obec utvára podmienky na kultúrnu a osvetovú činnosť (v rámci osvetovej činnosti záujmovú
umeleckú, kultúrno-výchovnú a kultúrno-spoločenskú činnosť, vzdelávanie a voľno-časové
aktivity),
– obec obstaráva a schvaľuje: územno-plánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón;
koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí rozvoja života obce, najmä vo forme programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce,
– zabezpečuje výstavbu, údržbu a správu verejných priestranstiev, kultúrnych zariadení a
kultúrnych pamiatok vo vlastníctve obce,
– vytvára podmienok na ochranu pamiatkového fondu a pamiatkových území na území obce,
– vedenie obecnej kroniky,
– zostavuje zoznamy pamätihodností obce.
Kompetencie a rozdelenie právomoci medzi mestom a mestskou časťou upravuje bližšie Zákon SNR č.
377/1990 Zb. z 13.9.1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov. Podrobnejšie podmienky o využívaní verejných priestranstiev, prevádzkach a čistote na
území mestskej určujú VZN mesta a mestskej časti.
Organizačný poriadok miestneho úradu Bratislava-Staré Mesto podrobne popisuje úlohy
a zodpovednosti jednotlivých oddelení a organizácií miestneho úradu vrátane oblasti kultúry.

A.2. Väzba a kontext na PHSR mestskej časti
Významnejšie o kultúrnych zdrojoch a aspektoch rozvoja sídiel a ich sociálno-ekonomickej a
environmentálnej dimenzii pojednáva Zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja Z. z.
v znení neskorších predpisov. Na základe tohto zákona obce vypracúvajú strategickú dokumentáciu
pre rozvoj svojho územia - program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce. V rámci
regionálneho rozvoja sa podporuje komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu
územia – prírodných, kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov
územia. Pritom je potrebné poznať limity rozvoja územia a sledovať udržateľnosť procesov rozvoja
obce9.
Množstvo väzieb na kultúrnu politiku a PHSR obce má aj oblasť turizmu10, ktorá je v právnych
normách upravená Zákonom č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu Z. z. v znení neskorších
9

K hlavným rozvojovým trendom v Európe patria: stagnácia populačného rastu, migračná kríza a prílev ľudí do
Európy z bývalých kolónií a krízových oblastí; obdobie technickej, duchovnej a environmentálnej revolúcie,
občania v akcii; nové Európske vnímanie bezpečnosti, smerovanie k obnove európskych kultúrnych hodnôt
(vrátane architektúry a interiérového dizajnu) a nový európsky ekonomický model: turizmus, rozvoj kultúrneho
a kreatívneho priemyslu a znalostná ekonomika, gastronómia (jedlá a vína), módny dizajn a nábytok, služby
a Európsky priemysel, udržateľný manažment vodných zdrojov a životného prostredia, sociálna starostlivosť
či starostlivosť o zdravie.
10

Z tohto pohľadu by sa Staré Mesto mohlo stať aj kryštalizačným jadrom na viacdenné pobyty turistov
a návštevníkov v hlavnom meste a v jeho okolí, čo by sa dalo skoordinovať a zabezpečiť so sieťou ubytovacích
zariadení na území hlavného mesta, turistických organizácií a touroperátorov (návštevy loďou, autobusové

9

Koncepcia kultúrnej politiky MČ Bratislava–Staré Mesto 2016-2020 (jún 2016)

predpisov. Mestská časť spadá do pôsobnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu – Turizmus
regiónu Bratislava a oblastnej organizácie cestovného ruchu – Bratislavská organizácia cestovného
ruchu (BTB).
Aktuálne znenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
(z decembra 2008) stanovilo tri strategické ciele: 1. Vytvorenie podmienok pre bezpečné, zdravé
a trvalé bývanie obyvateľov Starého Mesta; 2. Zlepšenie kvality a dostupnosti služieb pre obyvateľov;
3. Zabezpečenie podmienok pre hospodárske, historické a multikultúrne centrum Európskeho
významu. V rámci prípravy PHSR bol uskutočnený prieskum názorov obyvateľov mestskej časti. Za tri
najproblematickejšie oblasti života v Starom Meste považovali : 1. Kvalitu životného prostredia; 2.
Dopravu; 3. Bezpečnosť a poriadok. Oblasť kultúry považovali obyvatelia za najmenej problémovú
oblasť života. V tomto prieskume respondenti identifikovali opatrenia, ktoré by boli najväčším
prínosom pre mestskú časť. Na prvých troch miestach sa umiestnili nasledovné: podpora a ochrana
zelene, zvyšovanie kvality verejných priestranstiev a riešenie problémov v statickej doprave.
Staré Mesto je atraktívne aj preto, lebo sa zachovalo kultúrne a prírodné dedičstvo územia, aspoň
v existujúcom rozsahu, zachovala sa aj historická pamäť. Preto je potrebné kultúrne a prírodné
dedičstvo naďalej uchovávať a zveľaďovať, zároveň aj hlbšie poznávať. Rovnako je potrebné
podporovať kultúrnu tvorbu, rozvoj kultúrneho potenciálu územia a podporovať prístup ku kultúre.
Vzhľadom k tomu, že hlavné mesto a mestské časti majú rozdelené viaceré kompetencie, je
úspešnosť miestneho rozvoja a plánovania závislá od kooperácie magistrátu hlavného mesta
a úradu miestnej časti Bratislava-Staré Mesto. Zatiaľ čo magistrát má v kompetencii územné
plánovanie, mestská časť rieši
agendu stavebného úradu.
Magistrát spravuje vybrané
komunikácie na pôde mestskej
časti, mestská časť spravuje
komunikácie nižšej triedy a do
správy
zverené
verejné
priestranstvá.
Zatiaľ
čo
magistrát vyberá daň za
ubytovanie,
jednotlivé
prevádzky z ktorých sa vyberá
táto daň ležia na pôde
mestskej časti. Mestská časť
povoľuje prevádzkový čas
a podmienky
jednotlivých
prevádzok.
Vzájomná
koordinácia
magistrátu
a miestneho úradu je preto
nevyhnutná.

zájazdy). Cieľom je rozšíriť čas, ktorý strávia turisti, nielen pár hodín. Historické jadro Starého Mesta by mohlo
ponúknuť na vhodnom mieste aj komplexnejšiu multimediálnu a interaktívnu prezentáciu Slovenska, ktorá
by tak bola motivačným a prvým kontaktným bodom pre návštevu iných regiónov Slovenska.
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Spoločnými menovateľmi kultúrnej politiky sú:







prístup (Access)
občania, turisti, aktéri v kultúre (People)
vecná, časová a priestorová koordinácia a spolupráca (Events, Time, Places)
kreativita a vzdelávanie (Creativity, Education)
Kultúrne dedičstvo, identita (Heritage, Identity)
Hodnota kultúrnej ponuky, prostredia, komunikácie a dialógu (Value)
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A.3. Analytické údaje o financovaní kultúry a prioritách kultúrnej politiky mestskej časti
Analýza financovania kultúrnych aktivít (viď príloha č.1) vytvorila prehľad o základných finančných
výdavkoch mestskej časti na kultúru a doterajších prioritách finančnej podpory. Získal sa tiež obraz
o kultúrnej ponuke a službách zabezpečovaných mestskou časťou. Analýza potvrdila, že od roku
2010 dochádza k postupnému poklesu bežných výdavkov na oblasť kultúry.
Kapacity Oddelenia kultúry a kultúrnych centier:
Počet pracovníkov v kultúrnych centrách mestskej časti:
Počet pracovníkov na oddelení kultúry:
Počet pracovníkov Staromestskej knižnice:

10,5 pracovných úväzkov
4 pracovné úväzky
19

V roku 2015 boli na financovanie kultúry vyčlenené nasledovné finančné prostriedky (v €):
- Oddelenie kultúry
37 856
- staromestské kultúrne a vzdelávacie centrá
148 589
- Staromestská knižnica
334 114 € (bežný rozpočet,
dotácie a granty: 13 950 €)
- dotácie v oblasti kultúry
41 700
Rozpočet oddelenia kultúry a jednotlivých centier zahŕňa aj režijné náklady – energie, všeobecné
služby, propagácia, údržba strojov, prístrojov a zariadení a pod..
Nasledujúci graf zobrazuje náklady na kultúrno-osvetovú činnosť v rokoch 2008 – 2014 a ich
členenie na mzdy, kultúrne podujatia a prevádzkové náklady, tak ako boli uvádzané v Ročnom
výkaze o kultúrno-osvetovej činnosti pre potreby štatistických zisťovaní MK SR.
Pozn.: V grafe bol vynechaný údaj za rok 2011. Údaje za tento rok boli dostupné v nesprávnej
verzii, čo spôsobovalo veľké odchýlky.
GRAF č. 1

12

Koncepcia kultúrnej politiky MČ Bratislava–Staré Mesto 2016-2020 (jún 2016)

Aktivity oddelenia kultúry a staromestských kultúrnych a vzdelávacích centier sú rôznorodé. Pre
predstavu uvádzame vyhodnotenie kultúrnych činností za roky 2008 a 2014 (porovnanie)
Vyhodnotenie kultúrnych činností
za rok 2014 spolu
krúžky a záujmovo - športové podujatia
umel. kolektívy
iné 5%
2%
3%
odborné a praktické
kurzy
3%
pohybové kurzy
8%

výstavy
6%

divadelné a scénické
predstavenia
35%

jazykové kurzy
4%
spoločenská zábava
4%
prednášky, besedy
5%
školenia, semináre
1%

koncerty
16%

GRAF č.2

pohybové kurzy
4%

športové podujatia
2%
iné
výstavy
4%
2%

jazykové kurzy
5%

Vyhodnotenie kultúrnych činností
za rok 2008 spolu

divadelné a scénické
predstavenia
27%

blahoželania a pod. pre
dôchodcov
8%
spoločenská zábava
1%
spoločenské stretnutia
3%

koncerty
11%
prednášky, besedy
29%

školenia, semináre,
konferencie
1%

GRAF č.3
Graf 2 a 3 ukazujú štruktúru kultúrnych činností za všetky kultúrne centrá spolu v rokoch 2014 a 2008
na porovnanie. Zo štatistík sme vynechali sobáše, vítanie detí do života, zasadnutia poslancov
a prenájmy.
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Z grafov vidieť, že ako v roku 2008 (začiatok analyzovaného obdobia), tak aj v roku 2014 (koniec
analyzovaného obdobia) mali najväčšie zastúpenie v kultúrnych aktivitách v celom období divadelné
a scénické predstavenia (27%/35%). V roku 2008 sa realizovalo viac prednášok a besied (druhé
v poradí po divadelných predstaveniach) ako v roku 2014, pričom rozdiel predstavuje až 25% zo
všetkých aktivít (283 prednášok a diskusií v roku 2008 verzus 32 prednášok a diskusií v roku 2014).
Vysoko boli zastúpené v sledovanom období koncerty (11%/16%). Ostatné podujatia sú zastúpené vo
výrazne nižších percentách (okolo 5%). Tretím najčastejšie ponúkaným podujatím v roku 2014 boli
pohybové kurzy (14%).
Pozn.: Ako zdroj dát slúžilo vlastné každoročné vyhodnotenia činností za kultúrne centrá a oddelenie
kultúry MČ, kde je štruktúra činností konkrétnejšie rozvrhnutá.
V rámci dotácií v ostatných rokoch pravidelne získavajú podporu organizácie a projekty: Divadlo,
GUNAGU; OZ Ticho a spol., OZ Korunovačná Bratislava a VIVA MUSICA agency. Na tieto organizácie je
vyčlenená minimálne polovica disponibilných dotácií v oblasti kultúry. Ostatné subjekty majú
k dispozícii menšiu čiastku prostriedkov. Možnosti poskytnutia dotácie zo strany mestskej časti nie sú
osobitne propagované, a tak sa niektoré dotácie poskytujú zo zotrvačnosti alebo bez jasnejšej
stratégie. Pre poskytovanie dotácií v oblasti kultúry je potrebné stanoviť hodnotiace rámce,
strategický plán a priority. Jednou z možností riešenia by bolo poskytnutie dotácií na určité časové
obdobie subjektom, s ktorými mestská časť dlhodobo spolupracuje, pričom táto spolupráca bude
pravidelne vyhodnocovaná. Pre ostatné subjekty, ktoré by mali záujem o podporu kultúrnych
projektov a zámerov na území mestskej časti, by mala byť k dispozícii grantová schéma, ktorá by
umožnila poskytnutie finančnej podpory (mikrograntu) pri predpokladanej vyššej miere
spolufinancovania zo strany žiadateľa a/alebo poskytnutí dobrovoľníckej práce.
Nasledujúca tabuľka podáva prehľad 10 najviac podporovaných subjektov prostredníctvom dotácií
z rozpočtu MČ. Prehľad uvádza celkovo poskytnuté dotácie pre subjekt v sledovanom období, teda
ide o kumulovaný údaj za viacročnú podporu.
Tab.1.: Podpora kultúry prostredníctvom dotačného systému 2008-2015 - Podporené subjekty
Podpora kultúry prostredníctvom dotačného systému 2008-2015

PČ

Celkom
(EUR)

SUBJEKT

% z celkovo
poskytnutých dotácií

1

Divadelné združenie GUnaGU

36000,00

24,70

2

Ticho a spol.

25000,00

17,15

3

ORFEO združ. konc. umelcov a pedag.

12000,00

8,23

4

Obč. zdr. Korunovačná Bratislava

10000,00

6,86

5

Európska hudobná akadémia Brat.-Schengen,n.f.

8000,00

5,49

91000,00

62,43

SPOLU prvých 5 subjektov
6

4 ARTS

5000,00

3,43

7

Nadácia Horský park

4800,00

3,29
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9

CEVIUM - Centrum vizuálneho umenia, n.o.

4650,00

3,19

8

Marenčin PT, spol. s r.o.

3428,00

2,35

3000,00

2,06

SPOLU prvých 10 subjektov

111878,00

76,75

CELKOM dotácie 2008-2015

145774,00

100,00

10 Ergon Art, OZ

Najviac podporovanou oblasťou kultúry prostredníctvom dotačného systému je divadlo. Až 45%
všetkých dotácií poskytnutých na kultúru v rokoch 2008-2015 (súhrnný údaj) smerovalo na podporu
divadelných a scénických predstavení. Nasleduje podpora hudobných predstavení (22%). Spoločne
tak na podporu divadelných a hudobných podujatí smeruje 67% všetkých dotácií v oblasti kultúry.
Nasledujú medziodborové aktivity (11%) , literatúra (6%) a vizuálne umenie (5%).
GRAF č.4

Tradičné podujatia mestskej časti Staré Mesto realizované na uliciach a námestiach:
- Staromestské kultúrne leto - prehliadky hudby, tanca, divadla, literárne stretnutia v Medickej
záhrade – júl, august – Medická záhrada, nádvorie Zichyho paláca, Hviezdoslavovo námestie,
- Staromestské vianočné trhy – november, december – Hviezdoslavovo námestie
Poznámka: Od roku 2016 boli a budú tradičné podujatia doplnené o ďalšie podujatia, ktoré majú
tendenciu stať sa tradičnými:
- Staromestské fašiangy spojené so sprievodom, zabíjačkou, veselicou, pochovávaním basy
a aktivitami pre deti – február (1 deň, počas fašiangov) – Hviezdoslavovo námestie, Zichyho
palác, sprievod ulicami historického jadra,
- Staromestská májová veselica spojená s tradíciami stavania mája a ľudovou veselicou – 1. máj –
Hviezdoslavovo námestie,
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Staromestský detský deň – jún (1 deň) – Hviezdoslavovo námestie/Medická záhrada
Cestovanie časom alebo Bratislava včera a dnes – prierez dejinami mesta Bratislavy – september
2 dni – v historickom jadre,
Martinské trhy - november – 2 dni – trhy, kultúrny program, chrámový koncert v Dóme sv.
Martina – Rybné námestie, Rudnayovo námestie,

Táto skupina podujatí sa dopĺňa o ďalšie podujatia, ktoré mestská časť Bratislava-Staré Mesto
materiálovo, technicky, alebo finančne podporí (kde participuje ako spoluorganizátor podujatia),
napr. Kapitulské dvory, VIVA MUSICA, Korunovačné slávnosti, Socha a objekt, Farbám neujdeš
a ďalšie. Mestská časť je napríklad partnerom projektu Dobrý trh, ktorý sa uskutočňuje na Panenskej
ulici a Jakubovom námestí.
Exteriérové aktivity dopĺňa aj rozsiahla skupina tradičných podujatí a aktivít organizovaných pre
verejnosť a obyvateľov v sieti centier kultúry a vzdelávania mestskej časti a v sieti pobočiek
Staromestskej knižnice.
Na elimináciu nepriaznivých aktivít na území mestskej časti je potrebné, aby sa mestská časť zasadila
za minimalizáciu, resp. úplne zrušenie hustej siete herní v meste (výherné automaty a pod.). Ich sieť
je nepriaznivá pre zdravý vývoj komunít na území mesta a jednotlivcov.
Nepriaznivou činnosťou v území je nelegálna reklama, vytvára sa ňou „reklamný smog“ a devastuje
kultúra prostredia a charakter verejných priestranstiev. Možná náprava je cez dôslednú kontrolu,
vytváranie regulačných rámcov a nástrojov, budovanie partnerstiev a spolupráce.

A4 Konzultačný proces a verejné predstavenie návrhu koncepcie
V období od októbra 2015 do januára 2016 bola spracovaná podrobná analýza „Kultúrna ponuka
a financovanie kultúrnych aktivít MČ Bratislava-Staré Mesto“. Následne na prelome mesiacov
február a marec 2016 uskutočnilo oddelenie kultúry tri konzultačné stretnutia so zástupcami
hlavných partnerov mestskej časti v oblasti kultúry – MK SR, BKIS, Bratislavský samosprávny kraj
a zástupcami neziskových organizácií v oblasti kultúry.
Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici dňa 16. februára 2016. Na stretnutí
jeho účastníci prediskutovali navrhované princípy koncepcie. Diskutovalo sa aj o prienikoch
existujúcich podujatí a inštitúcií na pôde mestskej časti, možnostiach zlepšenia plánovania podujatí a
potrebe načúvania (verejnosti, návštevníkom a obyvateľom územia) a participácie.
Druhé stretnutie sa uskutočnilo v kultúrnom centre na Školskej ulici dňa 2. marca 2016. V rámci
diskusie účastníkov stretnutia sa dosiahla názorová zhoda na potrebe: verejnej
prezentácie rozpracovaného návrhu koncepcie, podpory rôznych foriem dobrovoľníckej spolupráce a
neziskových organizácií v oblasti kultúry cez malú grantovú schému a transparentný dotačný systém
mestskej časti. Ako príklad rozvíjania kultúrnej identity bol predstavený projekt typu Kamene
Stolpersteine (Antikomplex.sk).
Tretie stretnutie sa uskutočnilo v Pistoriho paláci na Štefánikovej ulici dňa 15. marca 2016. Účastníci
stretnutia sa zhodli v tom, že kultúra je dôležitým nástrojom pre ďalší sociálno-ekonomický rozvoj
územia Starého Mesta. Kultúrna ponuka má byť dostupná všetkým generáciám obyvateľov.
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Komunitná, občianska a susedská spolupráca pozitívne ovplyvňuje kultúru prostredia (zveľaďovanie,
regenerácia a čistota priestorov, ulíc, vnútroblokov a námestí).
V druhej polovici marca 2016 bola sformulovaná prvá verzia návrhu koncepcie, ktorá bola
predmetom následných konzultácií s vedením mestskej časti (starosta, zástupcovia starostu
a prednosta mestskej časti) a poslancami miestneho zastupiteľstva (najmä z komisie kultúry) v prvej
polovici apríla 2016. V polovici apríla 2016 bola rozpracovaná verzia návrhu koncepcie konzultovaná
s odborným garantom materiálu pani Magdou Vášaryovou, ktorá ocenila navrhovaný súbor nástrojov
a rámcov koncepcie.
Konzultácie s oddeleniami miestneho úradu, pracovníkmi kultúrnych centier a Staromestskej knižnice
prebiehali priebežne počas mesiacov marec až máj 2016.
28. apríla 2016 sa uskutočnilo konzultačné stretnutie so zástupcami neziskových a mimovládnych
organizácií v oblasti kultúry (nezriaďovaných mestskou časťou) v priestoroch kultúrneho centra A4
(budova YMCA).
Uskutočnili sa aj priame konzultácie so zástupcami: oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislava
(Bratislava Tourism Board), sekcie kultúry, školstva, sociálnych vecí a cestovného ruchu Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislava a Staromestskej knižnice.
Prezentácia a predstavenie návrhu koncepcie verejnosti sa uskutočnilo 7. júna 2016 v Zichyho paláci.

A5 Prieskum názorov verejnosti
Mestská časť v období od konca marca 2016 prijímala podnety k návrhu koncepcie prostredníctvom
dotazníka a možností zaslať svoje podnety prostredníctvom internetu. Celkovo sa do prieskumu
zapojilo takmer 20 jednotlivcov. V rámci odpovedí na otázky poskytli cenné podnety, ktoré môžu byť
predmetom posúdenia a rozpracovania v rámci navrhovaných nástrojov kultúrnej politiky (viac, ale
menších podujatí v priestore Starého mesta; spolupráca so študentmi vysokých škôl; odporúčania pre
regeneráciu a revitalizáciu konkrétnych priestranstiev, prezentácia, interpretácia a propagácia lokalít
kultúrneho a prírodného dedičstva vrátane archeologických lokalít a priemyselného dedičstva,
zachovanie autenticity prostredia, prenájom priestranstiev a budov v Starom meste na natáčanie
filmov – kinematografia; adoptovanie verejných priestranstiev, zverejňovanie zoznamov poskytnutej
podpory zo strany mestskej časti, zoznamov verejných a dlhodobých kontraktov, poskytnutých
ocenení, atď.).

A6 SWOT analýza stavu kultúrneho potenciálu a kultúrnych zdrojov územia
Silné stránky
- vysoký kultúrny potenciál, kultúrna ponuka a kultúrne vrstvy historického prostredia,
- tvorivé a kreatívne skupiny obyvateľov, pracovníkov v kultúre a umelcov
- silná nezávislá scéna s množstvom kultúrnych operátorov
- mimovládne organizácie v oblasti kultúry a aktéri v oblasti kultúry na pôde mestskej časti
majú záujem na zlepšení kultúrnej politiky mestskej časti
Slabé stránky
- nevyhovujúci stav časti kultúrnej infraštruktúry napriek priebežnej údržbe a inovatívnym
počinom (kultúrne centrum na Školskej, niektoré pobočky Staromestskej knižnice),
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absencia podpornej legislatívy z národnej úrovne – sponzorstvo pre kultúru, absencia lepších
regulačných rámcov pre samosprávu – napr. povoľovanie prevádzok vo väzbe na platnú ÚPD
absencia vhodných vstupných info centier na autobusovej stanici, hlavnej železničnej stanici,
v prístave, či pri hlavných cestných vstupoch do mesta,
podfinancovanie mestskej časti a hlavného mesta zo strany štátu (vzhľadom k funkciám
a nárokom, ktoré plní a má plniť prostredie Starého Mesta a hlavného mesta),
existujúce rezervy v čistote a údržbe verejných priestranstiev, ktoré vytvárajú celkový dojem,
existujúce rezervy pri využití nástrojov miestnych a regionálnych daní,
slabá podpora kultúrnych projektov; absencia efektívneho a spravodlivého mechanizmu
podpory kultúrnych projektov; zotrvačnosť pri podpore projektov, súčasný systém
poskytovania dotácii je málo prehľadný.

Príležitosti
- mapovanie kultúrnych zdrojov územia, aktívnych a tvorivých skupín na území mestskej časti ,
- revitalizácia vnútroblokových pristorov a zlepšovanie komunitnej spolupráce – pre
posilňovanie susedskej spolupráce a komunitnej spolupráce,
- lepšie využitie informačno-komunikačných technológií mestskej časti – lepšie využitie
GISPLANU – mapového informačného systému; budovanie znalostnej bázy sídla,
vyhľadávanie priestorov, budov a ulíc, ktoré sú vhodné na revitalizáciu a regeneráciu
(nevyužité, nevhodne využité, pustnúce objekty, priestory a ulice) – iniciovanie
participatívnych procesov a ich následná postupná obnova,
- rozširovanie kultúrnej ponuky, spolupráce a výmeny,
- obnova historicky overených prepojení, pasáží, promenád, ako aj obnova peších
a dobudovanie cyklistických trás v rámci Starého Mesta,
- možnosti väčšieho zapojenia stavebného oddelenia a oddelenia životného prostredia,
- zlepšenie koordinácie v rámci miestneho úradu s ostatnými mestskými časťami, magistrátom
a jeho organizáciami, s krajskou a oblastnou organizáciou cestovného ruchu,
- aktívna tvorba nových balíkov služieb a produktov CR v spolupráci s organizáciami
cestovného ruchu (oblastná a krajská) a kultúrnymi operátormi; zmluvy o spolupráci.
Ohrozenia:
- zmenšovanie podielu zelene a verejne dostupných plôch v rámci mestskej časti,
- záťaž hlukom (dôvod: odvoz odpadu, prevádzky, návštevníci, doprava, ....) a prachom
- vizuálny smog (bilboardový a reklamný), herne,
- bezpečnostné riziká pri organizovaní podujatí ,
- nelegálne poškodzovanie fasád a priestorov – grafity,
- zvyšovanie napätia z dôvodov zahusťovania a kolapsu dopravy a parkovania,
- chýbajúce vnútorné naplnenie jednotlivca, nedostatočná motivácia na vlastné aktivity a
sebarealizáciu; nedostatok športových aktivít; nuda ako fenomén,
- duchovná prázdnota, sociálne vylúčenie a riziko izolovanosti jednotlivca od života komunity,
- agresívny turizmus, gentrifikácia, vandalizmus, extrémizmus.

18

Koncepcia kultúrnej politiky MČ Bratislava–Staré Mesto 2016-2020 (jún 2016)

Návrhová časť
Vízia
„Našou víziou je rozvíjanie kultúrneho potenciálu, tvorby a dialógu, ochrana a zveľaďovanie
kultúrnych hodnôt mestskej časti a sprístupňovanie kultúry obyvateľom mestskej časti, hlavného
mesta Slovenska, domácim a zahraničným návštevníkom tak, aby prostredie Starého Mesta
pôsobilo harmonicky, bolo bezpečné, živé, vyznačovalo sa kvalitným životným prostredím a bolo
dôstojným miestom na život pre svojich obyvateľov a reprezentatívnym miestom Slovenska.“

Strategický cieľ
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto rozvíja dialóg a spoluprácu so svojimi občanmi a rešpektujúc
verejný záujem v oblasti kultúry koná v súlade s demokratickými princípmi otvorenej transparentnej
správy a podpory rozvoja kultúrnych zdrojov.

Zámery
Pri správe kultúry na svojom území má mestská časť Bratislava-Staré Mesto široko zdieľané priority
kultúrnej politiky, rozumie dôležitosti kultúry v občianskom a verejnom živote. V rámci pôsobnosti
a kompetencií samosprávy si kladie nasledovné ciele:
 podporovať a uplatňovať verejný záujem v oblasti kultúry,
 efektívne využívať vlastné kapacity v oblasti realizácie kultúrnych aktivít,
 skvalitňovať svoju dramaturgickú činnosť a činnosť kultúrnych centier (po zmapovaní
programovej skladby lepšie nastaviť priority v zmysle potrieb mestskej časti),
 zvyšovať účasť verejnosti na plánovaní, organizácii a realizácii kultúrnych aktivít, projektov a
zámerov,
 vytvárať vhodné rámce a podmienky pre pôsobenie aktérov na kultúrnej scéne,
 posilňovať zodpovednosť za kultúrne hodnoty územia – zdedené aj vytvárané,
 podporovať a rozvíjať kultúrne a vzdelávacie podujatia pre obyvateľov Starého Mesta
 zvyšovať využitie informačno-komunikačných technológií a inovácií
 periodicky vyhodnocovať vlastnú kultúrnu politiku a efektivitu využívaných nástrojov.

Verejný záujem v oblasti kultúry
Verejný záujem v oblasti kultúry definovala Koncepcia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry (2008).
Uvedená formulácia je uplatniteľná na úrovni mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Verejným
záujmom v oblasti kultúry je zabezpečenie prístupu občanov ku kultúre, a to prostredníctvom:
 podpory kultúrnych aktivít a kultúrnych projektov organizácií a jednotlivcov,
 podpory iniciatív a angažovanosti občanov v oblasti kultúry,
 účinnej ochrany hmotného a nehmotného kultúrneho a prírodného dedičstva, jeho
sprístupňovania a využívania,
 využitia kultúrnej infraštruktúry územia a zabezpečenia jej dostupnosti na území,
 efektívnej a tvorivej činnosti kultúrnych inštitúcií a podpory slobodnej umeleckej tvorby
tak, aby sa:
– podporovala sebarealizácia jednotlivca, rozvoj tvorivosti a umelecká tvorba;
spoločenským uplatnením kultúry podporovalo dosahovanie plnohodnotného života
každého jedinca a komunity – obyvateľov miest a obcí,
– prehlboval pozitívny vzťah spoločnosti ku hmotnému a nehmotnému kultúrnemu
dedičstvu s cieľom upevňovať jej historické vedomie a hrdosť na náš vklad do vývoja
európskej a svetovej kultúry,
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prehlboval vzťah jednotlivca ku kultúre a kultúrnym hodnotám; podporovalo aktívnejšie
využívanie voľného času obyvateľstva v oblasti kultúry (ako faktor sociálnej prevencie,
prevencie kriminality a iných negatívnych spoločenských javov a ako faktor vzdelávania,
zvyšovania kvality života, oddychu a relaxácie, rozvoja komunikačných, kreatívnych a
umeleckých zručností jednotlivca),
podporovala udržateľná ochrana a ďalší rozvoj kultúrnych zdrojov územia a využitie
prirodzeného rozvojového potenciálu územia, čím by sa skvalitňovali predpoklady na
celkový sociálno-ekonomický rozvoj regiónu, a tak by sa prispievalo k zvyšovaniu celkovej
konkurencieschopnosti Slovenska ako celku i jednotlivých regiónov, miest a obcí,
podporovali podmienky na rozvoj prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí, rozvoj
medzinárodnej kultúrnej spolupráce a výmeny skúseností.

