
Komi~ia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 10/2011, z 20. 12.2011, 16.00 h, Staromestská sieň, Vajanského nábrežie č.3 

Prito~. ní členovia komisie: MUDr. Halka Ležovičová, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., 
Doc. gr. art. Štefan Bučko, PhDr. Štefan Holčík, Mgr. Miroslava Babčanová , Soňa 
Párnic á 
Pozva í: PhDr. Judita Kopáčiková , Ing. Ernest Huska 

I 

Decei' rové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratisl va-Staré Mesto, otvorila predsedníčka komisie MUDr. Halka Ležovičová, privítala 
pozvan' ch PhDr. Juditu Kopáčikovú , vedúceho oddelenia kultúry Ing. Ernesta Husku 
a obo ámila prítomných s programom. 

I 

1. VYhrnotenie činnosti Staromestskej knižnice za rok 2010 a 01-10/2011 

2. Silveftrovská oslava v uliciach Starého Mesta 20 II 
, 

A ' 3. Rozn 

notenie činnosti Staromestskej knižnice za rok 2010 a 01-10/2011 

Materiál Vyhodnotenie činnosti Staromestskej knižnice za rok 2010 a 01-1 0120 11, ktorý 
vypraco ala riaditeľka Staromestskej knižnice, dostali členovia Komisie pre kultúru 
v písom ej podobe v dostatočnom časovom predstihu. 
Pani riacjiteľka PhDr. Judita Kopáčiková ústne podala doplňujúce informácie k predloženému 
materiál~. 

I 

Nesporným úspechom je percento počtu čitateľov v pomere k počtu obyvateľov 
'estskej časti Bratislava-Staré Mesto, oproti iným mestským častiam. 
ľmi úspešný je projekt Vráťme knižky do škôl ( zapojilo sa 500 detí), ktorého 
hodnotenie momentálne pani riaditeľka vypracováva. 

O roku 2004 pravidelne pripravuje Staromestská knižnica vzdelávacie aktivity 
v ráci s počítačom pre seniorov. 
V ,hodnotenom období Letná čitáreň zaznamenala nárast čitateľov vzhľadom 
k možnosti vytvoriť jej prevádzku počas sobôt a nedieľ, čo bez mimoriadnej pomoci 
m~stskej časti Bratislava-Staré Mesto, by nebolo možné realizovať. 

- Stlu"omestská knižnica venuje pozornosť práci s handicapovanými deťmi, najmä 
~1anizovaním výstav ich prác. 
~rižnica sa podieľala na sprievodných podujatiach BIB' ll. 

Po schvál<mí rozpočtu na rok 2012 a jeho krátenie pre Staromestskú knižnicu vo výške 
30 OOO€ oproti roku 201 1, vyslovila pani riaditeľka obavy: 

Z možnosti realizácie nákupu, najmä periodickej tlače. 
Realizovanie prevádzky Letnej čitárne počas sobôt a nedieľ. 
Prevádzkovanie pobočky na Panenskej ulici počas soboty ( najväčšia pobočka 
Staromestskej knižnice). 
Nutnosť redukcie počtu pracovníkov. 
Obmedzovaním služieb nastáva strata čitateľov. 
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Vyslqvila prosbu o poskytnutie, podľa možností, x exemplárov kníh, ktoré dostala mestská 
časť Sratislava-Staré Mesto z realizovaných projektov s prispením z dotácií na kultúru. 

, 
, 

Posl ec PhDr. Štafan Holčík vysvetlil, že sa tak nedá urobiť priamo cez zmluvu k dotácii, 
ale to o je v moci vedenia mestskej časti pri distribúcii výtlačkov. 

Pozi nou správou na rok 2012 bol prísľub podpory Staromestskej knižnice z Fondu Táne 
Roso . ej na podujatia Deti čítajú starým rodičom. 

V r~'ci diskusie poslanec Doc. Mgr. art. Štafan Bučko vyslovil nesúhlas s nákupom istých 
titulo dennej tlače, napr. Nový čas a Plus jeden deň. Poslaním knižnice má byť čitateľov 
posú ť v samo vzdelávaní. 

Pani ~aditeľka reagovala vysvetlením, že nakupujú 73 titulov s dostatočným záberom 
vzdel4vacích časopisov pre všetky vekové kategórie a spomínané tituly sú hlavne pre staršiu 
gener.ciu, ktorá z viacerých dôvodov už nevenuje inému pozornosť a menej solventní 
čitate$a využívajú možnosť bezplatne si prečítať dennú tlač. 

i 

preds~' dníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová požiadala paní riaditeľku 
Staro estskej knižnice o predloženie správy o činnosti Staromestskej knižnice za celý rok 
2011 a februárové zasadnutie Komisie pre kultúru. 

KomJia pre kultúru vzala na vedomie informáciu Vyhodnotenie činnosti Staromestskej 
knižnte za rok 2010 a 01-10/20 ll. 

2. SiI~estrovská oslava v uliciach Starého Mesta 2011 
I 

Komisia pre kultúru vzala na vedomie informáciu o programe počas Silvestrovskej oslavy 
v uliciach Starého Mesta. 

3. RôJne 
V rôznom predsedníčka Komisie pre kultúru kladne zhodnotila sprievodné kultúrne programy 
počas Staromestských vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí, pripravované 
a realij!:ované oddelením kultúry a Centrom hudby. 
Pod'~ovala pritomným za spoluprácu v roku 2011./ 

. d~rn~ 

Zapisovateľka: Mgr. Beata Trujányiová 
V Bratislave 20. decembra 2011 

MUDr. Halka Ležovičová 
predsedníčka Komisie pre kultúru 
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UkOl)čenie: o 17.00 hod. 

Rozdeľovník: 

PhDr. Tatiana Rosová, starostka 
Ing. Ján Krta, zástupca starostky 
MUDr. Peter Osuský, zástupca starostky 
Mgr. Sven Šovčík, prednosta miestneho úradu 
Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór 
Ing. §mest Huska, vedúci oddelenia kultúry 
Ing. ,aulína Schmidtová, referát organizačný 
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