Východiská
Návrh koncepcie vychádza z týchto princípov, ktoré boli sformulované na začiatku procesu:
1. koncepčné kultúrne plánovanie ako nástroj vytvárania podmienok pre rozvoj kultúry na území
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
2. vytváranie živých, sociálne napĺňaných verejných priestorov ako súčasť posilňovania urbánnej
dimenzie kultúry na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
3. podpora rozvoja miestnych kultúrnych zdrojov a kultúrneho potenciálu vytváraním podmienok
pre subjekty participujúce na kultúrnom živote mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
4. vyhodnotenie vlastných kapacít pri realizácii kultúrnych činností ako nástroj skvalitnenia verejnej
služby v oblasti kultúry prediskutovanej v kontexte rozvoja celého územia,
5. podpora kultúrnej identity prehlbovaním vzťahu obyvateľov k miestam ich každodennosti ako
prejavu aktívneho občianstva,
6. zefektívnenie komunikácie a propagácie kultúrnych aktivít za účelom lepšej identifikácie sa
obyvateľov s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto.
Pri zabezpečovaní kultúry z verejných zdrojov je potrebné rešpektovať nasledovné princípy rozvoja
miestnej a regionálnej kultúry:
- princíp partnerstva,
- princíp územnej spolupráce,
- princíp odbornej a metodickej spolupráce,
- princíp solidarity,
- princíp kultúrnej, historickej a spoločenskej kontinuity,
- princíp podpory verejného záujmu v oblasti kultúry.
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Priority koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti
1. priorita - Podpora rozvoja kultúrneho a kreatívneho potenciálu a tvorby
Zdôvodnenie: Mestská časť pri podpore rozvoja kultúrneho potenciálu a tvorby na svojom území
môže uplatňovať širokú škálu finančných a nefinančných nástrojov. Ide o opatrenia, ktoré sú
zamerané na subjekty nezriaďované mestskou časti, teda predovšetkým kultúrne organizácie,
občianske a komunitné iniciatívy na území mestskej časti. K uvedeným nástrojom môže patriť aj
využitie všeobecne záväzných nariadení, ktoré môžu vytvárať vhodný podporný a regulačný
rámec pre dosiahnutie požadovaných cieľov.

1.A. Finančná podpora iniciatív a tvorby (dotačný a grantový systém mestskej časti)
Priama:
a. Podpora kultúrnych aktivít a projektov organizácií a subjektov mimo zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti na území mestskej časti:
i. realizované v rámci siete vlastnej kultúrnej infraštruktúry (poskytnutie dotácie),
ii. realizované mimo siete vlastnej kultúrnej infraštruktúry (poskytnutie grantu),
b. Revitalizácia priestranstiev prostredníctvom občianskej participácie a komunitnej spolupráce
– vlastníci bytov a nebytových priestorov, susedské partnerstvá na uliciach, námestiach, vo
vnútroblokoch - tvorivých a kultúrnych aktivít (poskytnutie grantu),
c. Revitalizácia a oživenie nevyužívaných a zanedbaných ulíc, námestí a budov – iniciačné
kultúrne, občianske a komunitné aktivity (poskytnutie grantu).
Zdôvodnenie: adresnejšie nastavený dotačný a grantový systém mestskej časti pre oblasť
kultúry umožní efektívnejšie a transparentnejšie prideľovanie podpory neziskovým
organizáciám, občianskym združeniam a komunitným iniciatívam. Priority na poskytovanie
dotácií a grantov budú určené s výhľadom na 2 až 3 roky.
Nepriama: odpustenie správnych poplatkov, poskytnutie priestorov bezodplatne

1.B. Nefinančná podpora iniciatív a tvorby (materiálová, priestorová a kapacitná
pomoc)
a. viacročné kontrakty spolupráce s organizáciami, ktoré pôsobia v kultúrnych centrách
mestskej časti alebo na pôde mestskej časti.
Zdôvodnenie: Viacročné kontrakty umožnia lepšie nastavenie programovej spolupráce
s organizáciami v oblasti kultúry. Participácia a spolupráca umožní zapájať ďalšie zdroje
a kapacity do realizácie spoločne odsúhlasených projektov a aktivít, čo je prínosné pre
mestskú časť. Využíva sa pritom lepšie aj dobrovoľnícky a tvorivý potenciál aktérov v kultúre.
Súčasne vznikne prehľadná databáza všetkých kontraktov spolupráce s organizáciami
v oblasti kultúry.
b. jednorazová podpora združení a iniciatív na území mestskej časti – technická a materiálna
podpora; podpora občianskych a komunitných aktivít zameraných na zveľadovanie
susedského prostredia a komunitnú spoluprácu.
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Zdôvodnenie: Ide o poskytnutie jednorazovej alebo opakovanej nefinančnej podpory
subjektom a iniciatívam na podporu tvorby a kultúrnych aktivít na území mestskej časti,
ktorá je zmluvne a protokolárne podchytená pričom podľa charakteru a rozsahu tejto
podpory o nej rozhodne oddelenie kultúry, miestny úrad alebo zastupiteľstvo. Táto forma
zahŕňa napríklad zapožičanie techniky, poskytnutie priestoru na realizáciu vystúpenia alebo
projektu, resp. vyčlenenie určitej kapacity
pracovníkov mestskej časti a jeho kultúrnych
Príklady možných i reálnych
centier.
projektov a iniciatív Kultúrneho
c. podpora funkcie Kultúrne laboratórium mestskej
časti, v ktorom tvoriví pracovníci – architekti,
dizajnéri, manažéri , dobrovoľníci - na dobrovoľnej
báze pomáhajú riešiť rozvojové úlohy a projekty
mestskej časti 11– napr. na oživenie budov, ulíc,
regeneráciu priestranstiev. Súčasťou činnosti tohto
laboratória by bol aj register vhodných
technologických a technických riešení a postupov12,
ktorý by bol voľne dostupný obyvateľom
a subjektom na území mestskej časti ako forma
poradenstva a podpora budovania partnerstiev.
Zdôvodnenie: Činnosť Kultúrneho laboratória
mestskej časti bude upravená štatútom. Do jeho
činnosti sa môžu zapojiť jednotlivci a organizácie,
ktoré budú ochotné poskytnúť dobrovoľne svoj čas
a tvorivý potenciál na rozpracovanie aspoň jednej
z úloh a tém, ktoré budú evidované na zozname
aktívnych problémov, tém či projektov mestskej
časti. Kultúrne laboratórium môže byť situované
v jednom z kultúrnych centier mestskej časti, bude
mať vytvorené vhodné technické zázemie a za jeho
prevádzku bude zodpovedať poverená osoba.
Výstupy činnosti Kultúrneho laboratória môžu byť
vhodným podkladom pre vedenie mestskej časti,
komisie zastupiteľstva a odborné oddelenia
miestneho úradu nakoľko budú zbierať podnety
a rozpracúvať projekty a zámery mestskej časti.
Laboratórium môže viesť aj „zásobník“ projektov.

11

laboratória mestskej časti a iniciatív
na pôde mestskej časti:
- Staromestská ulica – zahĺbenie
ulice, prepojenia a priestory nad
ňou; radiálne prepojenie
historického centra so smerom
hrad – ulica Palisády
- lanovkové /kabínkové
prepojenie podhradia s hradom
- Kalvária, Bratislavské pivnice,
vodná priekopa, mestské hradby
- http://obchodnaulica.sk
- SNP námestie regenerácia
- Pasáže Starého Mesta
- Green Cube využitie ....
- obecné ateliéry pre mladých
- Jakubovo námestie
- Obnova a budovanie plavárni
a kúpeľov v mestskej časti
- Legálne plochy pre sprejerov
- Revitalizácia vnútroblokov
Zochová záhrada
- Oživenie nevyužívaných budov
- Kapitulská ulica
- Šafárikovo námestie
- kontakt s riekou Dunaj, nábrežie
- Fajnorovo nábrežie, ........
- Obecné ateliéry ...
- Komunitné záhrady ....

V tejto súvislosti je inšpiratívnym dokument „Pravidlá participácie verejnosti pri príprave strategických a
koncepčných dokumentov rozvoja mesta a na územnoplánovacích procesoch hlavného mesta SR Bratislavy“,
ktorý 31.3.2016 schválilo mestské zastupiteľstvo
12
Súčasťou „laboratória“ (mohlo by sa nazývať napr. aj Old City Urban Lab alebo Kancelária urbánneho rozvoja
mestskej časti) by mohlo byť Technologické inovačné centrum (TEch In Centre).
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d. poskytovanie ocenení (cena mestskej časti a diplom starostu za počin v oblasti kultúry) pre
osobnosti alebo projekty, ako aj poskytovanie záštity13 nad podujatiami a projektmi
Zdôvodnenie: Poskytovanie ocenení miestnym iniciatívam je významným prvkom
ohľaduplnosti, ocenenia podpory verejného záujmu, kreativity, kultúrnej tvorby alebo
kultúrneho nápadu. Poskytuje motivácie pre miestnych aktérov ďalej pokračovať vo svojich
aktivitách. Ocenené môžu byť tak organizácie ako aj osobnosti z rôzne druhy počinov. Na
účely usmernenia pre poskytovanie týchto ocenení mestskej časti a diplomov starostu bude
spracovaný štatút týchto ocenení.

1.C. Príprava osobitných všeobecne záväzných nariadení
Zdôvodnenie: Všeobecne záväzné nariadenie(VZN) je špecifickým nástrojom regulácie aktivít
a činností na území samosprávy. Po dôkladnej príprave je možné pripraviť, prerokovať
a schváliť osobitné VZN, ktoré by vytvorili vhodné regulačné rámce na zjednotenie vizuálneho
štýlu ulíc, umožnili by preventívne opatrenia na obmedzenie grafity, nelegálnej reklamy, či
zvýšenie čistoty. Iné VZN by mohlo vytvoriť finančný nástroj na systematickú podporu obnovy
zelene, lepšie využívanie dažďovej vody, znižovanie rizík sucha a povodňových rizík na území
mestskej časti. Pri príprave týchto VZN by sa úzko spolupracovalo s dotknutými úradmi ,
oddeleniami miestneho úradu ako aj odbornými organizáciami a združeniami .

13

starosta záštity poskytuje na základe písomného požiadania a listom aj odpovedá. Zabezpečuje to Kancelária
starostu
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2. priorita - Zabezpečenie prístupu ku kultúre, kultúrnemu a prírodnému
dedičstvu, oddychovým a relaxačným plochám
a. Vytváranie špecializovaných podujatí a programov pre znevýhodnené a ohrozené skupiny
obyvateľov mestskej časti (napr. v pracovný deň doobeda) v rámci existujúcej siete kultúrnych
inštitúcií (miestnych, mestských, súkromných, cirkevných, neziskových) pôsobiacich na pôde
mestskej časti (vystúpenie / podujatie pre hendikepovaných, starších občanov, deti a žiakov škôl,
pre mamičky s deťmi),
b. Priestorové značenie, interpretácia, prezentácia a propagácia kultúrneho a prírodného prostredia
mestskej časti - zriadenie info bodov na staniciach, vytvorenie stretávacích bodov „meeting
points“, budovanie jednotného značenia ulíc a budov (vrátane stručnej histórie významných
budov) – vizuálny štýl značenia, spolupráca so sprievodcami v cestovnom ruchu, s oblastnou
a krajskou organizáciou cestovného ruchu, mestskými organizáciami v kultúre a magistrátom,
c. Propagácia kultúrnych podujatí a aktivít mestskej časti: identifikovať a doplniť vhodné výlepové
plochy a info tabuľe v rezidenčných oblastiach, v školách, škôlkach, CVČ; zverejňovať informácie
o kultúrnych podujatiach na kultúrnych portáloch na internete (cez stránku register kultúry MK
SR, portál magistrátu a paralelne cez dostupné webové portály a periodiká o kultúre v Bratislave;
propagácia na sociálnych sieťach; signalizácia lokalít a zariadení v mobilných aplikáciách a na
internete) - spolupráca s krajskou a oblastnou organizáciou cestovného ruchu a s mestskými
organizáciami v kultúre,
d. Komunikačná stratégia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – vytvoriť / aktualizovať,
e. Obnova, sprístupnenie a rozširovanie zelených a vodných plôch – parky, záhrady, cintoríny,
promenády (nielen verejné, ale aj súkromné), iné zelené plochy (napr. konverzia existujúcich
plochých striech budov na zelené strechy) vrátane vodných plôch; rozširovanie prístupu k vode
a zlepšovanie nakladania s dažďovou vodou (vsakovanie, úžitková voda, vyparovanie vegetáciou).
f.

Vytváranie nových balíkov služieb a produktov tak pre turistov ako aj obyvateľov mesta na pôde
mestskej časti (vrátane rozširovania bonusových a zľavových kariet atď.)14 – spolupráca s krajskou
a oblastnou organizáciou cestovného ruchu, s aktérmi v kultúre a ďalšími relevantnými subjektmi

g. Prístup k lokalitám kultúrneho a prírodného dedičstva na území Starého mesta.
Zdôvodnenie: prvoradé je sprístupnenie všetkých lokalít, ulíc, parkov a budov, ktoré má v správe
mestská časť, hlavné mesto, ako aj inštitúcie hlavného mesta, samosprávneho kraja, ministerstva
kultúry a ďalšie významné inštitúcie na území mesta. Do tejto mozaiky a spolupráce je potrebné
zapojiť aj súkromný sektor, komerčný aj neziskový, cirkvi a náboženské spoločnosti. Sprístupnenie
zahŕňa aj virtuálne sprístupnenie budov, priestorov, ale aj významných hnuteľných artefaktov
prostredníctvom internetu vrátane vhodného a citlivého popisu „in situ“.

14

Námet - vytvorenie festivalu nadregionálneho významu typu Dunajský festival národov a národností
v spolupráci kultúrnymi operátormi, podobného charakteru ako sú Salzburský či Edinburghský festival
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3. priorita - Rozvoj kultúrnej infraštruktúry mestskej časti
a. Vytvorenie strednodobých plánov rozvoja a programovej
orientácie centier kultúry a vzdelávania15 (na obdobie 3 až
5 rokov) a ich finančné zabezpečenie
Zdôvodnenie: Mestská časť zabezpečuje chod a prevádzku
svojich kultúrnych centier a Staromestskej knižnice. Plány
by umožnili zaviesť viacročné plánovanie, hlbšie prepojiť
programovú ponuku s potrebami obyvateľov, ponukou
voľno-časových, kultúrnych a vzdelávacích aktivít
a záujmovo umeleckej činnosti. Každé centrum by malo
etablovať multisektorovú Radu centra ako poradný orgán
samosprávy a Gestora centra, ktorý bude mať odbornú
záštitu nad smerovaním a programovou orientáciou
centra. Oddelenie kultúry mestskej časti spracuje rovnaký
plán pre aktivity, ktoré zabezpečuje vo vlastnej réžii.
b. Obnova priestorov centier kultúry a vzdelávania16 ako
súčasti kultúrnej infraštruktúry mestskej časti
Zdôvodnenie: Priestory kultúrnych centier vyžadujú
obnovu17, aby boli atraktívne, prívetivé a funkčné pre
obyvateľov a tvorivých pracovníkov a tvorili vhodné
kultúrne zázemie pre spádové územie. Potrebné je zlepšiť
ich vizuálne značenie v priestore a v médiách, tzn. odlíšiť
a aj zvýrazniť.
c. Obnova priestorov Staromestskej knižnice18 ako súčasti
kultúrnej infraštruktúry mestskej časti

Sieť kultúrnej infraštruktúry
mestskej časti tvoria centrá
kultúry a vzdelávania:
1. Venturska ulica č. 9 (Zichyho
palác)
2. Školská ulica č. 14
3. Gaštanová ulica č. 19
4. Františkánske námestie 7
5. Štefániková ulica 25
(Pistoriho palác) a
6. Staromestská knižnica
V Pistoriho paláci sa nachádza
v súčasnosti jediná kinosála,
ktorá je majetkom mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto.
Osobitným priestorom je budova
Novej Scény, ktorú však mestská
časť prenajíma štátnej organizácii
Nová Scéna.
Za kultúrnu infraštruktúru
mestskej časti však možno
považovať aj verejné
priestranstvá – ulice, nádvoria
a námestia nakoľko umožňujú
realizovať kultúrne aktivity
a program. Vybavenosť mestskej
časti kultúrnou infraštruktúrou je
vysoká, vzhľadom k prítomnosti
infraštruktúry celej škály
kultúrnych inštitúcií
a k použiteľnosti verejných
priestranstiev pre kultúrne
aktivity.

Zdôvodnenie: Staromestská knižnica, jej štyri pobočky
a sezónne pracovisko letná čitáreň v Medickej záhrade je
súčasťou siete kultúrnych inštitúcií a kultúrnej
infraštruktúry mestskej časti Staré Mesto. Miestne
zastupiteľstvo schválilo v roku 2014 samostatný
dokument zameraný na jej rozvoj – Koncepcia rozvoja
Staromestskej knižnice na roky 2015-2018. V kontexte predkladanej koncepcie kultúrnej politiky
dôjde k ďalšiemu prehĺbeniu spolupráce kultúrnych centier a Staromestskej knižnice vrátane jej
pobočiek. Knižnica je dôležitým informačným a komunitným bodom pre obyvateľov, študentov
15

Na skvalitňovanie ponuky centier kultúry a vzdelávania, Staromestskej knižnice a jej pobočiek

16

Potrebné je nájsť vhodný priestor pre umiestnenie pobočky knižnice na Západnom rade 5 buď v priestoroch
ZŠ na Dubovej ul., alebo v priestoroch EKOIUVENTY, prípadne inom vhodnom priestore v tejto lokalite.
17

Ako príklad možno uviesť kultúrne centrum na Školskej ulici - potrebuje modernizáciu a priestorové úpravy,
kvôli lepšiemu využitiu sál, lepšiemu rozloženiu hlukového zaťaženia vnútra budovy a prípadné rozšírenia
zázemia centra na prízemí.
18

Staromestská knižnica je samostatnou rozpočtovou organizáciou mestskej časti
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a žiakov na území Starého Mesta. Potrebné je nájsť vhodné umiestnenie pobočky na Západnom
rade 5 buď v priestoroch ZŠ Dubová alebo v priestoroch Ekoiuventy. Potrebné je tiež rozširovať
služby samoobslužných knižných domčekov v lokalite mestskej časti Staré Mesto – vybudovať
malé samoobslužné knižnice na Šafárikovom nám. a Fajnorovom nábr., prípadne na Hlavnej
stanici a Autobusovej stanici Mlynské Nivy. Pobočky knižnice majú rovnako potenciál vytvárať
zázemie pre svoje okolie ako komunitné centrá.
d. Postupné dobudovanie siete kultúrnych centier, pobočiek knižnice a rozšírenie o kultúrne body
v komunitách
Zdôvodnenie: Súčasná sieť kultúrnych centier vytvára dobrý základ pre podporu a zabezpečovanie
kultúry zo strany Starého Mesta, napriek tomu existujú ešte územia mestskej časti kde by
lokalizácia kultúrneho centra vhodne doplnila ich geografickú sieť19 a tiež ide aj o menšie kultúrne
body20 a komunitné centrá21, ktoré by mohli plniť úlohu sociálnej prevencie, podpory záujmovoumeleckej činnosti, susedskej spolupráce a zázemia (pozri tiež výmenníky/SPOTs v Košice EHMK
2013).

19

Vhodnou príležitosťou pre rozšírenie siete kultúrnych centier je využitie objektu EKOIUVENTA na Budkovej
ceste, ak by s týmto návrhom súhlasilo Ministerstvo školstva. Objekt by vhodne doplnil sieť a geografické
rozloženie kultúrnych centier v Starom Meste. Vhodným riešením by bolo napríklad zriadenie pobočky
Staromestskej knižnice v priestoroch Ekoiuventy.
20

štyri malé samoobslužné knižné domčeky typu little free library, ktoré Staromestská knižnica zriadila v rokoch
2014 a 2015 v lokalite Starého Mesta (Medická záhrada, parky na Americkom a Jakubovom námestí a priestor
pred ZŠ na Mudroňovej ul.) Obyvatelia a návštevníci Bratislavy si tu môžu bezplatne vypožičať a zasa vrátiť
knihy vyradené z fondu knižnice a dary od občanov
21

Okrem klasických kultúrnych centier je možné sieť kultúrnych centier mestskej časti rozšíriť aj o kultúrne
body, ktoré môžu predstavovať menšie priestory, najmä ak môžu slúžiť ako komunitné centrá v rezidenčných
oblastiach na podchytenie detí, mládeže, rodín, strednej generácie a starších a budovanie vzájomných vzťahov
a spoluprácu. Rovnakú úlohu plnia aj centrá voľného času a budovy škôl.
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4. priorita - Využitie informačno-komunikačných technológií pri mapovaní
zdrojov a priestorovej koordinácii
Zdôvodnenie: Je to súčasť budovania informačného systému mestskej časti; predpokladá vytvorenie
nových modulov GISplánu mestskej časti pre oblasť kultúry za účelom priestorovej a časovej
koordinácie kultúrnych aktivít a mapovania dát z oblasti kultúry na území Starého Mesta (plánovanie,
koordinácia, mapovanie); nové moduly umožnia získať lepší priestorový prehľad o prevádzkach
a zariadeniach otvorených pre verejnosť ako aj o miestnych iniciatívach a potrebách regenerácie
prostredia na území mestskej časti; celkovo systém podporí budovanie znalostnej bázy mestskej časti
pre lepšie rozhodovanie. Umožní zapojenie oddelení a organizáciu mestskej časti a verejnosti.
a. Modul kultúrna, historická a spoločenská topografia mestskej časti – gestor Staromestská
knižnica
Zdôvodnenie: modul na mapovanie kultúrnych, historických a spoločenských zdrojov územia (veci,
javy, udalosti a osobnosti) - v spolupráci so Staromestskou knižnicou a jej pobočkami. Modul umožní
širšie zapojenie žiakov, študentov, bádateľov a používateľov knižníc do spoločného mapovania
kultúrnych zdrojov a hodnôt územia. Výstupy budú stále dostupné na internete. Väzby na zoznam
pamätihodností mestskej časti. Nástroj bude podporovať budovanie kultúrnej identity mestskej časti .
b. Modul časovej a priestorovej koordinácie podujatí, prevádzok a iniciatív:


podujatí na uliciach a námestiach (regulačný rámec - povolenia na užívanie verejného
priestranstva) –t.j. kalendár podujatí s mapovým priemetom - gestor oddelenie kultúry,
Poradný orgán starostu pre posudzovanie žiadostí o zvláštne užívanie verejných
priestranstiev a o voľných pouličných aktivitách
Zdôvodnenie: modul umožní lepšie výhľadové plánovanie využívania verejných priestranstiev,
obmedzí vznik duplicitných, konfliktných alebo konkurenčných podujatí na verejných
priestranstvách v meste. Väzba na register kultúry. Prevádzkovaním tohto kalendára sa získa
aj prehľad o histórii podujatí v priestore a na území Starého Mesta, čo môže pomôcť zlepšiť
plánovanie. Modul umožní prehĺbiť spoluprácu magistrátu a mestskej časti. Umožní tiež
preddefinovať vhodnosť využitia jednotlivých ulíc, námestí či verejných priestranstiev.
Kalendár umožní lepšie zladenie podujatí v súvislosti so štátnymi sviatkami.



prevádzky a zariadenia pre verejnosť v mestskej časti (otváracie hodiny, kapacity, charakter)
– gestor oddelenie evidujúce otváracie hodiny na miestnom úrade
Zdôvodnenie: modul umožní vytvoriť prehľadnú mapu všetkých prevádzok a zariadení
určených pre verejnosť, sledovať ich otváracie hodiny, kapacity a iné dohodnuté parametre.
Modul tak môže slúžiť aj ako analytický nástroj a podporiť regulačné rámce a plánovanie.

c. Modul evidencie projektov a iniciatív pri revitalizácii, regenerácii a obnove priestranstiev, ulíc
a budov na území mestskej časti
i.

Register nevyužitých, nevhodne využitých alebo pustnúcich budov, nebytových priestorov,
pasáží, ulíc a častí mestskej časti, ktoré je potrebné oživiť, obnoviť alebo zapojiť do využitia
prostredníctvom projektov ich regenerácie a revitalizácie. Register tiež umožní prehľadne
v mapovom priemete evidovať vydané rozhodnutia stavebným úradom - gestor oddelenie
územného plánovania a stavebného poriadku; spolupráca s Cultural Lab/Kultúrne
laboratórium
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Zdôvodnenie: modul umožní v priestore identifikovať lokality, ktoré sú nevyužívané, pustnúce,
alebo vyžadujúce regeneráciu, evidovať aktívne skupiny a iniciatívy, ktorých cieľom je
oživenie, revitalizácia a regenerácia týchto priestorov pričom mestská časť pre nich vytvorí
priestor na výmenu skúseností a tvorivú spoluprácu v rámci Cultural Lab/Kultúrneho
laboratória (ten bude fungovať v rámci jedného z kultúrnych centier, bude mať multimediálne
zázemie, ateliérový a tvorivý charakter; bude fungovať na základe štatútu) . Vznikne tak
základná báza informácií o týchto lokalít, priestoroch, ich štruktúre, možných riešeniach,
ktoré vzídu z priebežnej diskusie iniciatív a odborníkov. Modul umožní identifikovať miesta,
kde nie je evidovaná žiadna iniciatíva alebo proces obnovy. Modul tiež umožní jednoducho
v mapovom priemete evidovať vydané rozhodnutia o umiestnení stavieb a stavebné
povolenia.
ii.

Register projektov a iniciatív komunitnej a susedskej spolupráce (vlastníkov a užívateľov
bytov, nebytových priestorov, rodinných domov a pod.) pri revitalizácii, prevádzke a údržbe
priestranstiev, ulíc a budov na území mestskej časti (komunitné/mobilné záhrady, zveľadenie
vnútroblokov, predzáhradky, okolie kontajnerových stojísk) - gestor oddelenie životného
prostredia ; spolupráca s oddelením kultúry
Zdôvodnenie: modul umožní v priestore identifikovať lokality a priestorovo koordinovať
projekty a iniciatívy susedskej spolupráce obyvateľov v území (na ulici, v bytových domoch)
a ich okolí s cieľom zveľadenia životného prostredia, jeho estetizácie, prevencie nežiaducich
vplyvov ako aj rozvinutia osobnostných zručností jednotlivcov pri tejto činnosti (starostlivosť
o zeleň, trávniky, stromy, vodné prvky v prostredí, nakladanie s dažďovou vodou a pôdou,
pestovanie ovocia, zeleniny v malom, kompostovanie). Modul umožní sledovať zelené a vodné
plochy na území mestskej časti. Možné je sledovať aj patronát firiem za starostlivosť
o vybrané úseky mestskej časti (napríklad záhradu, park, ulicu a pod.)
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5. priorita - Budovanie kapacity a
nástrojov kultúrnej politiky mestskej časti

vyhodnocovanie

cieľov

a

a. Vytvorenie a činnosť Multisektorovej rady pre kultúru mestskej časti ako poradného
a konzultačného orgánu Oddelenia kultúry, Komisie kultúry miestneho zastupiteľstva
a prednostu miestneho úradu.
b. Budovanie kapacity – zaškolenie interných pracovníkov vybraných oddelení miestneho
úradu; hlbšia spolupráca organizácií, zástupcov iniciatív, expertov a jednotlivcov; vytváranie
databáz umelcov, miestnych iniciatív, združení a aktérov v kultúre. Podpora výmeny
skúseností (medziobecná a družobná spolupráca, medzinárodná spolupráca a výmena
skúseností, partnerské mestá, cezhraničná spolupráca, stáže). Vnútorná optimalizácia
kapacít oddelení a organizácií miestneho úradu. Spolupráca so študentmi vysokých škôl
(VŠMU, VŠVÚ, FA STU atď.)
Zdôvodnenie: Cieľom vytvorenia Rady je zabezpečenie participácie jednotlivých sektorov na
plánovaní a tvorivej diskusii a napĺňaní plánov kultúrnej politiky mestskej časti BratislavaStaré Mesto.
c. Manažment organizačného a technického zabezpečenia podujatí a verejných priestranstiev
v správe mestskej časti – technika, bezpečnosť, likvidácia odpadu, upratovanie, čistota
verejných priestranstiev a kontrola dodržania zmluvných podmienok používania verejných
priestranstiev; zvýšiť kompostovanie biomasy na pôde mestskej časti; zvýšiť separáciu
odpadu a recykláciu separovaných surovín; znížiť záťaž prostredia mesta znížením záťaže
obalmi z potravín a tovarov; zvýšiť kvalitu upratovania, údržby a opráv verejných
priestranstiev v správe mestskej časti – spolupráca Staromestská, a.s. / oddelenia miestneho
úradu / SČK / mestská polícia
d. Stanovenie indikátorov a merateľných ukazovateľov kultúrnej politiky
Zdôvodnenie: umožní získať prehľad o efektivite nástrojov kultúrnej politiky a štatistiky. Budú
vytvárať tlak na rast kvality. Umožnia získať prehľad o počte zapojených jednotlivcov a
iniciatív, počte lokalít, ktoré je potrebné revitalizovať a počte projektov a miest, kde sú
aktívne združenia občanov a subjekty v kultúre. Získané informácie umožnia mestskej časti
lepšie finančné, časové a priestorové plánovanie, získavanie dodatočných zdrojov na
investičné a rozpočtové priority. Umožnia lepšie negociácie s dotknutými partnermi (hlavné
mesto, BSK, ministerstvá) ohľadne komplexných investícií a projektov. Základný priemet
indikátorov a merateľných ukazovateľov nájdete v prílohe č. 3 koncepcie – Akčný plán.
e. Vyhodnocovanie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – predkladanie
priebežných správ a výročnej správy o uplatňovaní jednotlivých nástrojov kultúrnej politiky
mestskej časti komisiám a zastupiteľstvu
Zdôvodnenie: Cieľom hodnotenia je sledovať kvalitatívne a kvantitatívne napĺňanie cieľov,
vízie a efektívnosti nástrojov kultúrnej politiky.
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Záver
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto disponuje najvyšším kultúrnym potenciálom spomedzi všetkých
obcí na Slovensku – fungujú tu stovky vitálnych profesionálnych aj amatérskych združení, iniciatív
a subjektov v oblasti kultúry, ktoré robia zo Starého Mesta centrum kultúrneho diania. Koncepcia
kultúrnej politiky vytvára rámce na podporu ich rozvoja a činnosti, rozvíja sociálno-ekonomické
dimenzie kultúry. Podporuje aktiváciu občanov, žiakov a študentov pre zvýšenie záujmu o svoje
okolie a stav životného prostredia ako prvok kultúrnej uvedomelosti a správania sa pri využívaní,
poznávaní a bývaní v priestore Starého Mesta. Podporuje zachovanie identity, rozvoj kultúry a
starostlivosť o kultúrne dedičstvo mestskej časti, podporuje rozvoj inovácie, tvorivého potenciálu
jednotlivcov, tvorivých skupín a komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia
mestskej časti pri rešpektovaní prirodzených limitov rozvoja územia.
Nepriamo pomáha odstraňovaniu environmentálnych problémov, poškodení a záťaží prostredie,
architektúry a urbánnych štruktúr s cieľom vytvárať harmonické prostredie a skvalitňovať životné
prostredie a podmienky pre bývanie a život v Starom Meste. Spoluvytvára podmienky na to, aby bolo
dôstojným domov pre obyvateľov na svojom území a zároveň centrom kultúrneho diania v meste
a na Slovensku. Tento potenciál môže plnohodnotne rozvinúť v partnerskej spolupráci s hlavným
mestom, susediacimi mestskými časťami, sociálno-ekonomickými partnermi a obyvateľmi. Staré
Mesto tak zostane jedinečné, atraktívne, bezpečné, živé, inšpirujúce pre všetky generácie obyvateľov
a návštevníkov mesta. Samospráva mestskej časti Staré Mesto tým vytvára partnerské prostredie pre
spoluprácu všetkých aktérov v oblasti kultúry, neustále mapuje kultúrne zdroje svojho územia,
oceňuje iniciatívu a kladný prístup k zveľaďovaniu hodnôt a prostredia mestskej časti.
Koncepcia navrhuje opatrenia, ktoré zohľadňujú ekonomické možnosti mestskej časti a umožňujú
využitie širokej škály finančných a nefinančných podporných nástrojov na rozvoj územia mestskej
časti, čo vytvára predpoklady pre vyššiu udržateľnosť navrhovaných procesov a aktivít. Koncepcia je
navrhovaná na plné rozvinutie a uplatnenie v rokoch 2016 až 2020 s ambíciou jej plynulého
uplatňovania aj v rokoch nasledujúcich pri zachovaní zásady jej priebežného vyhodnocovania
a aktualizácie podľa dosiahnutých výsledkov. Politická a odborná zhoda s návrhom koncepcie, je
predpokladom jej rozpracovania a implementácie v praxi. Na účely implementácie navrhovanej
Koncepcie je spracovaný akčný plán, ktorý tvorí prílohu č.3 materiálu.
Informačné zdroje:
 Internetové stránky mestskej časti Staré Mesto – www.staremesto.sk a https://odkultury.sk
 Stratégia štátnej kultúrnej politiky a jej Akčný plán (uznesenie č. 1067/2004 z 10.11.2004)
 Koncepcia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry (uznesenie vlády SR č.160/2008 z 12.3.2008)
 Stratégia rozvoja osvetovej činnosti (uznesenie vlády SR č. 284/2009 z 15.4.2009)
 Stratégia rozvoja miestnej a regionálnej kultúry (uznesenie vlády SR č.67/2010 z 27.1.2010)
 Historické, spoločenské a kultúrne dedičstvo sídiel a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, NOC
2012, Učebnica dištančného vzdelávania, ISBN: 978-80-7121-339-0
 www.kulturnabratislava.sk a www.starlib.sk
Prílohy
1. Analýza „Kultúrna ponuka a financovanie kultúrnych aktivít MČ Bratislava-Staré Mesto“
2. Aplikácia rámcov miestnej kultúrnej politiky v rozvojovej politike mesta, BSK a štátu
3. Akčný plán Koncepcie kultúrnej politiky MČ Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 – 2020
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1. ANALÝZA: etapy a priebeh
Táto analýza predstavuje prvú etapu mapovania kultúry v MČ Bratislava–Staré Mesto pre potreby
Koncepcie kultúrnej politiky. Zameriava sa na zmapovanie a následnú analýzu vlastnej kultúrnej
ponuky mestskej časti a financovanie kultúrnych aktivít. Do analýzy sú zahrnuté všetky činnosti, ktoré
MČ Bratislava - Staré Mesto vykazuje ako vlastnú činnosť v oblasti kultúry, teda aj aktivity iných
subjektov vykonávajúcich činnosť v priestoroch Staromestských kultúrnych centier, ak boli tieto
zahrnuté do kultúrnej ponuky MČ. Do mapovania nie sú zahrnuté aktivity Staromestskej knižnice,
ktorá vypracováva vlastné analýzy a má prijatú samostatnú Koncepciu rozvoja Staromestskej knižnice
na roky 2015-2018.
Metodika a návrh postupu prípravy Koncepcie kultúrnej politiky na roky 2016-2020, ktorých je
mapovanie súčasťou, boli vzaté na vedomie poslancami Miestneho zastupiteľstva na zasadnutí dňa
22.9.2015 (Uznesenie 99/2015).
ETAPY
1. zozbieranie podkladových materiálov o kultúrnych aktivitách a ich financovaní (dokumentov,
rozpočtov, informačných a propagačných letákov, atď.) pre potreby následnej analýzy.
2. spracovanie dát - štúdium zozbieraných podkladov poskytnutých MČ Bratislava – Staré Mesto,
roztriedenie a vypracovanie zoznamov, štatistík a pod.
3. Vypracovanie kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy informácií, dokumentov a spracovaných
dát ako podkladu do pripravovanej Koncepcie kultúrnej politiky MČ Bratislava – Staré Mesto.
PRIEBEH
1. zozbieranie podkladových materiálov
Zber materiálov prebiehal mesiac a zabezpečilo ho oddelenie kultúry v termíne 20.10. - 19.11.2015
na základe vopred vypracovanej štruktúry predloženej koordinátorkou prípravy koncepcie kultúrnej
politiky. Odovzdané výstupy zahŕňali originály, fotokópie materiálov, záznamy, online materiály,
elektronické materiály a podobne, podľa dostupnosti.
2. spracovanie zozbieraných dát
Spracovanie zozbieraných dát prebiehalo 3 týždne v termíne 23.11 – 18.12.2015. Štúdium materiálov,
ich roztriedenie, vypracovanie zoznamov a podkladov pre následnú analýzu (tabuľky, medziročné
porovnania a pod.) realizovala odborná referentka oddelenia kultúry poverená koordináciou procesu
prípravy koncepcie.
3. vypracovanie kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy
Výsledný materiál analyzujúci zozbierané a spracované výstupy, popisujúci kultúrnu ponuku MČ
a financovanie kultúrnych aktivít spolu s odporúčaniami vypracovala odborná referentka oddelenia
kultúry poverená koordináciou procesu prípravy koncepcie v termíne 4.1. - 31.1.2016.
Pozn: pri analýze bolo čerpané výhradne z materiálov mestskej časti odovzdaných na analýzu
oddelením kultúry, ďalej z materiálov predkladaných na zasadnutia Miestneho zastupiteľstva, ktoré
MČ zverejňuje na svojej stránke a zo zmlúv zverejnených v centrálnom registri zmlúv. Za nepresnosti
v odovzdaných materiáloch nezodpovedá spracovateľ analýzy. Analýza neprešla jazykovou
korektúrou.
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2. ŠTRUKTÚRA ANALYZOVANÝCH ÚDAJOV A DOKUMENTOV
Vlastná kultúrna činnosť

-

Zoznam a štruktúra zrealizovaných kultúrnych podujatí MČ v rokoch 2008 – 2015:
podujatia (názov, krátka informácia o podujatí, dátum a miesto konania, partneri)
A: podujatia realizované priamo mestskou časťou a zriaďovanými subjektmi
B: podujatia realizované v partnerstve s MČ v rámci aktivít MČ (Kultúrne leto...)



Existujúce dokumenty v oblasti činnosti staromestských kultúrnych centier a kultúrnokomunitného centra Pisztoryho palác:
výročné správy (ak je relevantné), plány činnosti ako podklady k rozpočtom a fungovaniu
subjektov, iné materiály vyhodnocujúce činnosť subjektov (plány, koncepcie, stratégie, ročné
návrhy činností a pod.), či konkrétnych aktivít a projektov (Kultúrne leto...).
údaje za roky 2008-2015 (plán)

-

Financovanie kultúrnych aktivít



-

Rozpočet na kultúru v rokoch 2008-2015 (vlastná kultúrna činnosť: oddelenie kultúry,
staromestské centrá kultúry, Pisztoryho palác:
údaje za jednotlivé roky 2008 - 2015
podrobne podľa útvarov, subjektov a položiek, nestačia celkové sumy na rok
údaje aj za už neexistujúce subjekty v relevantných rokoch (Galéria Cypriána Majerníka...)
Zrealizované projekty MČ v oblasti kultúry, resp. s kultúrnym presahom, na ktoré MČ
získala grant, či inú finančnú podporu v rokoch 2008 – 2015:
zoznam projektov (názov, anotácia, zodpovedné/riešiteľské oddelenie, názov
donora/fondu/programu, výška získaného grantu/dotácie, zapojení partneri a krajiny)
Financovanie kultúrnych aktivít príspevkových a nezávislých subjektov:
údaje za jednotlivé roky 2008 - 2015
podrobne podľa poskytnutých príspevkov/dotácií, či priamej finančnej podpory (subjekt,
činnosť, výška dotácie, spôsob zazmluvnenia)
finančná podpora mimo dotačnej schémy - jednorazový príspevok, dohoda o spolupráci
a pod. (subjekt, činnosť, výška príspevku, spôsob zazmluvnenia)

Nefinančná podpora kultúrnych aktivít a subjektov

-

Bezodplatné poskytnutie priestorov vo vlastníctve MČ, odpustenie časti
nákladov/poplatkov/daní kultúrnym subjektom a aktivitám:
údaje za jednotlivé roky 2008 – 2015, podrobne podľa subjektov a priestorov / úľav

4

Koncepcia kultúrnej politiky MČ Bratislava – Staré Mesto 2016-2020: Analytická časť 1.
Zmapovanie a analýza kultúrnej ponuky a financovania kultúrnych aktivít
MČ Bratislava – Staré Mesto

3. KULTÚRNA ČINNOSŤ MČ Bratislava – Staré Mesto
Poznámka na úvod:
K zmapovaniu a analýze vlastnej kultúrnej činnosti MČ slúžili ako podklad nasledovné materiály:
- mesačné programy staromestských kultúrnych centier (brožúra 1/2008 – 12/2015),
- výber Zmlúv o spolupráci (išlo len o niektoré zo zmlúv, ďalšie boli podľa potreby dohľadané
spracovateľkou na internete na www.otvorenezmluvy.sk, povinnosť zverejňovať všetky
zmluvy týkajúce sa nakladania s verejnými zdrojmi, majetkom štátu alebo samospráv vyplýva
od januára 2011, skoršie uzatvorené zmluvy nie sú online dostupné.
- programy Vianočných trhov a Kultúrneho leta 2008 – 2015 (včítane vyhodnotení),
- vyhodnotenia činnosti 2008 – 2015, ktoré obsahovali vyhodnotenia v slovnej podobe,
v niektorých prípadoch (2008, 2009, 2014) doplnené o prehľadnú tabuľku činností. Od roku
2010 chýbala skompletizovaná tabuľka činností, k nahliadnutiu boli len vyhodnotenia
niektorých zo staromestských centier kultúry (Gaštanová, Školská, F7 a pod.).
- Jediným dokumentom dostupným za roky 2008 – 2014 v ucelenej podobe, vhodným na
kvantitatívnu analýzu kultúrnej činnosti bol Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti pre
potreby štatistických zisťovaní MK SR, ktorý MČ vypracováva každoročne v súlade so
Zákonom 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov,
- rovnako boli podľa potreby dohľadané na web stránke MČ uznesenia Miestneho
zastupiteľstva a k nim predkladané materiály.

3.1. Kultúrne zariadenia MČ Bratislava–Staré Mesto a ich ponuka
Kultúrna činnosť MČ Bratislava - Staré Mesto je realizovaná oddelením kultúry a Staromestskými
centrami kultúry a vzdelávania v pôsobnosti MČ, ktoré sa zameriavajú na divadelné predstavenia,
koncerty, výstavy, jazykové a pohybové kurzy.
V priebehu rokov 2008 – 2014 (analyzované obdobie) došlo k transformácii staromestských
kultúrnych centier, či k vzniku (a zániku) ďalších subjektov zriaďovaných MČ. To do veľkej miery
ovplyvnilo aj existujúcu kultúrnu ponuku zo strany mestskej časti.
Prvá väčšia zmena súvisela s realizáciou novej Koncepcie kultúrnej politiky prijatej na roky 2008-2010,
ktorá zadefinovala zmenu štruktúry kultúrnych inštitúcií zriaďovaných Starým Mestom. Autor
koncepcie (Richard Gregor) uviedol: „V rámci navrhovanej zmeny organizačnej štruktúry rušíme
doterajšie názvy „Miestne kultúrne centrum“, s ktorými sa kultúrna obec dostatočne neidentifikuje, a
ktoré nedostatočne evokujú dôstojnosť kultúrneho stánku ako takého.“ Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto uznesením č. 33/2008 zo dňa 01.04.2008 zrušilo pôvodné
miestne kultúrne centrá a schválilo zriadenie preddavkových organizácií (bez právnej subjektivity):
1. Centrum divadla, literatúry a vzdelávania Bratislava - Staré Mesto so sídlom na Školskej ul. č. 14
2. Centrum hudby Bratislava - Staré Mesto so sídlom na Ventúrskej ul. č. 9 v Bratislave
3. Centrum vizuálneho umenia Bratislava - Staré Mesto so sídlom na Štefánikovej ul. č. 25.
Nasledovná tabuľka prináša prehľad komunikovania štruktúry kultúrnych zariadení MČ Bratislava Staré Mesto a partnerských organizácii stálo pôsobiacich v centrách v rokoch 2008-2015. Zámerne je
použitý výraz „komunikovania“, nakoľko nie vždy komunikovaná zmena znamenala reštrukturalizáciu
centier a naopak (zdroj: oficiálne tlačové materiály MČ).
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TAB. 1 Prehľad komunikovania štruktúry kultúrnych zariadení MČ Bratislava - Staré Mesto
Rok (obdobie) a kultúrne zariadenia
... 2008 (marec)
Zichyho palác
MKC Školská
MKC Gaštanová
Divadlo / galéria F7
2008 (apríl) - 2011 (marec)
Centrum hudby
Centrum divadla, literatúry a vzdelávania

Sídlo
Ventúrska 9
Školská 14
Gaštanová 19
Františkánske nám. 7

Partnerské organizácie (Zmluva
o spolupráci) a zriadené
organizácie
Galéria Z
Divadlo Ívery, Divadlo A.ha
Divadlo GUnaGU, Galéria Space

Zichyho palác Ventúrska 9
Školská 14 / pobočky:
Františkánske nám.,
Gaštanová 19

Galéria Cypriána Majerníka, Z
Divadlo GUnaGU, Galéria F7,
Divadlo Ívery, Divadlo A.ha /
Ticho a spol.

2011 (apríl)
Centrum hudby
Centrum vizuálneho umenia
Centrum divadla, literatúry a vzdelávania
Centrum divadla, literatúry a vzdelávania
Centrum divadla, literatúry a vzdelávania

Zichyho palác Ventúrska 9
Zichyho palác Ventúrska 9
Františkánske nám. 7
Školská 14
Gaštanová 19

Galéria Cypriána Majerníka, Z
Divadlo GUnaGU, Galéria F7
Divadlo Ívery, Ticho a spol.

2011 (máj) - 2013 (jún)
Centrum hudby
Centrum vizuálneho umenia

Zichyho palác Ventúrska 9
Zichyho palác Ventúrska 9

Staromestský klub F7
Staromestský klub 10x10
Staromestský klub G 19

Františkánske nám. 7
Školská 14
Gaštanová 19

Galéria Cypriána Majerníka, Z
Divadlo GUnaGU, Galéria F7 /
Faica
Divadlo Ívery, Ticho a spol.

2013 (júl) - 2013 (december)
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania
Divadlo / Galéria F7
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania
Galéria Cypriána Majerníka

Zichyho palác Ventúrska 9
Františkánske nám. 7
Školská 14
Gaštanová 19
Ventúrska 9

2014 január - máj
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania

Ventúrska 9
Školská 14
Gaštanová 19
Františkánske nám. 7

Galéria Cypriána Majerníka, Z
Ticho a spol. / 10x10 klub / Ívery

2014 jún - 2015 január
Zichyho palác
Staromestský klub F7
Staromestský klub 10x10
Staromestský klub G 19

Ventúrska 9
Františkánske nám. 7
Školská 14
Gaštanová 19

Galéria Z
Divadlo GUnaGU, Galéria F7
Ticho a spol. / 10x10 klub / Ívery

február 2015 - ...
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania

Ventúrska 9
Školská 14
Gaštanová 19
Františkánske nám. 7

Galéria Z
Ticho a spol. / 10x10 klub / Ívery

Galéria Cypriána Majerníka, Z
Divadlo GUnaGU, Galéria F7
Divadlo Ívery, Ticho a spol.

Divadlo GUnaGU / Galéria F7

Divadlo GUnaGU / Galéria F7
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Nová štruktúra platila do júna 2011, kedy sa popri zachovaní označenia Centrum hudby a Centrum
vizuálneho umenia začalo komunikovať nové označenie pobočiek Centra divadla, literatúry
a vzdelávania ich premenovaním na Staromestský klub F7 (pobočka Františkánske nám. 7),
Staromestský klub 10x10 (Školská 14) a Staromestský klub G 19 (Gaštanová 19). Od polovice roka
2013 sa začalo postupne používať jednotné pomenovanie Staromestské centrum kultúry
a vzdelávania pre všetky kultúrne centrá MČ, ktoré sa (s krátkou prestávkou v druhej polovici roka
2014) používa aj dnes.
Súčasná štruktúra kultúrnych zariadení MČ Bratislava - Staré Mesto:
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania

Ventúrska 9 (Zichyho palác)
Školská 14
Gaštanová 19
Františkánske nám. 7

Od leta 2012 doplnila kultúrnu ponuku MČ činnosť kultúrneho centra Pistory v priestoroch Pisztoryho
paláca na Štefánikovej ulici 25.
Čo sa týka partnerských subjektov MČ Bratislava–Staré Mesto pôsobiacich dlhodobo v priestoroch
staromestských kultúrnych centier, ktoré vykonávajú svoju činnosť na základe Zmluvy o spolupráci,
treba spomenúť Divadlo a.ha, ktoré malo domovskú scénu v priestoroch MKC Školská 14 do októbra
2010. Od roku 2010 dodnes pôsobí v priestoroch divadlo Ticho a spol. a ďalšie súbory združené
v platforme (Divadlo Ívery a i.). Ďalším kultúrnym subjektom je občianske združenie GUnaGU, ktoré
vykonáva dlhodobo (od roku 2002) činnosť v priestoroch MČ na Františkánskom námestí 7.
Pozn.: Bližšie sa týmto subjektom, ako aj ďalším, venujeme v nasledovných kapitolách z dôvodu ich
pevného zaradenia do ponuky kultúrnych podujatí mestskej časti a rovnako tak štatistík kultúrnej
činnosti MČ.
3.1.1. Staromestské centrum kultúry a vzdelávania Ventúrska 9 (Zichyho palác)
Na stránke www.staremesto.sk sa ako hlavné aktivity centra spomínajú sobáše, uvítania detí do
života, významné životné jubileá, semináre, školenia, prednášky, spoločenské stretnutia, tlačové
konferencie, medzinárodné sympóziá, cykly generačných koncertov, husľové súťaže Prešporský
Paganini, koncerty bratislavských ZUŠ a výchovné koncerty pre ZŠ, hudobné aktivity a koncerty.
V priestoroch pôsobí tiež Galéria Z. Viacročnú tradíciu má realizácia hudobných a literárnych podujatí
na nádvorí Zichyho paláca v rámci Staromestského kultúrneho leta. V priestoroch Zichyho paláca sa
tiež realizujú výtvarné kurzy pre dospelých a tvorivé dielne. Aktívne využívajú priestory paláca
dôchodcovia – jubilanti, osamelí i hendikepovaní občania po celý rok (životné jubileá, vianočné
stretnutia, prednášky). Najznámejšie podujatia: Stretnutia s jubilantmi, Kultúrne leto, Vítanie detí do
života, Prešporský Paganini. Gala mladých umelcov, Výchovné koncerty pre ZŠ, Kultúrne leto divadelná a koncertná produkcia, Letná čitáreň na nádvorí Zichyho paláca, besedy s umelcami,
Literárne kluby, premietanie filmov na nádvorí.
Na lepšiu predstavu slúžia údaje o počte a štruktúre realizovaných aktivít v rámci Vyhodnotenia
činností SCKaV Ventúrska 9 za rok 2014 (2015 nie je v januári 2016 zatiaľ k dispozícii) uvedené
v tabuľke č. 2. Z vyhodnotenia činností vyplýva, že až 52 % aktivít tvoria sobáše. Sobášna sieň
v Zichyho paláci je miestom svadobných obradov (kompetencie Matriky ako preneseného výkonu
štátnej správy vyplývajú MČ zo Zákona o matrikách 420/2006 Z.z.). Druhé najvyššie zastúpenie má
vítanie detí do života (15%).
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TAB.2
VYHODNOTENIE ČINNOSTI ZA ROK 2014
SCKAV VENTÚRSKA 9

Počet podujatí

Počet podujatí

Počet
účastníkov

Počet
účastníkov

typ
výstavy
koncerty
školenia, semináre, konferencie
prednášky, besedy
spoločenské stretnutia
spoločenská zábava
sobáše
vítania detí do života
blahoželania a pod. pre dôchodcov
odborné a praktické kurzy
zasadnutia poslancov
prenájmy
iné – kultúra /výtv. dielne, liter.pás./
Spolu:

jednorazové
17
21
9
5
12
7
250
71
3
55
3
453

cyklické
12
4
7
23

dospelí
1220
550
340
495
630
815
12
42
2490
160
6754

deti
150
150

Pre presnejšie zhodnotenie kultúrnej činnosti sme následne v grafe (Graf č.1) vynechali údaje o počte
sobášov (52%), vítaní detí do života (15%), ako aj blahoželaniach jubilantom – dôchodcom
(15%), prenájmoch priestorov (12%) a pod., ponechali sme len kultúrne podujatia. Výsledný graf
ponúka presnejšou informáciu o kultúrnych podujatiach v SMCK Ventúrska 9, kde sú v činnostiach
najviac zastúpené koncerty (27%) a výstavy (22%), treba však podotknúť, že do údaju za výstavy je
premietnutá výstavná činnosť Galéria Cypriána Majerníka, ktorá v priestoroch fungovala do marca
2014 a tiež Galéria Z, ktorú prevádzkuje a dramaturgicky zastrešuje samostatná organizácia, teda nie
priamo MČ. Od roku 2015, vzhľadom na zastavenie činnosti a zrušenie Galérie Cypriána Majerníka
môžeme počítať s výrazne nižším zastúpením výstav v štatistikách a pomerne vyšším zastúpením
koncertov.
GRAF č. 1

odborné a praktické
kurzy
5%

Kultúrna činnosť v roku 2014
SCKaV Ventúrska 9

iné – kultúra /výtv.
dielne, liter.pás./
4%

spoločenská zábava
9%

výstavy
22%

spoločenské stretnutia
15%

prednášky, besedy
6%

koncerty
27%

školenia, semináre,
konferencie
12%
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3.1.1.1. Galéria Cypriána Majerníka
V rokoch 2008 – 2014 prevádzkovala MČ Bratislava – Staré Mesto v priestoroch Zichyho paláca na
Ventúrskej ulici 9 Galériu Cypriána Majerníka.
2008 – vznik GCM, toho času ako súčasť priestorov Zichyho paláca, činnosti a rozpočtu oddelenia .
V tom čase bez zbierky – priestory slúžili na rôzne výstavy.
V roku 2011 bola na základe “Zriaďovacej listiny Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave“
zaregistrovaná na MK SR. Následne bola vytvorená samostatná rozpočtová kapitola Centrum
vizuálneho umenia.
Zámer vytvorenia galérie bol súčasťou schválenej Koncepcie kultúrnej politiky na roky 2008-2011,
ktorú vypracoval vtedajší vedúci oddelenia kultúry Richard Gregor. Galéria bola priestorom
predovšetkým individuálnych výstav a prezentácií mladých autorov do 35 rokov, študentov a
absolventov umeleckých štúdií na Slovensku. Koncepcia výstavného programu galérie bola návratom
k odkazu a programu pôvodnej GCM v Bratislave, ktorá realizovala svoju výstavnú činnosť od roku
1957. Zároveň zhodnotila zbierkový fond diel neomoderného a súčasného slovenského vizuálneho
umenia, ktorý vznikal z iniciatívy kurátora GCM Richarda Gregora v rokoch 2011–2012. Najskôr to
bolo výzvou autorom k darovaniu diel, čo urobilo 33 etablovaných i mladých umelcov. V rokoch 2012
a 2013 bola zbierka rozšírená o akvizície financované z grantov Ministerstva kultúry SR a čiastočne
v spolufinancovaní niekdajšieho zriaďovateľa galérie i ďalšími darmi od umelcov.
V roku 2013 odhlasovali poslanci Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto
zrušenie GCM čo sa stretlo so značným odporom výtvarnej scény i širšej kultúrnej verejnosti. V roku
2014 správu GCM prevzala nezisková organizácia Centrum vizuálneho umenia – CEVIUM, n.o. na
základe súhlasu prevodu zriaďovateľskej funkcie GCM z mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na
organizáciu CEVIUM, ktorý udelilo Ministerstvo kultúry SR dňa 19.9.2013. CEVIUM bolo založená
koncom roka 2013 bývalými zamestnancami a autormi kľúčových projektov GCM (Richard Gregor,
Nina Vrbanová, Stano Masár). Prevod zriaďovateľskej funkcie upravuje Zmluva č. 013/2014 zo dňa
31. januára 2014 medzi mestskou časťou a CEVIUM. Jej obsahom je poskytnutie negarantovaného
ročného príspevku na činnosť a chod GCM výmenou za odbornú správu a ochranu zbierkového fondu
GCM (depozitár ostal vo vlastníctve mestskej časti) a bezodplatné poskytnutie doterajších výstavných
i kancelárskych priestorov v Zichyho paláci na roky 2014 a 2015. Zbierkové predmety zaradené do
fondu GCM mali byť zverené do správy CEVIUM na základe samostatnej zmluvy. 28. februára 2014
však Centrum vizuálneho umenia – CEVIUM, n.o. prostredníctvom tlačovej správy informovalo
o zatvorení Galérie Cypriána Majerníka k 1. marcu 2014 vzhľadom na „nulový finančný príspevok,
nedodržanie dohody z roku 2013, ako aj ďalšie zníženie a odsunutie pridelenia prostriedkov zo strany
MČ“. Organizácia tiež upozornila, že vzhľadom na dané skutočnosti neplánujú uzavrieť zmluvu
o správe zbierkového fondu a neprevezme hmotnú zodpovednosť za zbierku .
V októbri 2014 bola organizácii CEVIUM poskytnutá dotácia od MČ vo výške 4650,00 EUR na činnosť
galérie v roku 2014 (štandardný chod galérie bol zabezpečený do 15.2.2015). V tom istom roku bol
uzatvorený dodatok č. 1 k zmluve o prevode zriaďovateľskej funkcie, ktorý upravuje Čl. VI zmluvy
„Poskytnutie nebytových priestorov“ znížením poskytnutej plochy depozitára zo 140,9 m2 na 120 m2.
Zbierkový fond GCM je uskladnený v priestoroch na Ventúrskej 9 (Zichyho palác). Zmluva bola
uzatvorená na dobru určitú, do 31.12.2015, s tým, že ak nedôjde k odstúpeniu jednej zo zmluvných
strán, zmluva sa automaticky predlžuje vždy o jeden rok.
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.
3.1.1.2. Galéria Z
Galéria Z sídliaca v priestoroch kultúrneho centra na Ventúrskej 9 začala svoju činnosť v roku 1996,
na základe Dohody o spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto a Agentúrou Artlines
(zastúpená akadem. mal. Viktorom Hulíkom), ktorá galériu programovo i produkčne zabezpečuje.
Galéria je zameraná hlavne na prezentáciu súčasného výtvarného umenia, slovenských ako aj
zahraničných autorov. Dlhodobo realizovaným podujatím je medzinárodné sympózium vo verejnom
priestore aj interiéroch bratislavských múzeí a galérií Socha a objekt, ktoré prebieha v letných
mesiacoch na viacerých miestach v Bratislave (okrem Galérie Z napr. V priestoroch Galérie mesta
Bratislavy, Výstavnej siene SVÚ – Umelke, Galérie Francúzskeho inštitútu, Galérie Českého centra,
Galérie Rakúskeho kultúrneho fóra, Galérie Bulharského kultúrneho a informačného centra, Galérie
Univerzitnej knižnice v Dome umenia a v niektorých lokalitách Starého Mesta – Hviezdoslavovo
námestie. Partnermi podujatia sú aj iné subjekty samosprávy (mesto, kraj).
Podujatia, ktoré Galéria Z organizuje (výstavy, sympózium) sú súčasťou komunikovanej kultúrnej
ponuky MČ Bratislava - Staré Mesto (programový bulletin, správy o činnosti MČ) a sú tiež zahŕňané
do vykazovanej kultúrno-osvetovej činnosti mestskej časti v ročných štatistikách pre potreby MKSR
ako súčasť aktivít Staromestského centra kultúry a vzdelávania Ventúrska 9.
Ďalej sa spolupráci Galérie Z a MČ Bratislava – Staré Mesto venuje kapitola 4.4. Finančná podpora
subjektov mimo dotačnej schémy.

3.1.2. Staromestské centrum kultúry a vzdelávania Školská 14
Medzi hlavnými aktivitami centra sa uvádzajú divadelné predstavenia - domáce i pozývané, večery
ponúkajúce priestor literatúre a jej tvorcom, pesničkári, výtvarníci, záujmové divadelné aktivity amatérske divadlo Ívery, dramatické krúžky a Detské baletné štúdio, voľnočasové aktivity iného rázu pohybové a jazykové kurzy širokého spektra a činnosť divadla TICHO a spol. Foyer centra slúži ako
výstavný priestor predovšetkým výstupov z krúžkov a činnosti centra (Fotoklub B&W, umelecké školy
a i.). Na prízemí sa nachádza divadelná sála a dve baletné sály, kde sa sústreďujú pohybové aktivity.
Už viac ako 30. funguje Detské baletné štúdio, pravidelne sa tu konajú pohybové kurzy jógy
a dramatické krúžky. V rámci Staromestského kultúrneho leta MKC pravidelne organizuje Jazzovú loď
s Petrom Lipom, tvorivé dielne a športové podujatia v Medickej záhrade.
V divadelnej sále funguje 5 súborov: amatérske študentské divadlo ÍVERY, komorné divadlo TICHO
a spol. a ďalšie divadelné súbory, ktoré sú spojené v Platforme nezávislých divadiel (Prešporské
divadlo, zoskupenie Med a prach, súbor Stopy snov a i.). V učebniach na poschodí sa dlhodobo
realizujú jazykové kurzy. Práve divadelná činnosť - divadelné a scénické predstavenia zastrešené
občianskym združením Ticho a spol. predstavujú hlavnú kultúrnu náplň centra.
Na lepšiu predstavu slúžia údaje o počte realizovaných aktivít v rámci Vyhodnotenia činností SCK
Školská 14 za rok 2014 (2015 nie je v januári 2016 zatiaľ k dispozícii):
TAB.3
VYHODNOTENIE ČINNOSTI ZA ROK 2014

Počet podujatí

Počet podujatí

Počet úč.

Počet účast.
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SCKAV ŠKOLSKÁ 14

typ
súťaže, prehliadky, festivaly
výstavy
divadelné a scénické predstavenia
koncerty
prednášky, besedy
jazykové kurzy
pohybové kurzy
odborné a praktické kurzy
kluby
krúžky a záujmovo - umel. kolektívy
prenájmy
športové podujatia
Sprievodné podujatia k výstavám
Spolu:

jednorazové
1
9
97
14
5
1
56
33
9
225

cyklické
27
35
7
13
5
87

dospelí
276
3 186
802
215
180
668
83
6
30
846
1030
240
7 562

deti a mládež
200
166
240
606

Z tabuľky 2. možno vyčítať, že vo vyhodnotení činnosti Staromestského kultúrneho centra na Školskej
14 sú uvedené aj údaje za podujatia realizované iným subjektom (subjektami) na základe Zmluvy
o spolupráci (divadelné a scénické predstavenia).
GRAF č.2
Pri vypracovaní grafu vyhodnotenia činností bol postup podobný ako v predošlom prípade a zo zdroja
údajov boli vynechané prenájmy tvoriace 20% činností. Výsledné zastúpenie činností je nasledovné:
Kultúrna činnosť v roku 2014
SCK Školská 14

krúžky a záujmovo umel. kolektívy
športové podujatia
5%
13% Sprievodné podujatia k
odborné a praktické
výstavám súťaže, prehliadky,
kurzy
4%
festivaly
3%
0%
kluby
0%

pohybové kurzy
14%

výstavy
4%

jazykové kurzy
11%

prednášky, besedy
2%
koncerty
6%

divadelné a scénické
predstavenia
38%

Z údajov a grafu vyplýva, že 38% všetkých aktivít centra na Školskej 14 tvoria divadelné a scénické
predstavenia, 27 % spolu pohybové kurzy a športové podujatia (dramatické kurzy, Baletné štúdio,
cvičenie jógy v centre a v Medickej záhrade) a 11% jazykové kurzy. Tie spolu pokrývajú 77% všetkých
aktivít centra. Ostatné podujatia ako koncerty, výstavy a pod. sa vyskytujú skôr sporadicky (3-5 %).
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Divadelnú činnosť zabezpečuje občianske združenie Ticho a spol. a ostatné kolektívy združené
v platforme 10x10. Jazykové a pohybové kurzy, či športové podujatia zabezpečuje priamo MČ.
3.1.2.1. Divadlo Ticho a spol. (platforma 10x10)
Divadlo Ticho a spol. je „komorné divadlo vo všetkých jeho podobách: pesničky od folku k bluesu,
literatúry od dokumentárnej hry, cez poéziu až k dráme, od poviedok ku grotesknej feérii“, ako sa
uvádza na web stránke divadla. Divadlo založila v roku 2010 dramaturgička Viki Janoušková spolu s
režisérom Robom Horňákom po tom, ako sa z priestorov Centra divadla, literatúry a vzdelávania na
Školskej 14 odsťahovalo Divadlo a.ha., ktoré si našlo nové pôsobisko v bývalých priestorov Malej
scény SND. Viki Janoušková stála spolu so Štefanom Korenčim a Monikou Korenčiovou pri zrode
divadla a.ha a roky tu pôsobila ako dramaturgička. Okrem Divadla Ticho a spol. zastúpeného
rovnomenným občianskym združením vykonávajú od roku 2013 v priestoroch svoju činnosť ďalšie
subjekty združené v Platforme nezávislých divadiel 10x10 (názov podľa priestoru scény 10x10m) –
Prešporské divadlo, voľné zoskupenie tvorcov a interpretov Med a prach a divadlo Stopy snov, ktoré
tvoria profesionálni divadelníci a klienti Domova sociálnych služieb PRIMA s mentálnym
znevýhodnením.
Ďalej sa spolupráci OZ Ticho a spol. a MČ Bratislava – Staré Mesto venuje kapitola 4.4. Finančná
podpora subjektov mimo dotačnej schémy.
3.1.2.2. Divadlo Ívery
Divadlo ÍVERY je divadlo študentov aj absolventov bratislavských vysokých škôl, ekonómov,
prírodovedcov, matematikov, fyzikov, strojárov, stavárov, elektrotechnikov, manažérov, právnikov,
psychológov, farmaceutov, etnológov, teda neprofesionálne študentské divadlo. V priestoroch na
Školskej hráva svoje predstavenia každý štvrtok.
Ďalej sa spolupráci Divadla Ívery a MČ Bratislava – Staré Mesto venuje kapitola 4.4. Finančná
podpora subjektov mimo dotačnej schémy.
3.1.3. Staromestské centrum kultúry a vzdelávania Františkánske nám. 7
V objekte na Františkánskom námestí 7 sa nachádza Divadlo GUnaGU a Galéria F7, ktoré sú v správe
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Divadelný priestor s kapacitou 75 miest pre divákov v
súčasnosti využíva občianske združenie Divadlo GUnaGU pod vedením jeho zakladateľa Viliama
Klimáčka. Hlavným poslaním výstavnej siene Galéria F7 je poskytnúť priestor k realizácii výstav
i neprofesionálnym výtvarníkom v mesačných intervaloch.
Údaje o počte realizovaných aktivít v rámci Vyhodnotenia činností SCKaV Františkánske nám. 7 za
rok 2014 (2015 nie je v januári 2016 zatiaľ k dispozícii):
TAB. 4
VYHODNOTENIE ČINNOSTI ZA ROK 2014
SCKAV FRANTIŠKÁNSKE NÁM. 7

typ
výstavy
divadelné a scénické predstavenia
Spolu:

Počet podujatí

Počet podujatí

Počet úč.

Počet účast.

jednorazové
13
128
141

cyklické
-

dospelí
1 500
9 000
10 500

deti a mládež
-
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Graf potvrdzuje profiláciu kultúrneho centra na Františkánskom námestí 7 ako priestoru pre divadlo
a výstavnú činnosť. 91% podujatí v roku 2014 tvorili divadelné predstavenia realizované Divadelným
združením GUnaGU.
GRAF č.3

Kultúrna činnosť v roku 2014
SCKaV Františkánske nám. 7

výstavy
9%

divadelné a scénické
predstavenia
91%

3.1.3.1.Divadlo GUnaGU
Divadlo GUnaGU je profesionálny súbor, ktorý hrá výlučne vlastné, autorské hry. Vzniklo v roku 1985
pôvodne ako amatérsky súbor (zakladateľmi boli lekár Viliam Klimáček a matematici Ivan Mizera,
Zuzana Benešová, Milan Paštéka). V roku 1992 prešlo na profesionálnu bázu a dodnes uviedlo vyše
päťdesiat premiér. Na začiatku roka 2002 sa presťahovalo do zrekonštruovaných priestorov v budove
na Františkánskom námestí 7 v správe MČ Bratislava - Staré mesto. GUnaGU hrá 11 až 15 predstavení
mesačne (okrem divadelných prázdnin).
Ďalej sa spolupráci Divadla GUnaGU a MČ Bratislava – Staré Mesto venuje kapitola 4.4. Finančná
podpora subjektov mimo dotačnej schémy.

3.1.3.2. Galéria F7 (Space, Faica)
V priestoroch staromestského kultúrneho centra na Františkánskom nám. 7 funguje aj Galéria F7
zameraná na výstavnú činnosť neprofesionálov.
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V minulosti prebehli opakovane pokusy o ambicióznejšie nastavenie jej výstavného plánu
a kurátorského konceptu smerom k monografickým výstavám špičkových umelcov zo Slovenska a zo
zahraničia. V rokoch 2007-2008 tu pôsobila Galéria Space a v rokoch 2011-2012 Galéria Faica,
v oboch prípadoch bol kurátorom Juraj Čarný.
Hlavným poslaním neziskovej Galérie Faica bolo posilniť rešpekt umeleckej kritiky a jej zviditeľnenie v
lokálnom aj medzinárodnom kontexte. Prezentovala progresívny výstavný program a predstavíila
špičkové umelecké osobnosti domácej a zahraničnej scény. V galérii boli rôzne aktivity pre širokú
verejnosť - prednášky domácich a zahraničných členov AICA, diskusie či vzdelávacie programy pre
rôzne vekové skupiny.
Od roku 2012 je v priestore opäť Galéria F7, s dramaturgickým konceptom „galérie pre všetkých“, ako
požadovala Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva:
„Chceme, aby si tam každý našiel niečo, čo má rád. Mali by tam byť rôzne druhy umenia,“ hovorí
Halka Ležovičová, predsedníčka komisie. „Faica bola veľmi úzko špecializovaná a navštevovala ju len
vysoko odborná komunita, väčšinou iba študenti VŠVU a tí predsa môžu chodiť na výstavy inde.“ V
apríli nájomná zmluva vypršala a Ležovičová navrhla spojiť jej aktivity s Galériou Cypriána Majerníka
(GCM). „Nech sa dohodnú a pokračujú. Našou úlohou je robiť aktivity pre širokú verejnosť, nie
suplovať funkciu štátu v oblasti podpory kultúry a galérií. Dostatočne podporujeme výtvarné umenie
dotovaním Galérie Cypriána Majerníka, ktorá prezentuje ten istý štýl ako Faica,“ tvrdí Ležovičová.
(Denník SME, 27.8.2012)
Podľa slov predsedníčky Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva, MUDr. Halky Ležovičovej V čase
vzniku Galérie F7 (2002), bolo snahou vytvoriť takýto priestor a vyrovnať tak čiastočne pretlak najmä
komerčných galérií a ponúknuť konečne dôstojný výstavný priestor a prebudiť v radoch
neprofesionálnych výtvarníkov potrebu ďalšej tvorby, ústretovým gestom. Zhrnutím týchto zámerov
bol názov „galéria pre všetkých“. Tento odvážny počin sa podľa jej slov stretol s úspechom tak v
diváckej obci, ako aj medzi výtvarníkmi. (Staromestské noviny, január 2014, číslo 1 / ročník 6).

3.1.4. Staromestské centrum kultúry a vzdelávania Gaštanová 19
Kultúrne zariadenie na Gaštanovej 19 je najmenšie z kultúrnych centier mestskej časti BratislavaStaré Mesto. Organizuje podujatia pre deti - súťažné podujatia a prehliadky, divadelné predstavenia,
koncerty, prednášky, besedy, diskotéky, výtvarné dielne, športové podujatia, literárne podujatia,
výstavy, ďalej pre dospelých - kurzy (joga, kondičné cvičenie, kalanetika, liečebný telocvik, pilates,
astrológia ale aj divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, školenia a semináre, besedy a prednášky
a pre seniorov - relaxačné cvičenia v dopoludňajších hodinách, prednášky, besedy, divadelné
predstavenia, koncerty. Medzi pravidelnú činnosť patria aj kluby a združenia - Klub dôchodcov, Klub
astrológie, FOPA a Združenia zdravotne postihnutých občanov, ktoré sa pravidelne stretávajú pri
rôznych podujatiach, ktoré organizujú sami, ale i pri podujatiach kultúrneho centra. Na záver roka sa
už tradične pripravuje spoločenské stretnutie s občerstvením a tombolou pre seniorov mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto Vianoce pre osamelých. Súčasťou dlhoročných aktivít je aj ponuka jarných
a letných denných táborov pre deti.
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Údaje o počte realizovaných aktivít v rámci Vyhodnotenia činností SCKaV Gaštanová za rok 2014
(2015 nie je v januári 2016 zatiaľ k dispozícii):
TAB. 5
VYHODNOTENIE ČINNOSTI ZA ROK 2014

GAŠTANOVÁ 19
typ
výstavy
divadelné a scénické predstavenia
koncerty
prednášky, besedy
spoločenské stretnutia
spoločenská zábava
detské tábory /turnusov/
pohybové kurzy
odborné a praktické kurzy
kluby
prenájmy
iné – kultúra /výtv. dielne, liter.pás./
športové podujatia
Spolu:

Počet podujatí

Počet podujatí

Počet úč.

Počet účast.

jednorazové
1
8
1
22
2
20
16
5
1
76

cyklické
4
22
8
4
38

dospelí
30
40
50
393
170
71
220
153
110
690
42
20
1989

deti a mládež
504
355
133
118
1110

GRAF č.4
Pri vypracovaní grafu vyhodnotenia činností bol postup podobný ako v predošlých prípadoch a zo
zdroja údajov boli vynechané prenájmy tvoriace 20% činností. Výsledné zastúpenie činností je
nasledovné:
iné – kultúra /výtv. športové podujatia
1%
dielne, liter.pás., burzy/
divadelné a scénické
5%
výstavy predstavenia
1%
kluby
8%
4%
odborné a praktické
kurzy
8%

Kultúrna činnosť v roku 2014
SCKaV Gaštanová 19

koncerty
1%

prednášky, besedy
23%

pohybové kurzy
23%
spoločenské stretnutia
2%

detské tábory /turnusov/
4%

spoločenská zábava
20%

V kultúrnej ponuke a programovej štruktúre centra na Gaštanovej 19 sú najviac zastúpené kurzy pre
dospelých (joga, kondičné cvičenie, kalanetika, liečebný telocvik, pilates) a pre seniorov - relaxačné
cvičenia v dopoludňajších hodinách. Spolu predstavujú 23 % aktivít. V rovnakom množstve sú
zastúpené prednášky a besedy (23%), vysoký podiel patrí spoločenskej zábave (20%).
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3.1.5. Kultúrne podujatia realizované oddelením kultúry
Najznámejšie podujatia: Staromestský letný festival (kultúrne leto), Staromestské vianočné trhy,
Festival peknej jesene (v partnerstve s oddelením sociálnych vecí). Ďalšie podujatia: Šach na námestí,
Staromestský salón, Koncerty na nádvorí a podujatia v partnerstve s inými organizáciami
(Korunovačné slávnosti, Socha a objekt a i.).
Zo všetkých podujatí majú najvyššie zastúpenie (78%) koncerty - cykly generačných koncertov,
husľové súťaže Prešporský Paganini, koncerty bratislavských ZUŠ a výchovné koncerty pre ZŠ,
hudobné aktivity a koncerty počas Staromestského kultúrneho leta a Vianočných trhov.
GRAF č.5

iné – kultúra /výtv.
dielne, liter.pás./
13%

súťaže, prehliadky,
festivaly
1%
divadelné a scénické
predstavenia
8%

Kultúrna činnosť v roku 2014
oddelenie kultúry

koncerty
78%

3.1.6. Kultúrne centrum Pistory
Mestská časť Bratislava–Staré Mesto má v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislava a Protokolu o
zverení majetku hlavného mesta do správy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto zverenú do správy
národnú kultúrnu pamiatku – Pisztoryho palác na Štefánikovej ulici 834/25 v Bratislave. Priestory
Pisztoryho paláca boli niekoľko rokov nevyužité, v zlom technickom stave a postupne chátrali.
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto nemala finančné prostriedky na obnovu Pisztoryho paláca, ani
na jeho prevádzkovanie. Preto sa Mestská časť Bratislava – Staré Mesto v spolupráci s občianskym
združením VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z. rozhodla zabezpečiť využitie priestorov
Pisztoryho paláca pre obyvateľov Starého Mesta na kultúrne, spoločenské a umelecké aktivity.
V spolupráci s občianskym združením VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z. začala Mestská
časť Bratislava – Staré Mesto s obnovou priestorov Pisztoryho paláca. Cieľom „Kultúrneho centra
Pistory“ v Pisztoryho paláci je rozvoj a podpora kultúrnych a komunitných ak vít občanov, kultúrno –
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umeleckých tradícií, usporadúvanie reprezenta vnych a iných spoločenských poduja . Návrh Zmluvy
o spolupráci rámcovo zamýšľa s využitím priestorov Pisztoryho paláca napríklad na zriadenie stálej
výstavy o histórii kultúry a života Starého Mesta, na usporadúvanie komorných koncertov, rautov,
svadieb, spoločenských stretnutí, seminárov, na prijímanie zahraničných návštev v reprezentatívnych
priestoroch, na zriadenie otvorenej knižnice kníh o Starom Meste v spolupráci so Staromestskou
knižnicou, na zriadenie čitárne pre dôchodcov, ako aj pre ostatné vekové kategórie.
V súčasnosti v priestoroch Pisztoryho paláca pôsobia okrem združenia Via Cultura aj Spoločnosť Film
Europe, ktorá sa orientuje výhradne na distribúciu kvalitnej európskej kinematografie a jej
premietanie v rámci Kino film Europe, občianske združenie Projekt Fórum. V ľavom krídle pôsobia
Divadlo bez domova, Equiteatro O.Z. a integrované pohybové divadlo Len Tak Tak.
3.1.6.1. VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z.
VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku je mimovládna organizácia, ktorá podporuje proces
modernizácie a europeizácie kultúrneho sektora na Slovensku prostredníctvom organizovania
kultúrnych akcií a stretnutí, publikovaním nezávislých analýz, vytváraním domácich a
medzinárodných partnerstiev a šírením informácií o kultúre. OZ prišlo roku 2012 s návrhom využitia
priestorov Pisztoryho paláca pre obyvateľov Starého Mesta na kultúrne, spoločenské a umelecké
aktivity vytvorením Kultúrneho centra Pistory. VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z.
zabezpečuje financovanie aktivít Kultúrneho centra Pistory najmä prostredníctvom domácich aj
medzinárodných fondov a grantových schém. Združenie zverejňuje každoročne na svojej stránke
Správu o činnosti.
Vzťah VIA Cultura a Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto bol upravený v súlade s uzatvorenou
Zmluvou o spolupráci, na základe ktorej má Mestská časť Bratislava - Staré Mesto právo užívať
Pisztoryho palác na účely realizácie projektu „Kultúrne centrum Pistory“, ako aj na inú činnosť, a
použiť výnosy z činnosti Kultúrneho centra na rozvoj, prevádzku, obnovu a rekonštrukciu
Pisztoryho paláca. Má tiež právo byť medializovaným usporiadateľom kultúrnych a spoločenských
aktivít Kultúrneho centra, propagovať činnosť Kultúrneho centra, ponechať si príjem od tretích osôb z
komerčného nájmu priestorov v Pisztoryho paláci a nadobudnúť vlastnícke právo k technickému
zhodnoteniu Pisztoryho paláca. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto rovnako vykonáva správu
Pisztoryho paláca a zabezpečuje na vlastné náklady dodávku elektrickej energie, tepla, plynu, vody,
stočné, odvoz odpadu, upratovanie, strážnu službu a ďalšie plnenia a služby spojené s užívaním
Pisztoryho paláca.
VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku o.z. je v súlade so Zmluvou o spolupráci povinná použiť
výnos z činnosti „Kultúrneho centra Pistory“ na rozvoj a obnovu a rekonštrukciu Pisztoryho paláca tak,
aby mohol slúžiť svojmu účelu, má právo byť medializovaným usporiadateľom kultúrnych a
spoločenských aktivít „Kultúrneho centra Pistory“ a propagovať činnosť Kultúrneho centra. Je
zodpovedná za riadenie, koordináciu, zabezpečenie všetkých organizačných, technických a
pomocných služieb, a za uhradenie nákladov za kultúrne a spoločenské aktivity organizované bez
účasti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, tiež zabezpečuje financovanie aktivít Kultúrneho centra,
ktoré realizuje výlučne a samostatne VIA CULTURA, najmä prostredníctvom domácich a
medzinárodných fondov a grantových schém (Zdroj: Zmluva o spolupráci č. 485/2011 zo dňa 3. apríla
2012). Zmluva bola uzavretá na dobu určitú do 3. apríla 2015. Nakoľko Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto neodsúhlasilo ukončenie zmluvného vzťahu, zmluva sa
predĺžila automaticky na obdobie jedného roka do 3.apríla 2016. MČ chce nanovo upraviť práva a
povinnosti vzájomnej spolupráce MČ a VIA CULTURA v oblasti spoločného kultúrneho, komunitného
a spoločenského využívania Pisztoryho paláca - pripraviť novú koncepciu spolupráce a nový návrh
Zmluvy o spolupráci (Návrh na riešenie spolupráce, Uznesenie MiZ 142/2015 zo dňa 8.12.2015).
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3.2. Kultúrne podujatia MČ v rokoch 2008 - 2014
TAB 6: Nasledujúca tabuľka prináša prehľad najznámejších podujatí a činností realizovaných v rokoch 2008 – 2015 mestskou časťou a v partnerstve s MČ:
PRAVIDELNÉ PODUJATIA
Staromestské kultúrne leto
Staromestské vianočné trhy
Festival peknej jesene
Letné denné tábory
Jarné denné tábory
CELOROČNÁ ČINNOSŤ
Zichyho palác
Galéria Cypriána Majerníka
Jazykové kurzy
Pohybové kurzy
Detské baletné štúdio
Galéria F7
Kluby, kurzy a stretnutia
Fotoklub BW
SUBJEKTY V PRIESTOROCH
MČ
Galéria Z
Divado a.ha
Ticho a spol.
Divadlo ÍVERY
Divadlo GUnaGU
Galéria F7 - Space
Galéria Faica

Kultúrne centrum Pistory Pisztoryho palác

tip
kultúrne podujatia
trhy + kulturny program
festival (cca 10 podujatí)
tábor
tábor

cielová skupina
široká verejnosť
široká verejnosť
seniori
deti
deti

miesto konania
SMCK, VP, rôzne
Hviezdoslavovo nám
SMCK, VP, rôzne
Gaštanová 19
MKC Gaštanová 19

termín
júl - august
december
október
júl
február

vlastné
x
x
x
x
x

tip
kultúrne podujatia

cielová skupina
široká verejnosť

miesto
Ventúrska 9

termín
celoročne

vlastné
x

výstavy
kurzy
kurzy
krúžok
výstavy
klubová činnosť,
prednášky
klub

široká verejnosť
široká verejnosť
široká verejnosť
deti 4-16 rokov
široká verejnosť

Ventúrska 9
MKC Školská 14
MKC Školská 14
MKC Školská 14
Františkánske nám. 7

celoročne
celoročne
celoročne
celoročne
celoročne

seniori / deti
široká verejnosť

MKC Gaštanová 19
MKC Školská 14

tip
výstavy
divadelné predstavenia
divadelné predstavenia
divadelné predstavenia
divadelné predstavenia
výstavy
výstavy
kultúrne podujatia:
divadelné predstavenia,
premietanie filmov,
diskusie, festivaly,
konferencie

cielová skupina
široká verejnosť
široká verejnosť
široká verejnosť
široká verejnosť
široká verejnosť
široká verejnosť
široká verejnosť

široká verejnosť

v partnerstve

2008
x
x

2009
x
x

2010
x
x
x
x

2011
x
x
x
x
x

2012
x
x
x
x
x

2013
x
x
x
x
x

2014
x
x
x
x
x

2015
x
x
x
x
x

x
x

x
x

2008
x

2009
x

2010
x

2011
x

2012
x

2013
x

2014
x

2015
x

x
x
x
x
x

apríl
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

feb.
x
x
x
x

x
x
x
x

celoročne
celoročne

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

miesto
Ventúrska 9
MKC Školská 14
MKC Školská 14
MKC Školská 14
Františkánske nám. 7
Františkánske nám. 7
Františkánske nám. 7

termín
celoročne
celoročne
celoročne
celoročne
celoročne
celoročne
celoročne

vlastné

2008
x
x

2009
x
x

2011
x

2012
x

2013
x

2014
x

2015
x

x
x
x

x
x
feb.

2010
x
okt.
okt.
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

jún

jún

Štefánikova 25

celoročne

x

x

x

oddelenie soc. vecí

v partnerstve

v partnerstve
Agentúra Artlines
Divado a.ha
Ticho a spol
Divadlo ÍVERY
Divadlo GUnaGU
Space
AICA
VIA CULTURA – IKP,
Divadlo bez
domova, Len tak
tak, Film Europe,
Projekt fórum

x
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3.2.1. Vykazovanie kultúrnych činností
Ako bolo spomenuté v úvode kapitoly, jediným dokumentom dostupným za roky 2008 – 2014
v ucelenej podobe, vhodným na kvantitatívnu analýzu kultúrnej činnosti a medziročné porovnania
bol Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti pre potreby štatistických zisťovaní MK SR, ktorý MČ
vypracováva každoročne v súlade so Zákonom 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších
predpisov.
Jedným z ukazovateľov, ktoré MČ Bratislava - Staré Mesto každoročne vypĺňa je počet
uskutočnených kultúrnych podujatí. Pri tomto ukazovateli sa okrem celkového čísla vypĺňa údaj, či
ide o podujatie organizované mestskou časťou (obcou), alebo podujatie organizované v partnerstve s
iným subjektom: MVNO (mimovládnymi neziskovými organizáciami – občianskymi združeniami,
nadáciami, neziskovými organizáciami), prípadne inými PO (právnickými osobami), aká je štruktúra
uskutočnených podujatí a počet vzdelávacích podujatí.
Nasledujúce grafy poskytujú prehľad kumulovaných kultúrnych podujatí realizovaných mestskou
časťou (oddelením kultúry a jednotlivými staromestskými centrami kultúry a vzdelávania) a tiež inými
subjektmi vykonávajúcimi pravidelnú činnosť v priestoroch MČ na základe Zmluvy o spolupráci bližšie
opísanými v predošlých kapitolách.
Pozn.: V grafoch bol vynechaný údaj za rok 2011. Údaje za tento rok boli dostupné v nesprávnej verzii,
čo spôsobovalo veľké odchýlky (napr. ako celkový počet uskutočnených podujatí bol uvedený počet 27
a pod.).
GRAF č.6

Okrem roku 2008 kde bolo 995 podujatí vykázaných ako podujatí mestskej časti a 119 ako podujatí
partnerských MVNO, boli v ostatných rokoch všetky podujatia vykazované ako podujatia mestskej
časti, pritom medzi podujatiami realizovanými v priestoroch Staromestských kultúrnych centier je
množstvo podujatí realizovaných v rokoch 2008–2014 inými subjektmi - občianskymi združeniami
(Divadelné združenie GUnaGU, OZ Ticho a spol. a pod.).
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GRAF č.7

V grafe č. 7 vidíme percentuálny pomer medzi kultúrno-spoločenskými podujatiami, výchovnovzdelávacími a ostatnými podujatiami. V sledovanom období vykazovala MČ 5-3 podujatí v rokoch
2008-2010 a jedno podujatie v rokoch 2012-2014 v rámci súťaži a festivalov. Vzhľadom na
nezaradenie položky „iné“ v roku 2014, vidíme, že sa zmenil prístup a časť aktivít predtým
zaradených do položky „iné“ ako kurzy jógy, kondičné cvičenie, kalanetika, liečebný telocvik, pilates
a pod.) prípadne pohybové kurzy začala byť vykazovaná medzi kultúrno-spoločenskými prípadne
výchovno-vzdelávacími podujatiami. Ponuka aktivít sa totiž v sledovanom období 2008-2015 skoro
vôbec nezmenila, menil sa len pomer.
GRAF č.8
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Keď sa zastavíme pri ponuke vzdelávacích aktivít (graf č. 8), vidíme klesajúcu tendenciu v množstve
zrealizovaných podujatí, až na rok 2014, kedy prišlo k miernemu nárastu. V porovnaní s rokom 2008
však stále ide o výrazný pokles - skoro 50% (zo 426 vzdelávacích aktivít v roku 2008 na 223 v roku
2014). Nárast iných zručností v roku 2014 potvrdzuje, že sa medzi vzdelávacími aktivitami vykázali aj
aktivity skôr športového charakteru.

Nasledujúca tabuľka (Tab. 7) podáva prehľad členenia vykazovaných vzdelávacích podujatí:
Vzdelávacie aktivity (cyklické a
jednorazové spolu)
v tom jazykové zručnosti
iné zručnosti
umelecké zručnosti
občianske
estetické
zdravotné
prevencia soc.-patolog. javov
tradičné remeslá
praktické zručnosti
SPOLU

2008
120
11
72
100
76
5
42
426

2009
51
57
2

34

144

2010

2012

25
9

2013

29
66

23
67

102

81

27
121
31
9

30

4
31

201

223

8
47

89

2014

16
213

Vyhodnotenie kultúrnych činností za roky 2008 a 2014 (porovnanie)
Ďalšie grafy (Graf 9 a 10) ukazujú štruktúru kultúrnych činností za všetky kultúrne centrá spolu
v rokoch 2014 a 2008 na porovnanie. Zo štatistík sme vynechali sobáše, vítanie detí do života,
zasadnutia poslancov a prenájmy.
Pozn.: Ako zdroj dát tentokrát neslúžila štatistika pre MKSR, ale vlastné každoročné vyhodnotenia
činností za kultúrne centrá a oddelenie kultúry MČ, kde je štruktúra činností konkrétnejšie rozvrhnutá.
Z grafov vidieť, že ako v roku 2008 (začiatok analyzovaného obdobia), tak aj v roku 2014 (koniec
analyzovaného obdobia) mali najväčšie zastúpenie v kultúrnych aktivitách v celom období divadelné
a scénické predstavenia (27%/35%). V roku 2008 sa realizovalo viac prednášok a besied (druhé
v poradí po divadelných predstaveniach) ako v roku 2014, pričom rozdiel predstavuje až 25% zo
všetkých aktivít (283 prednášok a diskusií v roku 2008 verzus 32 prednášok a diskusií v roku 2014).
Vysoko boli zastúpené v sledovanom období koncerty (11%/16%). Ostatné podujatia sú zastúpené vo
výrazne nižších percentách (okolo 5%). Tretím najčastejšie ponúkaným podujatím v roku 2014 boli
pohybové kurzy (14%).
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GRAF č.9
Vyhodnotenie kultúrnych činností
za rok 2014 spolu
krúžky a záujmovo - športové podujatia
umel. kolektívy
iné 5%
2%
3%
odborné a praktické
kurzy
3%
pohybové kurzy
8%

výstavy
6%

divadelné a scénické
predstavenia
35%

jazykové kurzy
4%
spoločenská zábava
4%
prednášky, besedy
5%
školenia, semináre
1%

koncerty
16%

GRAF č.10

pohybové kurzy
4%
jazykové kurzy
5%
blahoželania a pod. pre
dôchodcov
8%

športové podujatia
2%
iné
výstavy
4%
2%

Vyhodnotenie kultúrnych činností
za rok 2008 spolu

divadelné a scénické
predstavenia
27%

spoločenská zábava
1%
spoločenské stretnutia
3%

koncerty
11%
prednášky, besedy
29%

školenia, semináre,
konferencie
1%
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Keď sa pozrieme na návrhové časti rozpočtov na kultúru v sledovanom období podľa dostupných
údajov, nájdeme v nich uvedený zámer v oblasti kultúry ako aj merateľné ukazovatele na príslušné
obdobie (rozpočty sa navrhujú vždy na obdobie 3 rokov, pričom rozpočet na najbližší rok sa schvaľuje
a rozpočty na ďalšie roky sa berú na vedomie – takýto postup je každoročný).
Vybrali sme na ukážku návrhy rozpočtov v Podprogramoch 6.1 Kultúrne centrá a 6.3. Ostatné
výdavky na kultúru (Pozn. 6.2. je Staromestská knižnica, ktorú neuvádzame):





na roky 2010 – 2012 (Uznesenie 120/2009 zo dňa 8.12.2009)
na roky 2012 – 2014 (Uznesenie 123/2011 zo dňa 13.12.2011)
na roky 2014 – 2016 (Uznesenie 171/2013 zo dňa 10.12.2013)
na roky 2016 – 2018 (Uznesenie 137/2015 zo dňa 8.12.2015)

Uvádzaný zámer ostáva v celom sledovanom období rovnaký: Kultúra pre všetkých obyvateľov
mestskej časti : „Zámerom programu je zabezpečenie rozmanitej a bohatej miestnej kultúry pre
všetky vekové skupiny obyvateľov a návštevníkov mestskej časti, poskytovať rozmanité alternatívy
trávenia voľného času. Cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom kultúrnych a náučných podujatí v
našich centrách kultúry a vzdelávania a prostredníctvom aktivít Staromestskej knižnice, ktorej činnosť
pozostáva nielen z požičiavania kníh a časopisov, ale aj z organizovania vzdelávacích podujatí pre deti
a seniorov.“ „Aktivity oddelenia kultúry a Staromestských centier kultúry a vzdelávania sa
zameriavajú na divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, jazykové a pohybové kurzy, deťom a
mládeži poskytujú možnosti zmysluplného trávenia voľného času.“
Tab. 8: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na 2010 – 2012 (Uznesenie 120/2009
zo dňa 8.12.2009)

Tab.9: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2012 – 2014 (Uznesenie
123/2011 zo dňa 13.12.2011)
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Tab 10.: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2014 – 2016 (Uznesenie
171/2013 zo dňa 10.12.2013)

Tab. 11: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2016 – 2018 (Uznesenie
137/2015 zo dňa 8.12.2015)

Z merateľných ukazovateľov vyplýva, že najviac plánovaných výstupov v oblasti kultúry dlhodobo
predstavujú divadelné predstavenia (údaj je uvádzaný za všetky kultúrne centrá ako aj oddelenie
kultúry). Tie tvorili v rokoch 2010-2015 až 68,4% všetkých plánovaných podujatí. Nasledujú hudobné
predstavenia (koncerty) so zastúpením 25% plánovaných činností v oblasti kultúry a výstavy (6,6%).
Tento trend pokračuje aj v pláne na roky 2016-2018.
Do roku 2010 boli v plánovaných kultúrnych činnostiach a podujatiach zahrnuté medzi merateľné
ukazovatele aj ďalšie oblasti – vzdelávacie podujatia, pohybové a jazykové kurzy, prednášky, tábory,
športové podujatia a podobne. Tie sa medzi merateľnými ukazovateľmi od roku 2011 nenachádzajú,
je však potrebné podotknúť, že ide skôr o voľnočasové aktivity a podujatia ako o kultúrne činnosti,
hoc do veľkej miery odrážajú reálnu ponuku vlastnej činnosti kultúrnych centier.
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3.2.2. Najznámejšie kultúrne podujatia
Medzi najznámejšie podujatia, ktorých bola mestská časť Bratislava- Staré Mesto usporiadateľom,
resp. spoluusporiadateľom v rokoch 2008 – 2014, mestská časť na základe vyhodnotenie oddelením
kultúry pravidelne radí nasledovné podujatia.
Pozn.: v texte sme označili podujatia realizované inými, väčšinou mimovládnymi neziskovými
organizáciami (MVNO), ktoré sú pravidelne zaraďované do ponuky MČ. Spolupráca prebieha formou
pravidelnej podpory, poskytnutia finančného príspevku, priestorov, komunikácie a pod. na základe
podmienok stanovených príslušnou zmluvou so subjektom.
Väčšie projekty s celomestským dosahom:





Divadelné predstavenia Divadla GUnaGU (činnosť MVNO Divadelné združenie GUnaGU)
Divadelné predstavenia OZ Ticho a spol. (činnosť MVNO OZ Ticho a spol.)
Kultúrne leto v Starom Meste - Staromestský letný festival
Vianočné koncerty na Hviezdoslavovom námestí - Staromestský zimný festival

Projekty pre širšie okolie Bratislavy, resp. s medzinárodným dosahom, ktorých je mestská časť
Bratislava - Staré Mesto usporiadateľom, resp. spoluusporiadateľom:




Korunovačné slávnosti (činnosť MVNO OZ Korunovačné slávnosti)
Prešporský Paganini
Socha a objekt (činnosť MVNO 4 ARTS)

Názvy kultúrnych podujatí a projektov, ktoré majú viacročnú tradíciu:
 Hudba na nádvorí
 Hudba na námestí
 Divadlo na nádvorí
 Chrámové koncerty
 Cvičenia v Medickej záhrade
 Jazykové kurzy
 Pohybové kurzy
 Detské baletné štúdio
 Detský dramatický krúžok
 Fotoklub B&W
 Divadelné predstavenia pre deti na Gaštanovej a v Medickej záhrade
 Predstavenia Divadla Ívery (činnosť MVNO Divadlo Ívery)
 Kytička vďaky
 Výchovné koncerty pre žiakov ZŠ
 Jazzová loď Petra Lipu
 Letné denné tábory pre deti a mládež
 Letná čitáreň v Medickej záhrade
 Vzdelávacie prednášky pre seniorov na Gaštanovej
 Maxi šach na Hviezdoslavovom námestí
Tieto podujatia boli uvedené aj v odpočte kultúrnej činnosti za roky 2010-2014 (Správa o činnosti
MiÚ z 28.10.2014, Uznesenie 127/2014) spolu so zavedením novej tradície hudobného festivalu
Bratislavská komorná gitara, fotografickými výstavami v Zichyho paláci a Staromestskou tančiarňou.
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3.2.2.1. Kultúrne leto
Staromestské kultúrne leto je jedno z nosných podujatí MČ Bratislava – Staré Mesto.
K tradičným miestam realizácie patrí Hviezdoslavovo námestie, Zichyho palác, Medická záhrada.
Ako vidieť v grafoch, štruktúra podujatí sa od roku 2009 zmenila minimálne. Už tradične sú do
ponuky zahrnuté tvorivé dielne, hudba na Hviezdoslavovom námestí a nádvorí Zichyho paláca,
Literárny klub, cvičenie v Medickej záhrade, divadlo na nádvorí Zichyho paláca, Jazzová loď Petra Lipu,
chrámové koncerty, maxi šach, denné detské tábory či predstavenia pre deti.
GRAF č.11
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Kultúrne leto 2009
Podujatia a počet predstavení
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3.3. Vyhodnocovanie kultúrnych činností
Čo sa týka vyhodnocovania vlastnej kultúrnej činnosti, každý rok jednotlivé staromestské centrá
kultúry a vzdelávania vypracovávajú materiál Vyhodnotenie činnosti za príslušný rok. Ide o krátky
popis aktivít a tabuľku, v ktorej sa uvádzajú zrealizované podujatia v kvantitatívnom zobrazení (teda
nie zoznam podujatí). Okrem toho sa každoročne, ako už bolo spomenuté, vypracovávajú štatistiky
pre Ministerstvo kultúry – tzv. Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti pre potreby štatistických
zisťovaní MKSR, kde sú zahrnuté údaje o počte kultúrnych zariadení, počte zamestnancov, nákladoch
a príjmoch, počte zrealizovaných kultúrnych podujatí a pod.
Ciele v oblasti kultúry sú aj súčasťou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len
„PHSR“), ktorý bol prijatý od roku 2008. Ten si mestská časť nechala vypracovať konzultačnou
spoločnosťou VVMZ spol. s.r.o. , pričom kapitoly ku kultúre vychádzali z Koncepcie kultúrnej politiky
MČ Bratislava - Staré Mesto na roky 2008-2010, keďže v čase zadávania vypracovania PHSR už
koncepciou disponovala. PHSR sa kultúrou zaoberá pri Strategickom cieli č.3: Zabezpečenie
podmienok pre hospodárske, historické a multikulturálne centrum európskeho významu - Priorita 3.2
Podpora miestnej kultúry a širokospektrálnosti kultúrnych služieb. Pre oblasť kultúry sú zadefinované
3 opatrenia: Opatrenie č. 3.2.1 Projekty modernizácie štruktúry a činnosti kultúrnych zariadení,
Opatrenie č. 3.2.2 Projekty na zvýšenie kvality marketingu a podpora vonkajšej a medzinárodnej
spolupráce v oblasti kultúry a Opatrenie č. 3.2.3 Podpora atraktívnych kultúrnych podujatí v
nadväznosti na lokálne tradície, pričom dokument následne rozvíja dané opatrenia. PHSR však nebol
pravidelne vyhodnocovaný (hoc priamo v dokumente bolo zadané, že bude vyhodnocovaný každý
rok k 31.3. príslušného roku). V materiáloch na mapovanie sa nachádzajú formuláre k Správe o plnení
PHSR za rok 2011 a 2013. Ostatné roky nie sú k dispozícii, rovnako nie je jasné, či a ako boli tieto
formuláre použité a vyhodnocované.
Okrem týchto materiálov momentálne neexistuje materiál, ktorý by koncepčne zarámcoval vlastnú
činnosť mestskej časti v oblasti kultúry. Posledným koncepčným dokumentom bola Koncepcia
kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2008 – 2010, ktorá bola skôr
stratégiou rozvoja činnosti staromestských kultúrnych centier a vlastnej kultúrnej ponuky MČ.
Koncepcia sa nevyhodnocovala a mnohé z jej cieľov neboli zrealizované. Nepredchádzalo jej
mapovanie (Pozn.: mapovanie je súčasťou procesu prípravy novej Koncepcie kultúrnej politiky na
roky 2016-2020), veľmi presne však popisovala stav vlastnej kultúrnej činnosti a ponuky MČ v oblasti
kultúry do roku 2007 a navrhovala opatrenia na zlepšenia.
Dokumentom, ktorý obsahuje odpočet za jednotlivé oddelenia miestneho úradu vo volebnom období
2010 – 2014 je Správa o činnosti Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zo dňa
28.10.2014 (Uznesenie 127/2014). Uvádzame odpočet zo kultúru:
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PRÍLOHA: Odpočet kultúrnych aktivít v rokoch 2010 - 2014 za Oddelenie kultúry:
Staromestský letný festival (jún - september) / Divadlo na nádvorí / Hudba na nádvorí / Hudba na
námestí / Chrámové koncerty / Detské divadlo v Medickej záhrade / Cvičenia pod stromami v
Medickej záhrade / Letná čitáreň Medická záhrada / Staromestský knižný kolotoč / Staromestské
tančiareň / Milonga – tančiareň / tzv. medzinárodné pódium na Hviezdoslavovom námestí
(prezentácia zahraničných ambasád a ich kultúrnych inštitútov) / samoobslužná knižnica na nádvorí
Zichyho paláca / tzv. Čítačka na nádvorí Zichyho paláca / Leto hereckých osobností (mestská časť
spoluorganizátorom so Studiom Dva z Prahy) / Staromestský zimný festival (november - nový rok) /
Predvianočné vystúpenia detí a umelcov / Silvestrovská diskotéka na ľade / Silvestrovský koncert na
obrazovke na Hviezdoslavovom námestí (v spolupráci so Slovenskou filharmóniou) / kultúrne
zariadenia: Školská 14, Gaštanová 19, Ventúrska 9 a Františkánske nám. 7 / organizácia výchovných
koncertov pre žiakov základných škôl v spolupráci s Nadáciou VÚB / rozvíjanie kontinuity súťaže
začínajúcich huslistov Prešporský Paganini / podpora koncertov pre mladých začínajúcich interpretov
/ zavedenie novej tradície hudobného festivalu Bratislavská komorná gitara / podpora Divadla
GUnaGU a Ticho a spol. / zavedenie novej tradície Vínneho a charitatlvneho trhu sv. Alžbety na
Šafárikovom námestí / transformácia prevádzky Galérie Cypriána Majerníka / pravidelné výstavy v
Galérii F7 / fotografické výstavy v Zichyho palác.
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4. Financovanie kultúrnych aktivít
Poznámka na úvod:
K zmapovaniu a analýze financovania kultúrnych aktivít MČ slúžili ako podklad nasledovné materiály:
- Rozpočty staromestských kultúrnych centier a oddelenia kultúry za roky 2008-2015.
- výber Zmlúv o spolupráci, ďalšie boli podľa potreby dohľadané spracovateľkou na internete
na www.otvorenezmluvy.sk.
- Zoznamy podporených subjektov v dotačnej schéme za roky 2008-2015.
- Zoznam projektov MČ podporených z grantov v rokoch 2008-2015.
- Ročný výkaz o kultúrno-osvetovej činnosti pre potreby štatistických zisťovaní MK SR, ktorý MČ
vypracováva každoročne v súlade so Zákonom 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení
neskorších predpisov.

4.1. Rozpočet na kultúru v rokoch 2008-2015
Veľmi ťažké bolo štatisticky spracovať Rozpočty na kultúru v rokoch 2008-2015 bez dopustenia sa
istých nepresností, nakoľko od roku 2013 sa do rozpočtu (výdavková časť) prestali zahŕňať výdavky na
mzdy a odmeny, včítane odvodov do poisťovní. Rovnako sa v sledovanom období menili účtovné
jednotky (strediská) podľa jednotlivých Staromestských centier (SMCKaV F7 a G19 účtované najskôr
pod Školskou 14, od roku 2014 už samostatne).
Nasledujúci graf zachytávajúci výdaje (Graf č. 13) bral tieto skutočnosti do úvahy a bol doplnený
v rokoch 2013-2015 o mzdy a odvody vykazované za Staromestské centrá kultúry a vzdelávania
a Oddelenie kultúry v rozpočtoch za príslušné roky predkladané v materiáloch Návrh rozpočtu
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. Do výdajov sú zahrnuté aj náklady na údržbu budov a energie.
Údaj za rok 2015 bol poskytnutý k čerpaniu rozpočtu k 31.10.2015, preto bol použitý údaj uvedený za
rok 2015 v Návrhu rozpočtu na rok 2016. Graf má skôr ilustračný charakter, z toho dôvodu sú
následne zaradené grafy 13a a 13b, kde sú porovnávané koherentné rozpočty (obdobie 2008-2012
a 2013-2015).
GRAF č.13

GRAF č.13a
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GRAF č.13b – údaje očistené o mzdy a odvody. Pozn.: Údaj za rok 2015 bol poskytnutý k čerpaniu
rozpočtu k 31.10.2015, teda neobsahuje kompletný údaj za celý rok.

GRAF č.14
Príjmy zahŕňajú príjmy z prenájmov, predaja, tovarov a služieb a dotácií od iných subjektov.

GRAF č.15
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Nasledujúci graf zobrazuje náklady na kultúrno-osvetovú činnosť a ich členenie na mzdy, kultúrne
podujatia a prevádzkové náklady, tak ako boli uvádzané v Ročnom výkaze o kultúrno-osvetovej
činnosti pre potreby štatistických zisťovaní MK SR.
Pozn.: V grafe bol vynechaný údaj za rok 2011. Údaje za tento rok boli dostupné v nesprávnej verzii,
čo spôsobovalo veľké odchýlky.

Rozpočtovanie kultúry v návrhoch rozpočtov
Nasledovná kapitola analyzuje návrhové časti rozpočtov na kultúru v sledovanom období podľa
dostupných údajov. Nakoľko sa rozpočty navrhujú vždy na obdobie 3 rokov, pričom rozpočet na
najbližší rok sa schvaľuje a rozpočty na ďalšie roky sa berú na vedomie, vybrali sme na ukážku návrhy
rozpočtov v Podprogramoch 6.1 Kultúrne centrá a 6.3. Ostatné výdavky na kultúru (Pozn. 6.2. je
Staromestská knižnica) predkladané:





na roky 2010 – 2012 (Uznesenie 120/2009 zo dňa 8.12.2009)
na roky 2012 – 2014 (Uznesenie 123/2011 zo dňa 13.12.2011)
na roky 2014 – 2016 (Uznesenie 171/2013 zo dňa 10.12.2013)
na roky 2016 – 2018 (Uznesenie 137/2015 zo dňa 8.12.2015)
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Tab. 12: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na 2010 – 2012 (Uznesenie 120/2009
zo dňa 8.12.2009)

Tab.13: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2012 – 2014 (Uznesenie
123/2011 zo dňa 13.12.2011)
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Tab 14.: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2014 – 2016 (Uznesenie
171/2013 zo dňa 10.12.2013)
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Pozn.: Koncom roka 2012 bol na Komisii pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto (Záznam 10/2012, z 26.11. 2012,16.30 h, Centrum hudby, Zichyho palác,
Ventúrska 9) prerokovaný návrh upraviť príspevky občianskym združeniam, ktoré spolupracujú s MČ
na príprave a realizácii väčších kultúrnych projektov: Divadlo GUnaGU 15000€ bez zmeny, Divadlo
Ticho a spol. z 10000€ na 7000€, VlVA MUSICA z 8000€ na 6000€, Socha a objekt z 5000€ na 3000€,
Korunovačná Bratislava zo 4000€ na 3000€, Festival vodníkov z 2000€ na I 500€ a Akadémia
Schengen zo 4000€ na 3000€. Komisia pre kultúru odporučila detailne prebrať príspevky na kultúrnu
činnosť pri prerokovaní návrhu rozpočtu na rok 2013.

Tab. 15: Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2016 – 2018 (Uznesenie
137/2015 zo dňa 8.12.2015)
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4.2. Financovanie aktivít MČ z iných zdrojov
Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad grantov / dotácií na projekty Mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto v období rokov 2008-2015.
Tab.16: Zmluvy o poskytnutí grantov / dotácií oddeleniu kultúry MČ BA SM 2008-2015
Výška
Poskytovateľ
ROK
Názov grantu / daru
grantu/daru
grantu/dotácie /daru
Eur
2008
2008
2008
2009

Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo kultúry SR

2010 Ministerstvo kultúry SR
2010 Ministerstvo kultúry SR
2010 Ministerstvo kultúry SR
2010
2011
2011
2011

Nadácia VÚB
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo kultúry SR

2011 Nadácia VÚB
2012 Ministerstvo kultúry SR
2012 Ministerstvo kultúry SR
2012 Ministerstvo kultúry SR
2012 Ministerstvo kultúry SR
2012 Ministerstvo kultúry SR
Bratislavská vodárenská
2013 spoloč.,a.s.
2013 Ministerstvo kultúry SR
2013 Ministerstvo kultúry SR

"12. ročník súťaže Prešporský Paganini"-súťaž mladých huslistov
"Kultúrne poukazy" na výchovné koncerty pre žiakov ZŠ
"Galéria Cypriána Majerníka" - propagácia a realizácia projektu
"Kultúrne poukazy" na výchovné koncerty pre žiakov ZŠ
"14. ročník súťaže Prešporský Paganini 2010"-súťaž mladých
huslistov
"Výstavná a prezentačná činnosť GCM v r. 2010" -realizácia výstav
"Kultúrne poukazy" na výchovné koncerty pre žiakov ZŠ
"14.roč.Prešporský Paganini"-husl. súťaž a "Putovanie za
hudbou"-vých.koncerty
"Výstavná a edičná činnosť GCM v r. 2011 - realizácia výstav
"15. ročník súťaže Prešporský Paganini"-súťaž mladých huslistov
"Kultúrne poukazy" na výchovné koncerty pre žiakov ZŠ
"Prešporský Paganini"-husl. súťaž a "Putovanie za hudbou"vých.koncerty
"16. ročník súťaže Prešporský Paganini"-súťaž mladých huslistov
"Kultúrne poukazy" na výchovné koncerty pre žiakov ZŠ
"Prezentačné aktivity Galérie Cypriána Majerníka v r.2012"realiz.výstav
Akvizície GCM 2012
Jazdec - Print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí
"Staromestký detský maškarný bál na ľade" na Hviezdosl.nám.
"Výstava Kontextuálne umenie"
"Výstava 1963-Predvečer slovenskej neo-avantgardy"a vydanie
katalógu

663,88
2 510,29
3 983,27
1 436,00
700,00
4 000,00
1 809,00
9 500,00
7 000,00
1 000,00
2 244,00
10 000,00
1 200,00
2 585,00
8 000,00
9 000,00
5 000,00
2 000,00
7 000,00
6 000,00
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2013 Ministerstvo kultúry SR
2013 Ministerstvo kultúry SR
2013 Ministerstvo kultúry SR
2013 Ministerstvo kultúry SR
2013 Ministerstvo kultúry SR
2013 Ministerstvo kultúry SR
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015

Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo kultúry SR
Július Illéš - Fintrade
Embassy of Switzerland
International Visegrad
Fund
Poľský inštitút
Bratislavská
organ.cestovného ruchu
Bratislavský
samosprávny kraj
Ministerstvo kultúry SR
Slov.akad.asociáciaNárodná agentúra
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo kultúry SR
Bratislavský
samosprávny kraj
Nadácia VÚB
Bratislavský
samosprávny kraj
Bratislavská
organ.cestovného ruchu
Ministerstvo kultúry SR

2015 Ministerstvo kultúry SR
2015 Ministerstvo kultúry SR
2015 Nadácia VÚB

SPOLU

"17. ročník súťaže Prešporský Paganini"-súťaž mladých huslistov
"Akvizície Galérie Cypriána Majerníka 2013"-doplnenie zbierk.
fondu
"Jazdec-Print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí" -vydanie
katalógu

1 200,00

"Kultúrne poukazy" na výchovné koncerty pre žiakov ZŠ
"Hudobné nádvorie a Kultúrne leto 2013" na koncerty v SM
"Kniha: Haberernovej oko-Postinformálna figurácia v
sl.výtv.umení"
"Artdispečing.sk/www.artdispecing.sk"-realizácia a prezentácia
projektu
"Prezentačné aktivity Galérie Cypriána Majerníka v roku 2013"
"100 rokov kostola sv. Alžbety-Modrého kostolíka v Bratislave"
Príspevok na 30 výročie DBŠ v DPOH a dets. tábor-Gaštanová 19
Vystúpenie švajčiarskeho klaviristu-Jodok Vuille - Kultúrne leto

1355,00
1 500,00

"100.výročie kostola sv. Alžbety-Modrý kostolík-kult. podujatie
podpora koncertu Jakuba Królikowskeho a divadla "Proroci" -KL

12000,00
1 000,00

"100.výročie kostola sv. Alžbety-Modrý kostolík-kult. podujatie

2 000,00

"Tri dni so sv. Alžbetou" v Modrom kostolíku-na realizáciu poduj.
"100.výročie kostola sv. Alžbety-Modrý kostolík-kult. podujatie

2 000,00
2 000,00

projekt "Yes, you can!- "GRUNDTVIG" učiace sa partnerstvá
"Kultúrne poukazy" na výchovné koncerty pre žiakov ZŠ
"18. ročník súťaže Prešporský Paganini"-súťaž mladých huslistov
Hudobné nádvorie 2014 - cyklus koncertov počas leta
"Staromestský maškarný bál" na zabezpeč. kultúr.-spoloč.
podujatia
"18. ročník Prešporský Paganini 2014" - súťaž mladých huslistov
"101 rokov Modrého kostolíka"na kultúrno-spol. podujatie na
Šafár.nám
"101 rokov Modrého kostolíka"na kultúrno-spol. podujatie na
Šafár.nám
"Kultúrne poukazy" na výchovné koncerty pre žiakov ZŠ
"Hudobné nádvorie Zichyho paláca 2015" - cyklus letných
koncertov
"19. ročníkPrešporský Paganini 2015" - súťaž mladých huslistov
"Prešporský Paganini"-husl. súťaž a "Putovanie za hudbou"vých.koncerty

14400,00
2 729,00
1 000,00
1 000,00

1 200,00
9 000,00

2 000,00
3 000,00
9 000,00
2 000,00
2 700,00
400,00

10000,00
3 000,00
2 000,00
2 000,00
975,00
1 500,00
1 000,00
3 000,00

180590,44
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GRAF č.16

Podpora kultúrnych podujatí
MČ Bratislava - Staré Mesto 2008-2015
z grantov od iných subjektov - VÝŠKA GRANTU
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Najviac grantov /príspevkov na kultúrnu činnosť získala MČ v roku 2013 kedy bolo zazmluvnených 20
projektov v celkovom objeme 81 755,00 EUR. Podstatnú časť z grantov v celkovom objeme 37 200,00
EUR tvorili dotácie pre Galériu Cypriána Majerníka.
GRAF č.17
Nasledujúci graf ukazuje prehľad hlavných aktivít a podujatí, na ktoré získala mestská časť podporu
od iných subjektov.
Podpora kultúrnych podujatí
MČ Bratislava - Staré Mesto 2008-2015
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GRAF č.18
Čo sa týka štruktúry poskytovateľov grantu, najviac financií prostredníctvom dotácií získala MČ
v rokoch 2008-2015 od Ministerstva kultúry SR (spolu 104 590,44 EUR), nasleduje Nadácia VÚB (25
500,00 EUR), Bratislavský samosprávny kraj (14 000,00 EUR) a ostatné subjekty súhrnne (36 500,00
EUR).

Podpora kultúrnych podujatí
MČ Bratislava - Staré Mesto 2008-2015
z grantov od iných subjektov - DONOR
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4.3. Finančná podpora subjektov (spolupráca)
Kapitola prináša prehľad subjektov, s ktorými má Mestská časť dlhodobo uzatvorenú Zmluvu
o spolupráci (Dohodu / Zmluvu o priamej podpore a pod.). Údaje za rok 2008 boli prepočítané na
euro. Prehľad jednorázových príspevkov viazaných na konkrétne podujatia nie je súčasťou kapitoly.
Galéria Z
Galéria Z sídliaca v priestoroch kultúrneho centra na Ventúrskej 9 začala svoju činnosť v roku 1996,
na základe Dohody o spolupráci medzi Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto a Agentúrou Artlines
(zastúpená akadem. mal. Viktorom Hulíkom), ktorá galériu programovo i produkčne zabezpečuje.
Dostupným dokumentom pre účely mapovania je Zmluva o nájme nebytových priestorov z roku 2002
na dobu neurčitú, na základe ktorej je stanovených 162,80m2 plochy na prevádzku Galérie
Z s ročným nájmom 10 000 Sk. Mestská časť na základe zmluvy poskytuje služby spojené s užívaním
nebytových priestorov ako svoj podiel na spoločných kultúrnych aktivitách.
Zazmluvnená spolupráca / podpora subjektu v sledovanom období (v EUR):
akad. Mal. Viktor Hulík Artlines / OZ 4 ARTS
Dohoda o vzájomnej
spolupráci
Zmluva o poskytnutí
príspevku z rozpočtu MČ
Zmluva o spolupráci
Dotácia z rozpočtu MČ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

500,00

5000,00

-

-

-

-

-

-

-

5000,0
0
-

5000,00
-

5000,00
-

x
2000,00

x
2000,00

x
1000,00
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Divadlo Ticho a spol. (platforma 10x10)
OZ Ticho a spol. má zo dňa 31.1.2012 s mestskou časťou uzatvorenú Zmluvu o spolupráci pri podpore
divadelných predstavení 26/2012 (zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31. decembra 2016), na
základe ktorej môže bezodplatne využívať priestory divadelnej sály s príslušným zázemím v Centre
kultúry a vzdelávania na Školskej 14 (predtým centrum divadla, literatúry a vzdelávania). Mestská
časť si na základe zmluvy vyhradzuje právo byť medializovaným usporiadateľom predstavení OZ Ticho
a spol. a právo na šírenie autorského diela. OZ Ticho a spol. má povinnosť odohrať 27 predstavení
v sezóne (priamo úmerných výške finančnej podpory združeniu zo strany MČ, ktorú zmluva
ustanovuje tiež, na sume 10 000 EUR za rok (minimálne), odohrať 2 predstavenia bez nároku na
honorár v rámci Kultúrneho leta, na každé predstavenie rezervovať 5 voľných vstupeniek pre potreby
meskej časti a ďalšie povinnosti a práva zmluvou upravené. Príjem zo vstupného si ponecháva OZ
Ticho a spol.
Zazmluvnená spolupráca / podpora subjektu v sledovanom období (v EUR):
OZ Ticho a spol.
Zmluva o spolupráci pri podpore
divadelných aktivít
Dotácia z rozpočtu MČ

2012

2013

2014

2015

10000,00
-

x
10000,00

x
10000,00

x
5000,00

Pozn.: Zmluva o spolupráci pri podpore divadelných predstavení bola uzatvorená aj s predchodcom
Ticha a spol. v priestoroch kultúrneho centra na Školskej 14, Divadlom a.ha (OZ Divadlo a.ha
v Bratislave), na základe ktorej sa mestská časť zaviazala zakúpiť v sezónach od septembra 2007 do
júna 2008 predstavenia združenia s minimálnym počtom 80 predstavení a v maximálnom objeme 900
000 Sk za sezónu a zároveň mesačne honorovať dramaturgiu vo výške 10 000 Sk úhrnom 10x za
sezónu. V roku 2009 bola s Divadlom a.ha uzatvorená nová Zmluvu o spolupráci pri podpore
divadelných predstavení, ktorá určila finančnú podporu divadlu a.ha na rok 2009 v objeme 25 000
EUR.

Divadlo Ívery
Zmluvu o spolupráci pri podpore divadelných predstavení s Občianskym združením Divadlo Ívery bola
uzatvorená v júli 2009 s platnosťou na dobu určitú do 31.12.2010, s tým, že ak žiadna zo zmluvných
strán neoznámi, že trvá na jej ukončení predlžuje sa platnosť vždy o ďalší rok.
Na základe zmluvy môže subjekt bezodplatne využívať priestory divadelnej sály s príslušným zázemím
v Centre kultúry a vzdelávania na Školskej 14. Mestská časť zabezpečuje na vlastné náklady dodávku
všetkých plnení (voda, plyn, elektrina). MČ sa zaväzuje poskytnúť divadlu každoročne lektorský
honorár za odbornú prípravu a réžiu neprofesionálneho divadla vo výške podľa schváleného rozpočtu
MČ na príslušný kalendárny rok. Divadelné predstavenia sú propagované ako súčasť kultúrnej ponuky
MČ.

Divadelné združenie GUnaGU
Divadelné združenie GUnaGU má zo dňa 18.3.2009 s mestskou časťou uzatvorenú Zmluvu
o spolupráci pri podpore divadelných predstavení 124/2009 (zmluva je uzatvorená na dobu určitú do
31. decembra 2012, dodatkom č. 1 predĺžená do 31. decembra 2016), na základe ktorej môže
združenie bezodplatne využívať priestory divadelnej sály s príslušným zázemím v Centre kultúry
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a vzdelávania na Františkánskom nám. 7 (predtým Centrum divadla, literatúry a vzdelávania).
Mestská časť na základe zmluvy prenecháva združeniu do bezodplatného užívania aj určené hnuteľné
veci (osvetlovaciu techniku, mikrofóny, reprosústavy a pod.). Mestská časť zabezpečuje na vlastné
náklady dodávku všetkých plnení (voda, plyn, elektrina). Divadelné predstavenia sú propagované ako
súčasť kultúrnej ponuky MČ. Divadelné združenie GUnaGU má povinnosť odohrať 90 predstavení
v sezóne, odohrať 1 predstavenia bez nároku na honorár a 1 predstavenie v rámci Kultúrneho leta, na
každé predstavenie rezervovať 2 voľné vstupenky pre potreby mestskej časti a ďalšie povinnosti
a práva zmluvou upravené. Príjem zo vstupného si ponecháva GUnaGU. MČ sa zaväzuje poskytnúť
GUnaGU každoročne finančný príspevok vo výške podľa schváleného rozpočtu MČ na príslušný
kalendárny rok. V rokoch 2009 - 2012 to bolo 15 000 EUR za rok.
Zazmluvnená spolupráca / podpora subjektu v sledovanom období (v EUR):
GUnaGU

Zmluva o spolupráci pri
podpore divadelných
aktivít
Dotácia z rozpočtu MČ

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

15 000

15 000

15 000

15 000
-

x
12 000

x
12 000

x
12 000

Občianske združenie ORFEO o.z. – Združenie koncertných umelcov a pedagógov hudby
MČ Bratislava - Staré Mesto podporuje dlhodobo podujatie Viva Musica!. V rokoch 2009 – 2012 išlo o
priamu finančnú podporu z rozpočtu z kapitoly 6.3 Ostatné výdavky kultúry v sume 8000,00 EUR
ročne, od roku 2013 dostáva združenie podporu z dotácií (3000 EUR v roku 2013, 4000 EUR v roku
2014 a 5000 EUR v roku 2015).
Zazmluvnená spolupráca / podpora subjektu v sledovanom období (v EUR):
ORFEO, o.z.
Zmluva o poskytnutí
príspevku z rozpočtu
MČ
Dotácia z rozpočtu
MČ

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

8000,00

8000,00

8000,00

8000,00

-

-

-

-

-

-

-

3000,00

4000,00

5000,00

Občianske združenie Korunovačná Bratislava
MČ Bratislava - Staré Mesto podporuje podujatie dlhodobo. V rokoch 2009 – 2012 išlo o priamu
finančnú podporu z rozpočtu z kapitoly 6.3 Ostatné výdavky kultúry v sume 4000,00 EUR ročne, od
roku 2013 dostáva združenie podporu z dotácií (3000 EUR v roku 2013, 4000 EUR v roku 2014 a 3000
EUR v roku 2015).
Zazmluvnená spolupráca / podpora subjektu v sledovanom období (v EUR):
OZ Korunovačná
Bratislava
Zmluva o poskytnutí
príspevku z rozpočtu
MČ
Dotácia z rozpočtu MČ

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4000,00
-

4000,00
-

4000,00
-

4000,00
-

3000,00

4000,00

3000,00
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Európska hudobná akadémia Bratislava - Schengen, n.f.
Na základe Zmluvy 33/2006/322 z roku 2006 využíva neinvestičný fond priestory nachádzajúce sa na
3. poschodí Zichyho paláca. Zmluvne stanovená cena za prenájom priestorov (pôvodne 80,45m2,
v roku 2007 upravené na 20,00m2) je symbolická „jedna koruna“ 1,00 Sk na celé obdobie (zmluva
platí do 31.7.2016). Účelom neinvestičného fondu je podpora umelecky talentovaných mladých ľudí
zo Slovenska, predovšetkým finančná podpora ďalšieho vzdelávania talentovanej mládeže a jej
umeleckého rozvoja v tuzemsku a v zahraničí. Organizácia realizuje koncerty a workshopy vážnej
hudby. V predošlom období dostával neinvestičný fond priamu finančnú podporu z rozpočtu
z kapitoly 6.3 Ostatné výdavky kultúry (v rokoch 2009 – 2012 v sume 4000,00 EUR ročne, staršie
záznamy neboli k dispozícii).
Od roku 2013, napriek tomu, že na základe VZN možno dotáciu z rozpočtových prostriedkov mestskej
časti Bratislava - Staré Mesto poskytnúť len právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je mestská
časť, neinvestičný fond, ktorého je MČ zriaďovateľom získal opakovane podporu z dotácií (3000,00
EUR ročne).
Zazmluvnená spolupráca / podpora subjektu v sledovanom období (v EUR):
EHA Bratislava Schengen, n.f.
Zmluva o poskytnutí
príspevku z rozpočtu
MČ
Dotácia z rozpočtu
MČ

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

4000,00

4000,00

4000,00

4000,00

-

-

-

-

-

-

-

3000,00

3000,00

3000,00

Vysvetlenie k tabuľkám:
Koncom roka 2012 bol na Komisii pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Staré Mesto (Záznam 10/2012, z 26.11. 2012) prerokovaný návrh upraviť príspevky občianskym
združeniam, ktoré spolupracujú s MČ na príprave a realizácii vačších kultúrnych projektov, a to
nasledovne:
Divadlo GUnaGU 15000€ bez zmeny, Divadlo Ticho a spol. z 10000€ na 7000€, VlVA MUSICA z 8000€
na 6000€, Socha a objekt z 5000€ na 3000€, Korunovačná Bratislava zo 4000€ na 3000€, Festival
vodníkov z 2000€ na I 500€ a Akadémia Schengen zo 4000€ na 3000€. Komisia pre kultúru odporučila
detailne prebrať príspevky na kultúrnu činnosť pri prerokovaní návrhu rozpočtu na rok 2013.
Prijatým rozhodnutím bolo, že sa od tohto roku prestala MČ podporovať uvedené združenia
z Podprogramu „Ostatné výdavky na kultúru“ a subjekty začali získavať podporu prostredníctvom
dotácií, čo vidíme na základe ďalšieho rozpočtovania v tabuľkách. Príklady:


Od roku 2013 sa ruší Čl.2 odseku 2 písmena c) Zmluvy o spolupráci, na základe ktorej malo OZ
Ticho a spol. dostávať finančnú podporu každoročne minimálne 10 000 EUR, ostatné
ustanovenia ostávajú nezmenené. Úprava bodu sa zabezpečila Dodatkom č.1/152/2013
k zmluve (a každý nasledujúci rok v dodatkoch 2 a 3). Od tohto roku (2013) začalo OZ Ticho
a spol. zároveň dostávať dotáciu na svoju činnosť z rozpočtu MČ na základe VZN 2/2009
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o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (dnes 6/2015).
V rokoch 2013 a 2014 to bolo 10 000 EUR, v roku 2015 to bolo 5 000 EUR.


Od roku 2013 sa ruší Čl.1 písmeno c) a Čl.2 odsek 5 Zmluvy o spolupráci, na základe ktorej
malo Divadelné združenie GUnaGU dostávať finančnú podporu každoročne z rozpočtu,
ostatné ustanovenia ostávajú nezmenené. Úprava bodu sa zabezpečila Dodatkom
č.2/151/2013 k zmluve (a každý nasledujúci rok v dodatkoch 3 a 4). Od tohto roku (2013)
začalo Divadelné združenie GUnaGU zároveň dostávať dotáciu na svoju činnosť z rozpočtu
MČ na základe VZN 2/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto (dnes 6/2015). V rokoch 2013 až 2015 to bolo 12 000 EUR ročne.

Na účelovo viazané poskytovanie dotácií poukazuje aj poznámka v návrhu rozpočtu na rok 2015 pre
oblasť kultúry: „Dotácie pre spoluprácu na kultúrnych aktivitách, ktoré navrhuje Komisia kultúry a
schvaľuje zastupiteľstvo nie sú v tabuľke. Navrhujeme 50 000€ pre OZ GUnaGU, OZ Ticho a spol,
Galéria Cypriána Majerníka (pozn. v roku 2014 GCM ešte fungovala), Korunovačná Bratislava, 4ART,
Viva Musica, Akadémia Schengen, Horský park, Komorná gitara. a iné aktuálne podané žiadosti.„

4.4. Dotačný systém v oblasti kultúry 2008-2015
Poskytovanie dotácií upravuje Všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (v sledovanom období v znení VZN 2/2005, neskôr nahradené
VZN 2/2009 a aktuálne 6/2015).
Na základe VZN možno dotáciu z rozpočtových prostriedkov mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
poskytnúť právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je mestská časť a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Bratislavy alebo ktoré pôsobia,
vykonávajú činnosť na území Bratislavy alebo poskytujú služby v prospech obyvateľov mestskej časti.
Podpora kultúrnych aktivít spadá do všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných
účelov v oblasti: „tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt“.
VZN neupravuje celkovú výšku finančných prostriedkov vyčlenenú na poskytovanie dotácií na
kalendárny rok, tá sa určuje v rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Žiadatelia môžu podávať žiadosti
na príslušnom formulári v priebehu roka, najneskôr do 31. októbra. O pridelení podpory rozhoduje
príslušná komisia (v prípade kultúry je to Komisia kultúry) miestneho zastupiteľstva zložená
z poslancov, ktorý sa do komisie prihlásili / nominovali.
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto o možnostiach podpory prostredníctvom dotácií informuje len
cez zverejnené VZN a priebežné zverejňovanie podporených subjektov ako súčasti materiálov
predkladaných na schvaľovanie Miestnemu zastupiteľstvu. V sledovanom období nebola informácia
o dotačnom systéme šírená iným spôsobom (tlačové správy a podobne).
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Tab 17. Prehľad členov Komisie kultúry v sledovanom období:
KOMISIA KULTÚRY 2007 - 2010 KOMISIA KULTÚRY 2011 - 2014
predseda:
Predseda:
Mgr. Sven ŠOVČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ

KOMISIA KULTÚRY 2015
Predseda:
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ

členovia:
Mgr.Art. Emil BARTKO
Jaroslav JEŽEK
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Marek ŤAPÁK
Ing. Dušan FRANCÚ

Členovia:
Mgr. Vladimír PALKO
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Kristián STRAKA
Soňa PÁRNICKÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Matej VAGAČ

Členovia:
Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Soňa PÁRNICKÁ

K poslancom a poslankyniam, ktorí pôsobia v Komisii kultúry (KO KU) viac období patria: MUDr. Halka
Ležovičová a PhDr. Štefan Holčík, ktorí pôsobia v komisii kultúry desiaty rok. Šiestym rokom v komisii
kultúry pôsobia Soňa Párnická a Doc. Mgr. art. Štefan Bučko.
Základné štatistiky k dotáciám pre projekty z oblasti kultúry v rokoch 2008-2015:





Celková suma udelených dotácií: 145 774,00 EUR
Celkový počet žiadateľov uchádzajúcich sa (aj opakovane) o podporu: 67 subjektov
Celkový počet podporených žiadostí: 118 žiadostí
Celkový počet podaných žiadostí: 137 žiadostí

Nasledujúce tabuľky a grafy prinášajú prehľad poskytnutých dotácií v rokoch 2008-2015 v oblasti
kultúry, prehľad podporených subjektov a projektov v rokoch 2008 až 2015, ako aj sumárne štatistiky.
GRAF č.19

Ako vidieť z grafu č.19 množstvo financií alokovaných z rozpočtu na podporu kultúry v sledovanom
období 2008 – 2015 medziročne narastalo (až na rok 2012 kedy došlo k poklesu zo 6000 EUR na 1800
EUR). Od roku 2013 dochádza k výraznému nárastu alokovaných financií o 40 000 EUR. O dôvode
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sme sa už zmienili skôr. Od roku 2013 mestská časť zmenou rozpočtovej politiky prestala podporovať
partnerské subjekty, s ktorými mala uzatvorenú Zmluvu o spolupráci (podpore) z rozpočtovej kapitoly
6.3. Ostatné výdavky na kultúru a začala ich podporovať z dotačného systému. Toto rozhodnutie
spôsobilo enormný nárast alokovaných financií v dotačnej schéme pre oblasť kultúry.
Overiť si to môžeme na nasledujúcom grafe, ktorý ukazuje aký podiel na finančnej podpore
prostredníctvom dotačného systému MČ majú organizácie predtým podporované z z rozpočtovej
kapitoly 6.3. Ostatné výdavky na kultúru.

GRAF č.20

Pozrime sa na podporu za celkové obdobie v jednotlivých oblastiach umenia a kultúry:
Tab. 18: Podpora kultúry prostredníctvom dotačného systému 2008-2015 - Oblasti podpory
Podpora kultúry prostredníctvom dotačného systému 2008-2015
PČ
OBLASŤ
1
Divadlo
2
Hudba
SPOLU Divadlo a hudba
3
Medziodborové
4
Literatúra
5
Vizuálne umenie
6
Socha a verejný priestor
7
Deti a mládež
9
Rôzne - nezaradené
8
Film
10 Tanec
CELKOM

(EUR)
65700,00
31983,00
97683,00
15950,00
8808,00
8050,00
7050,00
3967,00
1800,00
1666,00
800,00
145774,00

%
45,07
21,94
67,01
10,94
6,04
5,52
4,84
2,72
1,23
1,14
0,55
100,00
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Najviac podporovanou oblasťou kultúry prostredníctvom dotačného systému je divadlo. Až 45%
všetkých dotácií poskytnutých na kultúru v rokoch 2008-2015 (súhrnný údaj) smerovalo na podporu
divadelných a scénických predstavení. Nasleduje podpora hudobných predstavení (22%). Spoločne
tak na podporu divadelných a hudobných podujatí smeruje 67% všetkých dotácií v oblasti kultúry.
Nasledujú medziodborové aktivity (11%) , literatúra (6%) a vizuálne umenie (5%).

GRAF č.21a
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Čo sa týka podpory subjektov, o podporu z dotačnej schémy môžu žiadať právnické osoby, ktorých
zakladateľom nie je mestská časť a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na
území Bratislavy alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území Bratislavy alebo poskytujú služby
v prospech obyvateľov mestskej časti.

Nasledujúca tabuľka podáva prehľad 10 najviac podporovaných subjektov prostredníctvom dotácií
z rozpočtu MČ. Prehľad uvádza celkovo poskytnuté dotácie pre subjekt v sledovanom období, teda
ide o kumulovaný údaj za viacročnú podporu.

Tab. 19: Podpora kultúry prostredníctvom dotačného systému 2008-2015 - Podporené subjekty
Podpora kultúry prostredníctvom dotačného systému 2008-2015

PČ
SUBJEKT
1 Divadelné združenie GUnaGU
2 Ticho a spol.
3 ORFEO združ. konc. umelcov a pedag.
4 Obč. zdr. Korunovačná Bratislava
5 Európska hudobná akadémia Brat.-Schengen,n.f.
SPOLU prvých 5 subjektov
6 4 ARTS
7 Nadácia Horský park
9 CEVIUM - Centrum vizuálneho umenia, n.o.
8 Marenčin PT, spol. s r.o.
10 Ergon Art, OZ
SPOLU prvých 10 subjektov

Celkom
(EUR)
36000,00
25000,00
12000,00
10000,00
8000,00
91000,00
5000,00
4800,00
4650,00
3428,00
3000,00
111878,00

CELKOM dotácie 2008-2015

145774,00

% z celkovo
poskytnutých
dotácií

24,70
17,15
8,23
6,86
5,49
62,43
3,43
3,29
3,19
2,35
2,06
76,75
100,00

Za posledných 8 rokov mestská časť 50% všetkých financií na kultúru rozdelených prostredníctvom
dotácií poskytla spolu 3 subjektom: Divadelnému združeniu GUnaGU, ktoré vykonáva činnosť
v priestoroch MČ – v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania na Františkánskom nám. 7, OZ
Ticho a spol., ktoré vykonáva činnosť v priestoroch MČ – v Staromestskom centre kultúry
a vzdelávania na Školskej 14 a OZ ORFEO – Združenie koncertných umelcov a pedagógov hudby,
ktoré realizuje v Bratislave každoročne od roku 2005 letný hudobný festival Viva Musica. Zvyšných
50% bolo prerozdelených medzi 64 subjektov.
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GRAF č.22
Podpora kultúry prostredníctvom dotačného systému
MČ Bratislava - Staré Mesto
2008-2015

podľa žiadateľov a výšky dotácie

GUnaGU / Ticho a spol. /
ORFEO
Ostatných 64 subjektov

GRAF č.23
Ak sa pozrieme na 5 najviac podporovaných subjektov, tie získali z celkového množstva finančných
prostriedkov pridelených v dotáciách v rokoch 2008-2015 spolu 62,43% financií v pomere:
Divadelné združenie
GUnaGU
25%

Ostatných 62
subjektov
38%

Ticho a spol.
17%
Európska hudobná
akadémia Brat.Schengen,n.f.
5%

Obč. zdr.
Korunovačná
Bratislava
7%

Orfeo / Viva Musica
8%

Ďalšie dlhodobo podporované subjekty prostredníctvom dotačného systému Mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto sú:
Pozn.: aktivity Divadelného združenia GUnaGU, OZ Ticho a spol. A 4 ARTS boli priblížené v predošlých
kapitolách.
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Občianske združenie ORFEO o.z. – Združenie koncertných umelcov a pedagógov hudby
Usporiadateľ festivalu klasickej hudby Viva Musica! (aj ako Viva Musica! Agency s.r.o.), ktoré je už 11
rokov súčasťou Kultúrneho leta a Hradných slávností v Bratislave. Festival predstavuje koncept
letného open-air festival, v súčasnosti je najväčším medzinárodným letným festivalom klasickej
hudby, jazzu a world music v Bratislave. Hlavnými partnermi festivalu sú Bratislavský samosprávny
kraj, Hlavné mesto SR Bratislava, Ministerstvo kultúry, BKIS a ďalší. Dlhodobo podporuje podujatie aj
MČ Bratislava - Staré Mesto.
Občianske združenie Korunovačná Bratislava
Usporiadateľ podujatia Korunovačné slávnosti v Bratislave, ktoré zážitkovým spôsobom približujú
korunovácie 18 kráľov a kráľovien, ktorí boli korunovaní v Bratislave. Konajú sa každoročne už 13
rokov v posledný júnový víkend na pamiatku korunovácie Márie Terézie, ktorá bola korunovaná 25.
júna 1741. Obrad korunovácie je zinscenovaný podľa historických podkladov. Podujatie sa koná pod
záštitou Hlavného mesta SR Bratislavy a je podporované množstvom partnerov. Podujatie slúži na
rozvoj turizmu - hlavnou cieľovou skupinou sú návštevníci Bratislavy.
Európska hudobná akadémia Bratislava - Schengen, n.f.
Zriaďovateľom neinvestičného fondu je Mestská časť Bratislava – Staré Mesto. Deň zápisu: 1. 12.
2005. Európska hudobná akadémia Bratislava – Schengen, n.f. sídli v Zichyho paláci (Staromestské
centrum kultúry a vzdelávania na Ventúrskej 9). Účelom neinvestičného fondu je podpora umelecky
talentovaných mladých ľudí zo Slovenska, predovšetkým finančná podpora ďalšieho vzdelávania
talentovanej mládeže a jej umeleckého rozvoja v tuzemsku a v zahraničí. Organizácia realizuje
koncerty a workshopy vážnej hudby.
GRAF č.24

Graf č. 24 približuje intervalové rozloženie výšky dotácií. Počas rokov 2008 – 2015 bolo podporených
118 žiadostí o dotáciu v oblasti kultúry. Najčastejšie poskytovaná dotácia (55 poskytnutých dotácií)
na jeden projekt bola v intervale 251–500 EUR. Druhé najčastejšie prideľovane dotácie boli do 250
EUR (24 poskytnutých dotácií). Od 500 EUR vyššie počet pridelených dotácií klesal. Len 2 dotácie boli
pridelené v intervale 5 001 – 10 000 EUR a tri dotácie nad 10 000 EUR. Rozpätie poskytovaných
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dotácií je veľmi vysoké. Množstvo malých dotácií do 500 EUR (79 zo 118 projektov) a pár veľkých
dotácií (5 od 10 000 EUR) poukazuje na nerovnomerné rozloženie podpory za pozorované obdobie.
Ak si navyše vezmeme interval jedného roka, požiadať je síce možné na základe VZN do októbra
príslušného roka, ako prvé sa však pridelia dotácie pre subjekty predtým podporované priamo
z rozpočtu na základe Zmlúv o spolupráci. Táto podpora predstavuje vzhľadom na výšku grantov
okolo 80-85% z celkových zdrojov vyčlenených na dotácie v príslušnom roku.

Tab. 20
Podporené žiadosti
Zamietnuté žiadosti
CELKOM podaných

2008
5
5

2009
5
5

2010
6
6

2011
8
1
9

2012
7
5
12

2013
26
5
31

2014
29
5
34

2015
32
3
35

V tabuľke vidíme celkový počet podaných žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti kultúry v rokoch
2008 – 2015. V rokoch 2008 až 2010 neuvádzame medzi zamietnutými žiadosťami údaje, nakoľko sa
v tých rokoch „ podarilo podporiť všetkých žiadateľov“. V dotačnej schéme bol vtedy oveľa nižší
objem financií. Celkovo podaných žiadostí za sledované obdobie bolo 137, pričom podporených bolo
118. Teda len 13,8% žiadateľom bola zamietnutá podpora. Zároveň sa však vyčerpali v príslušných
rokoch všetky financie alokované na podporu kultúry cez dotácie, čo znamená, že ak by o podporu
z dotačného systému požiadalo ročne viac žiadateľov ako tomu bolo a je v súčasnosti, zamietnutých
žiadostí o podporu by bolo oveľa viac.

GRAF č.25

Podané projekty (žiadosti) do dotačnej schémy
v oblasti kultúry v rokoch 2008-2015
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5. Závery a odporúčania od roku 2016

Kultúrna činnosť MČ Bratislava – Staré Mesto

Kultúrna činnosť MČ Bratislava - Staré Mesto v sledovanom období 2008-2014, či už ide o vlastné
podujatia organizované mestskou časťou (pracovníkmi MČ) alebo podporu podujatí, ktorým mestská
časť poskytuje priestor a zahŕňa ich do komunikácie vlastnej kultúrnej činnosti (aj do štatistík vlastnej
činnosti), vykazuje znaky zotrvačnosti. Pre celé obdobie je charakteristická neobmieňaná
dramaturgia podujatí ponúkaných v oblasti kultúry mestskou časťou - či už ide o „nosné „ kultúrne
projekty MČ ako Staromestský letný festival, kde sa ponuka podujatí za sledované obdobie ôsmich
rokov skoro vôbec nezmenila, alebo podujatia, ktoré MČ dlhodobo podporuje a zahŕňa ich do
vlastnej ponuky kultúrnych aktivít. Iste, kontinuita v kultúrnej ponuke je na mieste, pokiaľ dokáže
reagovať na lokálne potreby a odráža skutočný verejný záujem v oblasti kultúry. Ten však musí byť
pravidelne zisťovaný a vyhodnocovaný. Povinnosť samosprávy v zabezpečovaní rozvoja kultúry má
smerovať nielen k návštevníkom a podporovateľom podujatí, ale k všetkým aktérom miestnej kultúry,
t.j. k všetkým subjektom a jednotlivcom participujúcim na rozvoji kultúry na danom území a rovnako
tak k obyvateľom, špeciálne skupinám ohrozeným kultúrnym vylúčením.
V celom sledovanom období, ani v období predtým, neprebehla širšia spoločenská diskusia, ako
s kultúrnymi aktérmi pôsobiacimi v mestskej časti a prispievajúcimi k jej kultúrnej ponuke, tak ani
s obyvateľmi mestskej časti, či jej užívateľmi o tom, akú verejnú službu má mestská časť poskytovať
v oblasti kultúry, aké oblasti umenia (divadlo, hudba, ale aj literatúra, vizuálne umenie, tanec,
medziodborové aktivity, vzdelávanie) majú byť podporované a sprístupňované obyvateľom
prostredníctvom finančnej podpory subjektov, či prostredníctvom poskytnutia priestorov MČ na ich
činnosť , ako má byť nastavený systém podpory prostredníctvom poskytovania dotácií z rozpočtu MČ.
Tieto skutočnosti boli do veľkej miery známe a pomenované už v Koncepcii kultúrnej politiky MČ
Bratislava – Staré Mesto na roky 2008 až 2010 (vypracovanej pred siedmymi rokmi!), analýza len
potvrdzuje ich pretrvávanie. V koncepcii sú pomenované slabé stránky pri zhodnocovaní vtedajšieho
stavu dramaturgickej činnosti a kultúrnej ponuky realizovanej priamo MČ. Uvádzame tie
najmarkantnejšie: „Nevýhodou je kolísavá kvalita kultúrnych podujatí, najmä tých, ktoré sú
iniciované a organizované kultúrnymi inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Starého Mesta, kde
nie je kladený adekvátny dôraz na širšie záujmy a odlišnú mieru náročnosti recipientov, s
priemetom do nevyhnutnosti kultúrou nielen zabávať, ale aj vzdelávať. Ako negatívum sa taktiež
javí doterajšia dramaturgická náhodnosť volených podujatí, bez sledovania a pozitívneho
ovplyvňovania vývoja v jednotlivých druhoch kultúry, ktorá nesleduje iné, než populárne krátkodobé
ciele.”
Pri vlastnej dramaturgickej činnosti a činnosti Staromestských centier kultúry a vzdelávania (Školská
14, Františkánske námestie 7, Gaštanová 19, Ventúrska 9) bude potrebné vyhodnotiť vlastné
kapacity v oblasti realizácie kultúrnych činností za účelom skvalitnenia a lepšieho zacielenia
ponuky. Na to by mali slúžiť samostatné dielčie stratégie - výhľadové plány rozvoja staromestských
centier kultúry a nastavenie vlastnej dramaturgickej činnosti. Tie by mali vznikať až po zmapovaní
a prediskutovaní potrieb v kontexte rozvoja celého územia a kvalitatívnom vyhodnotení doterajšej
činnosti (pozn.: na to by mala slúžiť práca v pracovnej skupine k príprave Koncepcie kultúrnej politiky
na roky 2016-2020). To znamená, že bude, ako už bolo spomenuté, potrebné ujasniť si aká má byť
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povaha verejnej služby v oblasti kultúry a až následne vytvoriť podmienky pre želaný rozvoj v
oblasti vlastnej kultúrnej činnosti a koordinovať aktivity k nemu vedúce.
Veľmi dôležitá je tiež rovina vzdelávania ku kultúre, ktorému by mala mestská časť vytvoriť
pravidelný priestor v rámci svojej kultúrnej infraštruktúry. MČ by malo záležať na posilňovaní
občianskeho dialógu ako prejavu aktívneho občianstva, ktoré napomáha budovaniu vzťahu
obyvateľov k miestam ich každodennosti a k záujmu o veci verejné. Formovanie verejnosti je pre
kultúrny život územia a jeho budúcnosť kľúčovým elementom. Tu plní miestna samospráva
nezastupiteľnú výchovno-vzdelávaciu úlohu, keďže spravuje najnižšiu územnú jednotku najbližšie
k občanovi. Je preto potrebné položiť si otázku, či by rozvoj občianskych zručností a vzdelávanie
o veciach verejných nemali byť pre mestskú časť väčšou prioritou ako rozvoj praktických zručností,
zdravoveda, či pohybové a jazykové kurzy.
V oblasti územnej spolupráce je potrebná väčšia informovanosť a koordinácia kultúrnych podujatí
medzi jednotlivými subjektmi verejnej správy na území (MČ, mesto). Hlavne ak mestská časť rovnako
ako Hlavné mesto SR Bratislava radia medzi svoje najdôležitejšie kultúrne udalosti letný a vianočný
program ponúkaný v rovnakom termíne na rovnakom území (v prípade veľkej časti podujatí na
susediacich námestiach Hlavnom a Hviezdoslavovom). Navyše podujatia majú takmer identické názvy
a ako sa potvrdilo aj analýzou, do veľkej miery zdieľajú a podporujú aj rovnakú dramaturgiu a
organizácie. Vytvorenie spoločnej databázy kultúrnych podujatí prepojením informačných systémov
daných subjektov tak, aby nedochádzalo k duplicite podujatí, je preto nevyhnutným krokom. Je treba
tiež zvážiť či by sa nemala mestská časť orientovať na odlišnú, lokálnejšiu ponuku dramaturgie,
napríklad sprístupňovaním verejných priestorov pre kultúrne a komunitné aktivity širšieho spektra
nezávislých subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry.
Úlohou samosprávy je predovšetkým vytvárať priestor a podmienky pre kultúrnu činnosť subjektov,
ktoré sú za týmto účelom formované či združované a až následne, na základe analytického poznania
formulovať potrebu takej kultúrnej ponuky vytváranej priamo MČ, ktorá na území absentuje alebo
nie je dostatočne zastúpená so zohľadnením potrieb kultúrne vylúčených, či kultúrnou izoláciou
ohrozených skupín obyvateľstva mestskej časti (deti a mládež, starší ľudia, ľudia ohrození chudobou a
pod.). Mestská časť Bratislava – Staré Mesto disponuje najvyšším kultúrnym potenciálom spomedzi
všetkých obcí na Slovensku - fungujú to stovky kvalitných profesionálnych aj amatérskych združení,
iniciatív a subjektov v oblasti kultúry a je preto potrebné vytvárať rámce a nastavovať fungujúce
mechanizmy na podporu ich činnosti a rozvoja.
V analýze na príkladoch Divadelného združenia GUnaGU, Ticho a spol., Galéria Z a pod., vidieť, že
mestská časť má dlhoročnú skúsenosť s podporou nezávislých profesionálnych kultúrnych subjektov,
ktoré rozširujú kultúrnu ponuku mestskej časti o podujatia, ktoré nerealizuje priamo mestská časť. Ak
MČ považuje podporu činnosti konkrétnych subjektov a konkrétnych oblastí umenia formou
poskytnutia priestorov a priamej finančnej podpory za dôležitú, treba túto potrebu transparentne
zdôvodniť a verejnosti komunikovať. Zo štatistík a každoročne predkladaných návrhov kultúrnych
činností vyplýva, že 68,4% predstavuje divadelná činnosť a 24,9% koncertná činnosť. Je potrebné aby
k dlhodobej podpore zameranej na tieto oblasti kultúry a umenia prebehla širšia diskusia. Ak chce
mestská časť „žiť divadlom a koncertmi“ a podporu aj naďalej zameriavať na tieto oblasti a konkrétne
subjekty, ktorým vytvára na danú činnosť podmienky, treba toto rozhodnutie zdôvodniť. Vyplynulo
zo skúmania potrieb obyvateľov mestskej časti? Chýbala práve táto kultúra v ponuke centra mesta?
Bude tiež potrebné ujasniť si postup pri vykazovaní kultúrno-osvetovej činnosti zo strany MČ. Pri
uvádzaní podujatí realizovaných kontrahovanými subjektmi, ktoré ako bolo popísané v koncepcii na
roky 2008-2010 „suplujú žiaducu kultúrnu diverzitu v činnosti, ktorú by samotné inštitúcie vo vlastnej
réžii vykonávať nemohli“, treba mať na pamäti, že tieto subjekty sú nezávislými právnickými osobami
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s vlastnou kultúrnou činnosťou, na ktorú získavajú diverzifikované zdroje, a teda zvážiť či by nebolo
vhodnejšie uvádzať ich aktivity v rámci každoročných štatistických zisťovaní ako podujatia „iných
právnických osôb (MVNO a pod.), než ako podujatia „obecné“. Zabráni sa tak nepresnostiam
v štatistických zisťovaniach pri vlastnej činnosti v oblasti kultúry.
V mapovanom období prebehlo niekoľko pokusov o naštartovanie reflexie aktuálnych trendov, ktoré
sa snažili transformovať pretrvávajúci systém a staromestské kultúrne centrá vyprofilovať v oblasti
vizuálneho umenia na verejnú kultúrnu ustanovizeň 21. storočia, čo sa premietlo aj do štruktúry
činnosti a ponuky MČ (spomenieme Galériu Cypriána Majerníka a jej činnosť). Skôr, či neskôr však
boli takéto kroky potlačené, resp. „znormalizované“ vrátením sa k zaužívanému stavu. V prípade
Galérie Cypriána Majerníka však ostalo „rezíduum“ v podobe zbierkového fondu vo vlastníctve
mestskej časti, ktorý vznikol systematickou prácou vtedajšieho tímu ľudí, ktorí získali pre mestskú
časť do daru diela etablovaných i mladých umelcov a rozšírili zbierku aj o akvizície financované
z grantov Ministerstva kultúry SR a čiastočne v spolufinancovaní MČ. Zriaďovateľská funkcia GCM
bola v roku 2014 zmluvne prevedená na Centrum vizuálneho umenia – CEVIUM, n.o. , zbierku však
CEVIUM do správy odmietlo prevziať. Od decembra 2013 tak zbierka nemá kurátora ani iného
odborného správcu a momentálne je uskladnená v priestoroch na Ventúrskej (Zichyho palác). Pri
ďalších krokoch v súvislosti s vysporiadanín sa so súčasným stavom treba brať do úvahy niekoľko
skutočností: (1) umelci darovali svoje diela, alebo diela vo svojom vlastníctve s vedomím, že budú
verejnosti sprístupnené a bude s nimi zachádzané v súlade s pôvodným účelom a so Zákonom
o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty (Z.z. 206/2009), (2) diela boli
darované verejnému subjektu – mestskej časti, ak sa tá nevie o ne náležite postarať a zabezpečiť ich
sprístupnenie a odbornú správu a nerozhodne sa pre ich navrátenie darcom, mali by ostať aj naďalej
„verejne darovanými“, napríklad ich nadobudnutím inou galériou. Akýkoľvek postup bude zvolený,
mali by mať darcovia možnosť sa k nemu vyjadriť a mestská časť by mala postupovať v súlade
s verejným záujmom.
Výstavnú činnosť predovšetkým v oblasti vizuálneho umenia dnes zabezpečuje Galéria F7. Činnosť
galérie a výber vystavovaných umelcov má na starosti poverený pracovník MČ, ktorý nie je
kurátorom. Zároveň nemá galéria vypracovanú žiadnu koncepciu svojej činnosti, pri prevádzkovaní
takejto inštitúcie je to však viac ako žiaduce. Galéria síce nie je evidovaná v Registri múzeí a galérií,
teda názov je skôr symbolický, výber vystavovaných umelcov a diel by však mal podliehať odbornému
dohľadu. Ak je cieľom galérie, aby si tam „každý našiel niečo, čo má rád“ a aby sa stala „galériou pre
všetkých“, tento cieľ je stále možné dosiahnuť prostredníctvom odborne zváženého výberu autorov.
Otvorenosť pre všetkých sa má týkať návštevníkov, nie len vystavujúcich. Súčasťou kvalitnej ponuky,
o ktorú sa má MČ ako verejný subjekt predovšetkým usilovať, by malo byť aj vytváranie sprievodného
programu - diskusií, prednášok či vzdelávacích programov pre rôzne vekové skupiny. Práve tak si tam
môže nájsť každý nielen „niečo čo má rád“ ,ale aj „objaviť niečo nové“ čím sa prehlbuje vzťah
jednotlivca a spoločnosti ku kultúre. MČ by mala k činnosti galérie prizvať odborníkov, ktorí by ako
poradný orgán radili s nastavením dramaturgického plánu výstavnej činnosti na príslušný rok a jej
celkovým smerovaním, aby bol napĺňaný skutočný verejný záujem v oblasti kultúry.

Financovanie kultúrnych aktivít
Analýza dotačného systému poukázala na niekoľko skutočností. Tou prvou je, že od roku 2012
nahradil dotačný systém priamu podporu kontrahovaných (Zmluva o spolupráci a pod.) subjektov,
čo spôsobilo, že podpora prostredníctvom dotácií z rozpočtu MČ slúži od roku 2013 prednostne na
podporu ich činnosti (ešte presnejšie celkový objem dotácií poskytovaných v oblasti kultúry sa len
z tohto dôvodu navýšil o úmernú sumu predtým poskytovanú „dopytovaným“ subjektom priamo
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z rozpočtovej položky „Ostatné výdavky na kultúru“). Prijaté rozhodnutie spôsobilo jednak
deformáciu dotačného systému pre podporu projektov v oblasti kultúry (spomenutý náhly nárast
objemu financií alokovaných na podporu kultúry), ktorý slúži z 80% na podporu konkrétnych
„dopytovaných“ subjektov, ako aj nerešpektovanie jeho hlavného zmyslu, ktorým má byť otvorenosť
systému a rovnaké štartovacie podmienky pre všetkých oprávnených žiadateľov.
Tou druhou, vzájomne súvisiacou skutočnosťou, je nedostatočná (takmer žiadna) komunikácia
možnosti podpory formou dotácií smerom k verejnosti – právnickým a fyzickým osobám, ktoré sú
potenciálnymi žiadateľmi. Okrem zákonne stanovených pravidiel – sprístupnenia VZN upravujúceho
podmienky poskytovania dotácií a informovania o poskytnutých dotáciách (súčasť predkladaných
materiálov a uznesení Miestneho zastupiteľstva), nebola „oprávnená“ verejnosť vyzývaná
k uchádzaniu sa o podporu. Výsledkom je malý záujem o podporu z dotačného systému, čo nahráva
podpore „dopytovaných projektov“.
Cieľom MČ by malo byť skutočné, nie len „pro forma“, otvorenie dotačnej schémy pre všetkých
aktérov, ktorí prispievajú k rozvoju kultúry na území mestskej časti (tak ako je to stanovené vo VZN).
Teda stransparentnenie a otvorenie dotačného systému, kde by boli prijaté mechanizmy, ktoré
nebudú nikoho zvýhodňovať. Z toho dôvodu by sa mala mestská časť vrátiť k modelu priameho
financovania „dopytovaných“ subjektov z rozpočtovej položky „Ostatné výdavky na kultúru“,
namiesto ich dopytovanej podpory prostredníctvom dotácií, kde majú byť vytvárané rovnaké
podmienky pre všetkých. (vhodným termínom na prehodnotenie a úpravu zmlúv je tento rok nakoľko
Zmluvy o spolupráci platia vo viacerých prípadoch do 31.12.2016). Na podporu činnosti subjektov,
ktoré významným spôsobom dopĺňajú, presnejšie, vytvárajú kultúrnu ponuku samotnej mestskej
časti by mala MČ vedieť nájsť financie inde ako prostredníctvom dotačnej schémy. Rovnako tak by
mala MČ vedieť zdôvodniť výber subjektov a dramaturgické priklonenie sa ku konkrétnym oblastiam
umenia.
V prípade financií alokovaných v dotačnej schéme na podporu kultúry by mala celková suma zotrvať
minimálne v súčasnom objeme (Pozn.: 50 250 EUR v roku 2014 / 36 800 EUR v roku 2015), pričom by
sa MČ mohla inšpirovať štandardne fungujúcimi dotačnými/grantovými schémami (mesta, kraja,
prípadne nadácií) a dotácie udeľovať na základe vypracovaného mechanizmu podpory – od vopred
zverejnenej a široko odkomunikovanej výzvy, cez stanovenie cieľov, cieľových skupín, až po
nastavenie transparentného systému hodnotenia nezávislou komisiou, ktorá by plnila funkciu
poradného orgánu pre Komisiu kultúry. Výsledkom by bol oveľa širší záujem o podporu zo strany
aktérov pôsobiacich v kultúre, čo by síce neumožnilo podporiť všetkých, boli by však známe
a transparentne nastavené procesy, ktorými by sa prijímanie rozhodnutí riadilo. Výzva sa dá navyše
tematicky zacieliť. Napríklad na podporu občianskych kultúrno-komunitných aktivít oživujúcich
verejný priestor MČ a pod. Takýto mechanizmus by si navyše nevyžadoval zmenu platného VZN
(Všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré
6/2015).

Záverom
V mesiacoch august – september 2015 bol oddelením kultúry vypracovaný postup prípravy
Koncepcie kultúrnej politiky na roky 2016-2020. Predložené materiály popisujúce východiská prípravy,
návrh harmonogramu a postupu, obsahujúce tiež vyhodnotenie doterajších koncepcií a nastavenie
princípov rozvoja miestnej kultúry, ktorými sa chce Mestská časť Bratislava – Staré Mesto riadiť
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v nadchádzajúcich rokoch boli vzaté na vedomie poslancami Miestneho zastupiteľstva na zasadnutí
dňa 22.9.2015 (Uznesenie 99/2015).
V spomínaných materiáloch ako východisková situácia slúžila skúsenosť popísaná v predošlých
koncepčných materiáloch ako aj poznatky o súčasnom stave (k 8/2015). Predkladaná analýza vlastnej
kultúrnej ponuky mestskej časti a financovania kultúrnych aktivít v rokoch 2008 -2015 tento stav
a pôvodne artikulované východiská len potvrdzuje. To však bolo aj cieľom analýzy – nevychádzať len
z možného stavu ako sa javí, ale zo skutočných dát a záznamov o kultúrnej činnosti a jej financovaní
v sledovaných rokoch. Práve na to slúžilo spracovanie zozbieraných dát, ich štúdium, vypracovanie
štatistík a kvantitatívna a kvalitatívna analýza informácií.
Analýza poukazuje na súčasný stav a naznačuje možné cesty formuláciou odporúčaní. Odporúčania
treba vnímať rámcovo, je už úlohou oddelenia kultúry, jednotlivých staromestských kultúrnych
centier, poslancov kultúrnej komisie a ostatných volených zástupcov a úradníkov, akým spôsobom
pristúpia k nastaveniu kultúrnej politiky mestskej časti v nasledujúcom období. Jednu vec však možno
konštatovať s istotou, mestská časť potrebuje poznať miestnu kultúrnu ponuku - aktérov, ktorí v nej
pôsobia, potreby ktoré majú ako aj verejný záujem svojich obyvateľov v oblasti kultúry. Práve preto
je potrebné prijať Koncepciu kultúry na nadchádzajúce roky, ktorá môže byť prvým krokom k
uchopeniu záväzkov zo strany mestskej časti a vytvoreniu priestoru na spoluprácu rôznych aktérov.
Ak sa však vrátime ku Koncepcii kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky
2008–2010, ktorá, ako sme opakovane uviedli, veľmi presne popisovala stav v oblasti vlastnej
kultúrnej činnosti (oddelenia kultúry a staromestských kultúrnych centier) a zároveň vieme
konštatovať, že mnohé z jej cieľov neboli nikdy zrealizované a jej plnenie vyhodnocované, je na
mieste byť skeptický a položiť si otázku, či sa podobne nebude postupovať aj v budúcnosti.
Vypracovanie a prijatie dokumentu ešte neznamená jeho realizáciu v praxi. Ako plánuje mestská časť
pristúpiť k tomuto záväzku?
Ako chce zabezpečiť aby bol dokument široko akceptovaný a pravidelne vyhodnocovaný? Je
pripravená postupovať v budúcnosti v súlade s naformulovanými potrebami a navrhnutými krokmi
k ich dosiahnutiu? Chce porozumieť tomu ako kultúra ovplyvňuje každodenný život obyvateľov a čo
znamená v občianskom verejnom živote? Vytvárať rámce a podmienky pre pôsobenie aktérov na
kultúrnej scéne? A hlavne, chce vôbec poznať verejný záujem v oblasti kultúry? Predovšetkým tieto
otázky si musia ľudia, ktorí môžu ovplyvniť a ovplyvnia smerovanie kultúrnej politiky MČ v najbližších
rokoch, položiť.
V septembri 2015 boli Miestnemu zastupiteľstvu predložené (a na vedomie vzaté) Princípy rozvoja
miestnej kultúry, ktorými sa chce Mestská časť Bratislava – Staré Mesto riadiť v nadchádzajúcich
rokoch. Tie jasne popisujú aké ciele v oblasti kultúry mestská časť má, akých princípov sa chce pri
vlastnej činnosti držať a akým spôsobom ich chce napĺňať. Koncepcia kultúrnej politiky na
nadchádzajúce obdobie je zatiaľ len v štádiu prípravy, už teraz sa však môže mestská časť princípmi
radiť a „otestovať“ si tak vykonávane verejne artikulovaných zásad v praxi.
Hneď prvý princíp predpokladá vypracovanie a schválenie Koncepcie kultúrnej politiky na roky 20162020, do prípravy ktorej (1) budú zapojení aktéri z oblasti kultúry a lokálnych komunít, (2) budú
vytvorené nástroje pre zapojenie občanov a (3) bude využitá odbornosť v plánovacom procese od
facilitácie po zapojenie externých odborníkov a konzultantov aj zo zahraničia. Takýto postup bol
zvolený s vedomím, že vynechaním týchto princípov s vysokou pravdepodobnosťou vznikne ďalší
dokument, ktorý nebude široko akceptovaný, ktorý si kultúrni aktéri, obyvatelia ani zástupcovia MČ
nevezmú „za svoj“. Skúsenosť už takú máme, ešte stále sa z nej však môžeme poučiť.
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Príloha 2

Aplikácia navrhovaných rámcov a nástrojov miestnej kultúrnej politiky
v rozvojovej politike mestskej časti, mesta, BSK a štátu
Proces formulácie, realizácie, monitorovania a aktualizácie kultúrnej politiky
Východiskom procesu formulácie alebo aktualizácie kultúrnej politiky je analýza aktuálneho /
východiskového stavu, formulácie vízie, stanovenie strategických cieľov a nástrojov kultúrnej politiky.
Pre meranie efektivity kultúrnej politiky je potrebné stanoviť ukazovatele / indikátory pričom nemusí
ísť len o merateľné – kvantitatívne ukazovatele, ale aj kvalitatívne ako napríklad: spokojnosť
návštevníkov, zlepšenie atmosféry, či spolupráce atď. Tento proces vedie následne
cez vyhodnocovanie indikátorov k aktualizácii kultúrnej politiky, resp. prehodnoteniu jej jednotlivých
cieľov, nástrojov a foriem práce.
Schéma č. 1: Vývoj, tvorba a monitoring kultúrnej politiky:

SWOT / analýza
aktuálneho stavu
kultúrnej politiky

Vízia rozvoja kultúry

Strategické ciele /
nástroje kultúrnej politiky
a ich implementácia

Vyhodnocovanie
indikátorov kultúrnej
politiky
a zozbieraných dát

Zber štatistických
a iných údajov
na vyhodnocovanie
kultúrnej politiky

Indikátory umožňujúce
vyhodnotiť dosahovanie
stanovených cieľov
kultúrnej politiky

Spolupôsobenie jednotlivých úrovní verejnej správy na rozvoj kultúry
Jednotlivé úrovne verejnej správy podporujú rozvoj kultúry cez vlastné kultúrne inštitúcie, vlastné
kultúrne aktivity a projekty, cez vlastné grantové schémy, či iné podporné motivačné a
motivačné mechanizmy či regulačné rámce. Dochádza tak ku spolupôsobeniu týchto nástrojov.
Tabuľka č.1: Spolupôsobenie finančných nástrojov verejného sektora na rozvoj kultúry
Verejný sektor
Kultúrne inštitúcie
Vlastné kultúrne
aktivity
a projekty

Národná úroveň
národné kultúrne
inštitúcie
rezortu alebo iného
ústredného orgánu
štátnej správy a pod.

Regionálna úroveň
regionálne kultúrne
inštitúcie
vyššieho územného
celku

1

Lokálna úroveň
miestne kultúrne
inštitúcie
obce
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Grantové
a podporné
motivačné
mechanizmy

rezortný grantový
a podporný systém
pre neštátne
subjekty

regionálny grantový
systém VÚC pre oblasť
kultúry

obecný grantový
systém pre oblasť
kultúry
(ak existuje)

Vzájomné vzťahy a prepojenia strategických, plánovacích a hodnotiacich procesov vo
verejnej správe a ich väzbe na oblasť kultúry a kultúrnych zdrojov územia.
Jednotlivé strategické, plánovacie a hodnotiace procesy vo verejnej správe sú navzájom previazané
cez územie, ktoré riešia, cez časovú líniu, cez jednotlivé zdroje územia. Líšia sa mierkou
a podrobnosťou spracovania, pridelenými kompetenciami tej ktorej úrovne verejnej správy.
Predpokladom úspešného plánovania rozvoja územia je jeho poznanie, preto je dôležité mapovanie
kultúrnych, historických a spoločenských javov, veci a udalostí v území. Je to jedna zo základných
analytických činností v oblastí kultúry. Dobré poznanie územia skvalitňuje územné plánovanie,
umožňuje podporovať prirodzený rozvojový potenciál územia, zefektívňuje finančné plánovanie
a investície v území, zvyšuje občiansku participáciu a spokojnosť obyvateľov s územím.

Tabuľka č. 2: Matica vzájomných vzťahov a prepojení strategických, plánovacích a hodnotiacich
procesov vo verejnej správe a kultúre
Nástroj

Národná úroveň

Regionálna úroveň

1

Mapovanie,
analýza a
hodnotenie
zdrojov územia

Integrácia poznatkov z
miestnej a národnej
úrovne, priemet
poznatkov do
regionálnych
poznatkových báz

2

Tvorba vízie
rozvoja územia
Definovanie
princípov TUR

Integrácia
rozhodujúcich
poznatkov z
regionálnych úrovní so
zohľadnením
lokálnych
charakteristík
Vízia rozvoja
Slovenska
Národná stratégia
trvalo udržateľného
rozvoja (2001)
Koncepcia územného
rozvoja Slovenska
(2001)
Stratégia štátnej
kultúrnej politiky
(2004)

Lokálna úroveň
(vrátane
mikroregiónov)
Kultúrna, historická a
spoločenská
topografia*** a
analýza zdrojov na
území obce a
mikroregiónu

Vízia rozvoja
regiónu/VÚC
Regionálna Agenda 21

Vízia rozvoja obce,
mikroregiónu
Lokálna Agenda 21

Územnoplánovacia
dokumentácia VÚC

Územnoplánovacia
dokumentácia obce

Stratégia rozvoja
kultúry (alebo priority)
na úrovni VÚC* /
priemet kultúry v
rámci PHSR VÚC
Rozpočet VÚC

Stratégia rozvoja
kultúry (alebo priority)
na úrovni obce** /
priemet kultúry v
rámci PHSR obce
Rozpočet obce

Správa o stave kultúry
na úrovni VÚC

Správa o stave kultúry
na úrovni obce

3

4

5

6

7

Dlhodobé
plánovanie
(10 až 30 rokov)
Strednodobé
plánovanie
(4 až 10 rokov)

Krátkodobé
plánovanie
(trojročný výhľad)
Monitoring
kultúry

Štátny rozpočet

Národná správa o
kultúrnej politike SR
(2002)

* regionálna kultúrna politika
** miestna kultúrna politika
*** základné autorské zázemie metodológie kultúrnej, historickej a spoločenskej topografie tvorí:
autor M. Minarovič a kolektív spoluautorov a odborných konzultantov v zložení V. Kokolevský, Š.
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Kundrát, J. Žudel, T. Štefanovičová a L. Sokolovský. Metodológia v tomto autorskom okruhu vznikla
začiatkom 90. rokov 20. storočia a postupne sa ďalej vyvíja. Rovnako sa rozširuje okruh jej odborných
spolupracovníkov.

Základné úlohy obcí v oblasti kultúry vo väzbe na kompetencie miestnej územnej
samosprávy
V prípade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je potrebné mať na pamäti fakt, že tieto úlohy obce
si Bratislava navzájom delí aj v oblasti kultúry. Niektoré úlohy, najmä spoločné pre celé hlavné mesto,
zabezpečuje priamo hlavné mesto SR Bratislava a ďalšie zabezpečujú priamo mestské časti na svojom
území, pričom svoje aktivity nemusia ponúkať a poskytovať iba pre obyvateľov svojej mestskej časti,
ale naopak ponúkajú svoje aktivity na svojom území, tak pre obyvateľov mestskej časti, ostatných
mestských častí ako aj návštevníkov mesta.
Obec utvára podmienky na zabezpečenie kultúry a osvetovej činnosti. Podporuje aktivity zamerané
na záujmovo-umeleckú činnosť, kultúrno-výchovnú činnosť, zvyšovanie kultúrnej a vzdelanostnej
úrovne ľudí a zmysluplné využívanie voľného času detí, mládeže a dospelých prostredníctvom
vlastných osvetových stredísk, vlastných kultúrnych aktivít a prostredníctvom poskytovaných služieb
na území obce. Kultúrno-osvetovými a vzdelávacími aktivitami realizuje obec politiku aktívnej
sociálnej prevencie, prevencie kriminality a iných negatívnych spoločenských javov.
Medzi významné a pre miestnu úroveň najtypickejšie úlohy v oblasti kultúry patrí ochrana tradičných
zručností, tradícií a tradičných kultúrnych hodnôt, kultúrnych hodnôt krajiny v súvislosti s ochranou
historických štruktúr krajiny, historických budov a technológií, výrobou hnuteľných vecí a
ľudovoumeleckých výrobkov (ich dokumentácia, zachovávanie, obnova a výchova nových
nositeľov/pokračovateľov tradičných zručností).
Obec udržuje, obnovuje a využíva vlastné objekty kultúrnej infraštruktúry na poskytovanie kultúrnych
služieb, sprístupňovanie kultúrnych hodnôt a na vytváranie primeraného inštitucionálneho zázemia
pre oblasť kultúry. Obec podporuje spolkovú činnosť občanov a poskytuje priestory pre občanov na
túto činnosť.
Obec môže zriadiť alebo založiť obecnú knižnicu ako právnickú osobu, ako organizačnú zložku
obecného úradu alebo prostredníctvom inej knižnice. Obecná knižnica spolu s regionálnou knižnicou
patria medzi verejné knižnice. Obecná knižnica buduje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond
vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje základné knižnično-informačné
služby a spravidla aj špeciálne knižnično-informačné služby vrátane prístupu k vonkajším
informačným zdrojom a organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity. Školská knižnica ako súčasť
základnej školy slúži na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacieho
procesu. So súhlasom zriaďovateľa školy môže byť prístupná verejnosti a môže plniť aj mimoškolské
knižnično-informačné služby. V súlade so zákonom o knižniciach môže obec pristúpiť k spájaniu
školských a verejných knižníc. Zlúčením knižníc však nezanikajú povinnosti zriaďovateľa v zmysle § 12
zákona o knižniciach vytvoriť finančné, personálne, priestorové a materiálovo-technické podmienky
na prevádzku knižnice tak, aby mohla zabezpečiť slobodný prístup k informáciám a uspokojovanie
kultúrnych, informačných, vedeckovýskumných a vzdelávacích potrieb obyvateľstva.
Obec môže zriadiť miestne múzeum alebo galériu a po splnení príslušných zákonných podmienok aj
požiadať Ministerstvo kultúry Slovensje republiky o jeho registráciu v registri múzeí a galérií. Bližšie
podmienky a požiadavky na organizáciu múzea alebo galérie ako inštitúcie so zákonnými
povinnosťami upravuje zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov
múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení neskorších 2 predpisov. V praxi však vo väčšine
prípadov obec prezentuje svoju históriu alebo umenie prostredníctvom rôznych pamätných izieb,
výstavných priestorov alebo prezentačných plôch na prezentáciu histórie obce, kultúry či miestnych
remesiel.
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Obec vytvára všetky podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie
pamiatkového fondu na svojom území. Dbá, aby vlastníci kultúrnych pamiatok konali v súlade so
zákonom, koordinuje budovanie technickej infraštruktúry sídel s pamiatkovým územím, spolupôsobí
pri zabezpečovaní úprav uličného interiéru a uličného parteru, drobnej architektúry, historickej
zelene, verejného osvetlenia a reklamných zariadení tak, aby boli v súlade so zámermi na zachovanie
a uplatnenie hodnôt pamiatkového územia. Podporuje iniciatívy občanov a občianskych združení pri
ochrane pamiatkového fondu a na základe výpisov z ústredného zoznamu vedie evidenciu
pamiatkového fondu na území obce. Obec môže vyvárať zdroje na príspevky vlastníkom na záchranu
a obnovu kultúrnych pamiatok na svojom území a rozhodnúť o evidencii pamätihodností obce. Ďalej
môže monitorovať stav a využívanie pamiatkovo chránených území a objektov na území obce,
spolupracovať s vlastníkmi pamiatkovo chránených objektov a podporovať vytváranie partnerstiev a
iniciatív na revitalizáciu a opätovné využitie nevyužívaných a poškodených pamiatkových objektov,
ako sú napríklad kaštiele, kúrie, objekty ľudovej architektúry, historické parky a pod.
Obec môže zostavovať evidenciu svojich pamätihodností. Do evidencie pamätihodností obce možno
zaradiť okrem hnuteľných a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické
udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam obce.
Zoznam evidovaných pamätihodností predloží obec na odborné a dokumentačné účely krajskému
pamiatkovému úradu, ak ide o nehnuteľné veci, predloží zoznam aj stavebnému úradu.
Obec zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové alebo príspevkové organizácie, iné
právnické osoby a zariadenia. Obce môžu zriaďovať združenia obcí a vstupovať do združení obcí.

Podrobnejší opis základných úloh obcí
Obce a mestá zabezpečujú v oblasti kultúry v kontexte celej verejnej správy najrôznorodejšiu a
najširšiu bázu úloh v súvislosti so zabezpečovaním kultúry na úrovni sídla. Spomenuté úlohy a aktivity
v oblasti kultúry zahŕňajú aj:
– organizovanie hlavných kultúrnych aktivít v obci, výročné, pravidelné a kultúrne podujatia a
služby obce,
– zachovávanie a oslavovanie miestnych kultúrnych hodnôt, súčastí miestneho kultúrneho
dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry, tradičných zručností a technológií, miestnej identity a
autenticity prostredia,
– budovanie kultúrnych centier, miestnych osvetových stredísk a iných osvetových zariadení;
– vzdelávanie dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov v oblasti kultúry,
– prezentáciu miestnej kultúry a ochranu kultúrneho dedičstva sídla,
– spoluprácu s umelcami a ľudovoumeleckými výrobcami,
– podporu umeleckej tvorby (napríklad miestnych umelcov) alebo tvorivých pracovníkov. Na tento
účel je možné uplatniť poskytovanie obecných ateliérov alebo priestorov na prezentáciu tvorivej
činnosti,
– osvetové zariadenia a kultúrne inštitúcie utvárajú informačné údaje a bázy dát o kultúre,
– získavanie finančných zdrojov a manažment projektov v oblasti kultúry.

Kultúrna, historická a spoločenská kontinuita
Sídla vznikali nielen ako výsledok priestorového plánovania a činnosti človeka, ale aj ako historická
vývojová kontinuita javov a funkcií (spoločenského, kultúrneho, sociálneho a ekonomického
charakteru). Najviditeľnejšou činnosťou človeka v krajine je stavebná činnosť, ktorá súvisí nielen
s uspokojovaním základnej potreby bývania, ale aj s rozvíjaním doplňujúcich funkcií (kultúrnych,
sociálnych, environmentálnych). Stavebná činnosť priamo súvisí s využívaním prírodných zdrojov, s
pretváraním životného prostredia človeka, so zachovávaním alebo naopak s poškodzovaním až
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ničením kultúrneho dedičstva a prírodného dedičstva. Človek najviac času trávi v budovách, preto je
otázka kvality vnútorného prostredia budov, kvality urbanizovaného priestoru a architektúry dôležitá
z mnohých aspektov. Stavebná činnosť - výstavba, obnova a údržba stavieb a verejných
priestranstiev je teda jednou z najviditeľnejších činností tak samosprávy, štátnej správy ako aj
súkromného sektoru a občanov. Stavebné prostredie predstavuje kontinuitu investícií jednotlivých
generácií a súčasne kultúrne vplyvy jednotlivých období. Úlohou súčasníkov je pokračovať v tejto
kontinuite rozvoja prostredia, rešpektovať pritom prírodné, historické a architektonické hodnoty
minulých období a obohatiť ich kvalitnou architektonickou tvorbou, ale aj dobrou údržbou
a ochranou existujúceho historického prostredia. Na to je potrebná vysoká miera prepojenia
(integrácia) urbanistického, pamiatkového a environmentálneho plánovania a praxe. Kontinuitu
vývoja historického prostredia v našej krajine a spoločnosti poškodila socialistická etapa vývoja
našej spoločnosti.
Schéma č. 2: Kontinuita investícií = kontinuita prostredia
Minulé investície: sú
poznateľné v počte
historických štruktúr,
vrstiev a stupni pretvorenia
prvotných stavieb

Súčasné investície: sú
súčasná údržba,
obnova, manažment
a súčasná výstavba

Budúce investície: nová
tvorba a investície do
prostredia, ochrana,
manažment, údržba

Dôsledky socialistickej etapy vývoja v urbanizme a v správaní sa človeka v krajine sú nasledovné:
 Etapa socialistického vývoja na území Slovenska predstavovala veľmi intenzívnu a centralizovanú
industrializáciu a kolektivizáciu, v spojení s veľmi rýchlou a kvalitatívne oslabenou urbanizáciou
a so spriemyselňovaním poľnohospodárstva - procesom tzv. približovania dediny mestu.
Urbanizačné procesy boli v porovnaní so západnou Európou oneskorené a dopĺňala ich
ideologizácia života spoločnosti, prikazovací centralistický systém riadenia s vylúčením
individuality a autentickosti (originality) človeka a jeho prostredia, kde žije.
 Výsledok tohto vývoja vyznel veľmi nepriaznivo do narušenej prirodzenej sociálnej štruktúry
spoločnosti, nežiadúcej štruktúry a kvality kultúrneho, spoločenského a politického života s
neprirodzeným centralistickým systémom verejnej správy a organizáciou hospodárskych činností
bez ohľadu na miestny a regionálny potenciál a charakter prostredia. Došlo pritom k výraznému
poškodeniu životného prostredia, tradičných foriem osídlenia (urbánnej i rurálnej štruktúrypreľudnené mestá a demograficky zdevastované obce), architektonickej objektovej skladby
(preferovanie monofunkčnej uniformovanej priemyselnej a bytovej výstavby krátkodobej
životnosti a vysokej energetickej náročnosti v protiklade k pôvodnej postupne likvidovanej
štruktúre, najmä historických jadier miest a obcí), prirodzenej sociálnej štruktúry obyvateľstva
(bohatá, stredná a chudobná vrstva).
 Zníženie (poškodenie) sociálneho, kultúrneho a environmentálneho vedomia viedlo k postupnej
vnútornej izolácii a pasivite väčšiny obyvateľov, čo sa premietlo aj do ich nevhodného správania
sa v krajine, ktorá bola “všetkých, aj nikoho”.
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Obnovenie sídelnej identity a urbanizačné procesy na konci 20. storočia:
- koniec 20. storočia charakterizovala obnova prirodzených vzťahov v osídlenom prostredí. Začal
sa proces obnovenia autonómie obcí a ich sídelnej identity ako dôležitej súčasti demokratickej
spoločnosti. Tým sa vytvoril predpoklad k vzájomne výhodnej spolupráci obcí v rámci
mikroregiónov. Výsledkom obnovy obecného základu sídelnej štruktúry je vytvorenie
podmienok na obnovenie sociálneho kapitálu v jednotlivých sídlach, mikroregiónoch a
regiónoch.
- kým regionálne plánovanie sa zameriava na rozvoj ekonomických a sociálnych zdrojov (dopyt so
snahou prekonať limity), územné (priestorové) plánovanie vymedzuje environmentálne
optimálne fyzické rozmiestnenie objektov a činností v krajine (ponuka vyplývajúca z únosnosti
územia a s určením limitov) – “vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v krajine
s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a
zabezpečenie TUR, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie hodnôt prírodného a
kultúrneho dedičstva”.
- moderné územné plánovanie by malo vychádzať z integrácie poznatkov viacerých vedných
disciplín (filozofia, sociológia, história, archeológia, etnografia, environmentológia,
architektonická a urbanistická tvorba, ekológia a iné prírodovedné disciplíny). Do procesu
územného plánovania by mali byť zapojené zainteresované občianske združenia a mimovládne
organizácie.
Okrem územného plánovania sa na miestnej úrovni vyžíva aj metodika kultúrnej, historickej a
spoločenskej topografie (KHST)1. Hlavným cieľom jej interdisciplinárneho prístupu je obnoviť a
zachovať vzájomnú harmóniu človeka a prostredia, ktoré súčasne užíva a spravuje. Určujúcou
myšlienkou je predpoklad uznania historickosti životného prostredia a nevyhnutnosti obnovy
prirodzenej kontinuity2 vývoja na základe rešpektovania hodnôt a určujúcich vlastností prostredia.
KHST identifikuje potenciál prirodzenej angažovanosti človeka k okolitému prostrediu. Pri spracovaní
územno-plánovacej dokumentácie navrhuje postupovať v logických krokoch v súlade so zásadami
TUR – t.j. realizovať analýzy (so zámerom zmapovať zdroje, javy a potenciály v riešenom území),
vyhodnotiť ich a stanoviť kritériá, limity a rozvojové potenciály, určiť priority, definovať nástroje na
realizáciu, vypracovať sektorové a územné stratégie, vytvoriť a zaviesť systém právnych predpisov,
kontroly, vyhodnocovania a zabezpečovania TUR v území.
Jedným z dôležitých nástrojov obnovy, ochrany a údržby historického prostredia a krajiny je
uplatnenie tradičných zručnosti a remesiel. Tieto je možné v zásade rozdeliť do troch hlavných
kategórií:
 obnova, údržba, výstavba a oprava nehnuteľných vecí a budov,
 obnova, výroba a oprava hnuteľných vecí a predmetov,
 starostlivosť, údržba, tvorba a hospodárenie v krajine.

1

Kultúrna, historická a spoločenská topografia - je proces systematickej identifikácie zdrojov, vecí,
javov, udalostí v území, postavený na občianskom princípe, multisektorovom a interdisciplinárnom
prístupe, na komplexnom vyhodnocovaní, uchovávaní a širokom spoločenskom uplatnení získaných
poznatkov pre rozvoj komunity, sídla či regiónu s cieľom dosahovať a obnovovať kontinuitu a
udržateľnosť procesov miestneho a regionálneho rozvoja.
2

Kultúrna, historická a spoločenská kontinuita - permanentne pretrvávajúci súvsťažný proces
vývoja kultúry spoločnosti a udržateľného rozvoja spoločnosti.
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Toto členenie je užitočné nakoľko vysvetľuje aká je potreba uplatnenia týchto zručností rovnako aj na
pôde mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré má na jednej strane vysoký podiel pamiatkových
objektov a rôznych historických štruktúr a vrstiev, na druhej strane veľmi veľké množstvo iných
súčasných stavebných štruktúr, pevných povrchov, stien, múrov, a infraštruktúry, ale aj rôznych
prvkov a útvarov zelene a parkov.

Regenerácia územia (urban regeneration, urban renewal)
Pojmom regenerácia územia je možné zastrešiť procesy, ktoré vedú k sociálno-ekonomickému
oživeniu nevyužívaných alebo zle využívaných budov, ulíc či štvrtí mesta, vrátane priestorov, ktoré
vykazujú znaky nedostatkov alebo úpadku v rôznych oblastiach (nezamestnanosť, kriminalita,
sociálne vylúčenie, absencia bezbariérového prístupu, nedostatočné vzdelanie, slabé zdravie, zlé
životné prostredie, nekvalitná architektúra a materiál budov či priestranstiev) . Cieľom regenerácie
územie je redukovať znevýhodnenia územia, vytvoriť kvalitnejšie, inšpiratívnejšie a udržateľnejšie
prostredie na bývanie, prácu a služby. Takýto proces zahŕňa podporu bývania, či vytváranie
sociálneho bývania s podporou z verejných zdrojov, ktorých cieľom bude tiež vtiahnuť súkromný
kapitál do projektu regenerácie. V podmienkach hlavného mesta sú dnes hlavným ťahúňom
regenerácie súkromné spoločnosti developeri, ktoré vo väčšej alebo menšej miere úspešnosti
vytvárajú nové stavebné, urbánne a architektonicky prepojené štruktúry a prostredie mesta.
Regenerácia územia prostredia je viac o obnove existujúcich štruktúr a prostredia ako o výstavbe na
zelenej lúke. Na rozdiel od klasickej podpory bytovej výstavby (jednoúčelová podpora výstavby bytov)
sa zameriava aj na sociálne otázky a udržateľnosť navrhovaného riešenia, rieši komplexne občiansku
vybavenosť územia, podporu komunitnej spolupráce ako dôležité prvky sociálnej prevencie.
Projekty regenerácie sídiel môžu zahŕňať obnovu verejných priestranstiev, uličný program obnovy
fasád, vytváranie prívetivejšieho prostredia na trávenie voľného času, ale aj významnejšie či
komplexné zásahy do stavebných štruktúr od ich čiastočnej či úplnej rekonštrukcie až po postavenie
nových stavebných štruktúr na mieste pôvodných stavebných štruktúr.
Miera kooperácie projektantov, stavebného úradu a mesta, ktorí schvaľujú územný plán mesta a
regulačné rámce pre výstavbu a obnovu jednotlivých zón mesta či miera multidisciplinárneho
prístupu sú rozhodujúcimi faktormi toho či stavebná činnosť vytvára nové hodnoty a zvyšuje kvalitu
prostredia. Architektúra budov, prostredia a urbanistické poňatie priestranstiev je vyjadrení kultúry
národa a kultúrnych hodnôt investora.
Územie, ktoré prechádza regeneráciou má po svojej obnove vykazovať kvalitatívne zlepšenie
a udržateľnosť. Niekedy sú tieto procesy regenerácie územia spojené s transformáciou miestnej
ekonomiky, priemyselných budov na obytnú štvrť, vytváranie nových administratívnych štruktúr, či
kultúrnych centier v meste. Prirodzenou súčasťou procesu regenerácie územia je zachovanie cenných
historických štruktúr prostredia, či citlivé narábanie s prírodnými zdrojmi územia (zeleň, pôda
a voda).
V prípade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto je potreba regenerácie ulíc, budov, či priestorov
a priestranstiev rozsiahla a kontinuálna záležitosť. Potrebné je preto venovať tomuto procesu
potrebnú pozornosť a kooperovať úzko s hlavným mestom, ktoré schvaľuje územný plán mesta.
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Mestská časť môže efektívne mapovať jednotlivé podnety a prebiehajúce projekty regenerácie
a revitalizácie na pôde mestskej časti. V rámci prvého nástroja kultúrnej politiky sa navrhuje vytvoriť
kultúrne laboratórium mestskej časti (Old City Cultural Lab), ktoré by bolo inovačným centrom pre
zber podnetov a projektov vhodných na regeneráciu a revitalizáciu, ako aj zber informácií o aktívnych
projektoch a živých iniciatívach občanov, komunít či investorov. Laboratórium by umožnilo
rozpracovať jednotlivé podnety v dostatočnom časovom predstihu na participatívnej báze
s miestnymi aktérmi a za spolupráce príslušných oddelení miestneho úradu, vedenia a poslancov
mestskej časti. Interaktívna forma práce by umožnila širšie zapojenie odbornej verejnosti a občanov
do navrhovaných riešení. Umožnilo by to ich väčšie vtiahnutie do týchto procesov a prevzatie väčšej
spoluzodpovednosti za navrhované riešenia.
Príkladom, kde sa rozbehol podobný proces na revitalizáciu ulice resp. územia je iniciatíva okolo
Obchodnej ulice v Bratislave. Iným príkladom je združenie, ktoré prevzalo do správy od mesta Starú
Tržnicu v Bratislave a postupne naštartovalo jej využitie komplexnejším participatívnym spôsobom.
Kresba č.1: Príklad uličného programu regenerácie z Veľkej Británie

Klimatická zmena a mesto
Človek pretváraním pôvodnej prírodnej krajiny na kultúrnu krajinu pretvára jej povrch, zvyšuje podiel
urbanizovaných štruktúr, formu a spôsoby hospodárenia v krajine. Tieto činnosti spôsobujú
znižovanie schopnosti udržiavať pôdnu vlahu a dažďovú vodu, krajina je systematicky a celoplošné
odvodňovaná, znižuje sa podiel vegetačného krytu v krajine. Krajina bez vegetácie a dostatku vlahy sa
viac prehrieva. Zostávajúca vegetácia v meste nemá dostatok vlahy. Problémom mestského
prostredia je nedostatok kvalitných zelených, ale aj vodných plôch. Z urbánneho prostredia je
intenzívne odvádzaná dažďová voda. Stavebné štruktúry – obvodový plášť budov, dláždené povrchy
sa prehrievajú, rastie prašnosť, aj kvôli automobilovej doprave. „Zelená“ infraštruktúra a udržateľné
spôsoby nakladania s dažďovou vodou poukazujú na to, že zadržiavanie a využívanie dažďovej vody
v prostredí je prvým predpokladom úspešnej obnovy a udržania vegetačného krytu v prostredí.
K dispozícii je množstvo technických a technologických postupov. Medzinárodné skúsenosti hovoria
o tom, že takéto prostredie v meste je hodnotnejšie a vyhľadávanejšie.
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Obsahový záber kultúrno-osvetovej činnosti
Kultúrno-osvetová činnosť je súhrn aktivít, ktoré svojím pôsobením na základe dobrovoľnosti, záujmu
a tvorivej schopnosti ľudí prispievajú k rozvoju ich osobnosti, utváraniu kultúrneho spôsobu života, k
prirodzenej angažovanosti obyvateľov v území, odhaľovaniu a rozvíjaniu kultúrneho potenciálu obcí a
regiónov.
Kultúrno-osvetová činnosť je proces:
- sprostredkovania kultúrneho poznania a zabezpečenia prístupu obyvateľstva ku kultúre v tom
najširšom ponímaní,
- ktorý umožňuje odhaľovať vlastné kultúrne nadanie a predpoklady,
- ktorý kultivuje, vychováva a vzdeláva jednotlivca, záujmové kolektívy, komunity
- obyvateľov sídla či regiónu a v konečnom dôsledku celú spoločnosť.
Kultúrno-osvetová činnosť stojí v procese zvyšovania vzdelanostnej a kultúrnej úrovne jednotlivcov
na pomedzí medzi:
- kultúrou trávenia voľného času,
- kultúrou budovania komunitných vzťahov a väzieb,
- vlastným osobnostným rastom.
Kultúrno-osvetová činnosť zvyšuje všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úroveň ľudí tým, že:
- sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, vedy, techniky, architektúry, dizajnu,
audiovizuálneho umenia, turizmu a ďalších oblastí súvisiacich s trvalo udržateľným rozvojom a
budovaním znalostnej spoločnosti,
- prehlbuje vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, kultúre národnostných menšín a
etnických skupín, k vlastnému domovu, obci a regiónu, k starostlivosti o životné prostredie a
ochrane kultúrneho dedičstva,
- umožňuje ľuďom napĺňať ich voľný čas kultúrnymi aktivitami a vytvára priestor pre
sebarealizáciu,
- vychováva umením a k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti,
- vyhľadáva, ochraňuje, uchováva a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú ľudovú
kultúru, tvorivo ich rozvíja a využíva,
- napomáha k odhaľovaniu a zveľaďovaniu talentu, nadania a osobnostných predpokladov
jednotlivca,
- napomáha prevencii protispoločenských javov, drogových závislostí a bezpečnému a
plnohodnotnému využívaniu voľného času jednotlivca, záujmových kolektívov a komunít
obyvateľov,
- podporuje budovanie občianskych, kultúrnych, komunikačných a riadiacich kompetencií a
zručností jednotlivcov a záujmových kolektívov,
- napomáha k vytváraniu zdravých spoločenských väzieb, zodpovedných postojov k zdravému
spôsobu života,
- motivuje k rozvoju dobrovoľníctva a darcovstva jednotlivcov, firemnej filantropii a spolkovej
činnosti,
- systematicky zhromažďuje, triedi, spracúva, analyzuje, hodnotí a uchováva dáta o kultúre obce,
regiónu, spoločnosti a kultúrnej krajiny,
- podporuje rozvíjanie spolupráce obyvateľov susediacich nehnuteľností, ulíc, zón a obcí
(komunitnej spolupráce).
- podporuje formálne a neformálne vzdelávanie a vytvára priestor a vhodné podmienky pre
kontinuálne celoživotné vzdelávanie.
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Pri prehodnocovaní aktuálneho a príprave nového právneho a inštitucionálneho rámca pre oblasť
kultúrno-osvetovej činnosti je potrebné vychádzať aj z princípov rozvoja miestnej a regionálnej
kultúry definovaných v Koncepcii rozvoja miestnej a regionálnej kultúry.
V rámci vymedzenia hlavných spoločenských systémov podieľajúcich sa na formovaní jednotlivca z
hľadiska kultúrnych a občianskych kompetencií, výchovy a vzdelania sa na formovaní jednotlivca
najviac podieľajú: rodina, škola, jednotlivci, inštitúcie (a ich zariadenia) a média podieľajúce sa na
trávení a využívaní voľného času mimo rodiny a školy ako aj v rámci nich, v rámci komunitných
vzťahov a mimo nich. Funkčné väzby kultúrno-osvetovej činnosti v týchto vzťahoch popisuje
nasledovná tabuľka (Tab. č.3).
Tabuľka č.3: Funkčné väzby kultúrno-osvetovej činnosti vo vzťahoch rodina, škola, jednotlivci a
inštitúcie

Úroveň jednotlivca

Úroveň
komunitných
vzťahov
Celospoločenská
úroveň

Rodinná
kultúra

Kultúra
školy,
formálnej
výchovy a
vzdelávania

Kultúra trávenia voľného času
Kultúrnoosvetová
činnosť

Kultúra
vzťahu k
športu a
rekreácii

Individuálne
trávenie
voľného času

Kultúra komunitných vzťahov a väzieb v rámci sídla, regiónu a s jeho
okolím

Sociálna a kultúrna politika štátu

Kultúrne inštitúcie a územná samospráva vyhľadávajú, tvoria, spracúvajú a spravujú informácie o
kultúre územia. Tieto informácie je potrebné dokumentovať, spracúvať a archivovať v integrovaných
informačných systémoch nakoľko ide o údaje trvalej informačnej hodnoty. Dokumentácia,
spracovanie a systemizácia (Tab. č.4) týchto údajov tak prispievajú k:
- budovaniu znalostnej bázy komunity, sídla, regiónu a spoločnosti,
- zvyšovaniu konkurencieschopnosti územia a inovačných procesov v ňom,
- zlepšovaniu strategického plánovania a skvalitňovaniu verejnej správy.
Pamäťové a fondové inštitúcie - sú kultúrne a špecializované inštitúcie uchovávajúce a
sprostredkúvajúce hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo a informácie o ňom.
Tabuľka č. 4: Matica väzieb kultúrno-osvetovej činnosti na ciele Lisabonskej stratégie
(konkurencieschopnosť).
Úroveň
Informácie,
verejnej
databázy a systémy
správy
priestorových
Kvalita výkonu
Inovačný pokrok a
informácií, znalosti a verejnej správy
zvyšovanie konkurenciezručnosti, systémy
schopnosti
riadenia
Štátna správa
Znalostná báza
Znalostná štátna
spoločnosti
správa
Znalostná spoločnosť
VÚC
Znalostná báza
regiónu
Znalostná
obec
Znalostná báza sídla
Samospráva
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Príloha 3

Akčný plán
Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2016-2020
Priorita č. 1
Opatrenie č. 1.1.A:

Aktualizácia dotačného systému mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
a jeho rozšírenie o poskytovanie grantov
Termín:
október , november 2016 (v nadväznosti na prípravu rozpočtu na rok 2017)
Zodpovednosť:
Prednosta miestneho úradu – príprava aktualizácie VZN
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Finančné a iné nároky: vyčlenenie 15 000 € na poskytovanie grantov v roku 2017 navyše oproti
doterajšiemu objemu prostriedkov vyčlenených na dotácie v roku 2016.
Merateľný ukazovateľ: * podpora minimálne 25 iniciatív a projektov v rámci grantového systému
* počet zapojených dobrovoľníkov do projektov
* počet zrevitalizovaných prvkov na území mestskej časti – zelene, budov,
vodných plôch, nevyužitých priestorov, verejných priestranstiev, športovísk
a pod.
Opatrenie č. 1.1.B:

Nefinančná podpora rozvoja kultúrneho potenciálu a tvorby –
zverejňovanie zoznamov poskytnutej nefinančnej podpory a zmlúv
o dlhodobej spolupráci mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Termín:
august 2016
Zodpovednosť:
Oddelenie kultúry mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Finančné a iné nároky: nevyžaduje zvýšené finančné nároky oproti súčasnosti
Merateľný ukazovateľ: * počet subjektov, ktorým sa poskytla pomoc
* počet obyvateľov, turistov, návštevníkov, ktorý mali úžitok z tejto pomoci
* vyčíslenie objemu / hodnoty poskytovanej nefinančnej podpory
Opatrenie č. 1.1.C:

Etablovanie kultúrneho laboratória mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vytvorenie štatútu, vhodné priestorové, technické a finančné zabezpečenie
Termín:
september 2016
Zodpovednosť:
Oddelenie kultúry mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Finančné a iné nároky: Náklady na prevádzku mesačne cca 500 € (koordinátor + spotrebný materiál)
Prevádzka vo vlastných priestoroch – vo vlastnej réžii
Prenájom a energie priestoru mimo vlastných priestorov – cca 500 € mesačne
Merateľný ukazovateľ: * počet projektov v zásobníku projektov
* počet zmapovaných občianskych a komunitných iniciatív
* objem dobrovoľnícky poskytnutých hodín práce a hodín participácie
* počet zapojených dobrovoľníkov
Opatrenie č. 1.1.D.:
Termín:
Zodpovednosť:

Počet poskytnutých ocenení v oblasti kultúry (diplomy, cena mestskej časti,
záštita nad podujatiami)
november 2016
Kancelária starostu, v spolupráci s oddelením kultúry
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Finančné a iné nároky: 1200 € - výroba upomienkových predmetom, diplomov a zabezpečenie ročne
Merateľný ukazovateľ: počet ocenených osobností a počet ocenených projektov za rok / celkovo
Opatrenie č. 1.1.E:

Príprava nových alebo aktualizácia existujúcich všeobecne záväzných
Nariadení, ktoré sa týkajú rozpracovanie koncepcie kultúrnej politiky
Termín:
priebežne
Zodpovednosť:
Prednosta miestneho úradu v spolupráci s oddelením kultúry
Finančné a iné nároky: momentálne bez finančných nárokov
Merateľný ukazovateľ: počet nových alebo počet aktualizovaných VZN
Opatrenie č. 2:

Realizácia aktivít v rámci druhej priority koncepcie kultúrnej politiky –
zabezpečenie prístupu ku kultúre, kultúrnemu a prírodnému dedičstvu,
oddychovým a relaxačným plochám
Termín:
priebežne
Zodpovednosť:
príslušné oddelenia miestneho úradu
Finančné a iné nároky: bez osobitných finančných nárokov
Merateľný ukazovateľ: * počet zrealizovaných špeciálnych podujatí a programov pre znevýhodnené
a ohrozené skupiny obyvateľov mestskej časti
* počet a rozsah aktivít na zlepšení priestorového značenia, prezentácii,
interpretácii a propagácii kultúrneho a prírodného prostredia mestskej časti
* zmena (zlepšenia) v propagácii kultúrnych podujatí a aktivít mestskej časti
* vytvorenie komunikačnej stratégie mestskej časti
* počet projektov obnovy, sprístupnenia a rozširovania zelených a vodných
plôch na pôde mestskej časti
* počet nových produktov a balíkov služieb pre turistov, obyvateľov
a návštevníkov mestskej časti resp. počet ich užívateľov a prijímateľov
* počet lokalít kultúrneho a prírodného dedičstva dostupných pre
obyvateľov, návštevníkov a turistov (zvlášť len exteriér, zvlášť aj interiér)
Opatrenie č. 3.A:
Termín:
Zodpovednosť:
Finančné a iné nároky:

Vytvorenie strednodobých plánov rozvoja a programovej orientácie
november 2016
jednotlivé centrá a Oddelenie kultúry mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
* vytvorenie samotných plánov - bez finančných nárokov
* potreba navýšenia finančných prostriedkov pre Oddelenie kultúry o 5000 €
na bežný kalendárny rok oproti finančným limitom roku 2016, kvôli rozšíreniu
programovej ponuky a aktivít v oblasti kultúry
* posilnenie Oddelenia kultúry o 0,5 úväzku pre zvýšené práce súvisiace
s implementáciou koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti
Merateľný ukazovateľ: vytvorenie 6 takýchto plánov (5 centier a jedno oddelenie)
Opatrenie č. 3.B:

Termín:
Zodpovednosť:

Objem finančných prostriedkov vyčlenených na obnovu (opravy
a investície) kultúrnej infraštruktúry mestskej časti – centier kultúry
a vzdelávania a Staromestskej knižnice vrátane jej pobočiek
priebežne
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
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Finančné a iné nároky: vyčíslenie na základe projektovej dokumentácie a reálnych potrieb obnovy
Merateľný ukazovateľ: * počet opravených pobočiek Staromestskej knižnice a centier kultúry a
vzdelávania
* kvalitatívne zlepšenia priestorov kultúrnej infraštruktúry
* počet obnovených pobočiek zariadení kultúrnej infraštruktúry mestskej
časti
* počet nových kultúrnych bodov zapojených do spolupráce s mestskou
časťou
Opatrenie č. 4:

Využitie informačno-komunikačných technológií pri mapovaní
a priestorovej koordinácii
Termín:
február 2017
Zodpovednosť:
Oddelenie kultúry mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a referát informatiky
Finančné a iné nároky: 3 200 € v roku 2016 a 5 300 € v roku 2017 (licencie, poplatky, vývoj)
Merateľný ukazovateľ: * zostavenie a nasadenie (spustenie) modulu priestorovej koordinácie
podujatí na pôde mestskej časti (oznamovacia povinnosť, platenie daní) –
kalendár podujatí a prevádzok (február 2017) – zlepšenie koordinácie
podujatí a aktivít medzi mestskou časťou a magistrátom, medzi organizáciami
mestskej časti a organizáciami hlavného mesta
* zostavenie a nasadenie modulu – evidencia projektov a iniciatív pri
revitalizácii, regenerácii a obnove priestranstiev, ulíc a budov (apríl 2017) –
počet evidovaných iniciatív a projektov
* zostavenie a nasadenie základnej verzie modulu – kultúrna, historická
a spoločenská topografia mestskej časti (jún 2017) – počet zverejnených
článkov, jeho súčastí (fotografie, nahrávky, linky); počet zapojených autorov
Opatrenie č. 5:

Realizácia aktivít v rámci piatej priority koncepcie kultúrnej politiky –
Budovanie kapacity a vyhodnocovanie cieľov a nástrojov kultúrnej politiky
mestskej časti
Termín:
priebežne
Zodpovednosť:
Oddelenie kultúry mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Finančné a iné nároky: bez osobitných finančných nárokov
Merateľný ukazovateľ: * vytvorenie a činnosť Multisektorovej rady pre kultúru
* zvýšenie kvality a zlepšenia v manažmente organizačného a technického
zabezpečenia podujatí a verejných priestranstiev v správe mestskej časti
* zvýšenie zaškolenia a zvýšenie participácie jednotlivých oddelení miestneho
úradu na realizácii koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti
* počet ľudí zapojených do vzdelávania, výmeny skúseností a spolupráce

