
 

Koncepcia kultúrnej politiky MČ Bratislava-Staré Mesto na roky 
2016 – 2020 

 
Odpočet úloh vyplývajúcich z akčného plánu  Koncepcie kultúrnej 

politiky MČ Bratislava-Staré Mesto na roky 2016 – 2020 
 

 
Opatrenie: Aktualizácia dotačného systému mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
a jeho rozšírenie o poskytovanie grantov 

MČ Bratislava-Staré Mesto schválila 19. septembra 2017 Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, následne pripravila grantovú výzvu pre rok 2017. 
Odozva na výzvu, ktorá boa zameraná na skultúrnenie verejného priestoru bola vysoko 
pozitívna. Z rozpočtu v roku 2017 bolo na grantový program vyčlenených 30 tis. eur, rovnako 
v roku 2018. V roku 2018 je grantová výzva taktiež zameraná na skultúrnenie verejného 
priestoru. 

  
 Opatrenie: Nefinančná podpora rozvoja kultúrneho potenciálu a tvorby –  
zverejňovanie zoznamov poskytnutej nefinančnej podpory a zmlúv o dlhodobej spolupráci 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 

Dátum trvania Názov podujatia Subjekt 

01.01. - 
31.01.2017 

KEĎ PRÍDE ZIMA, výstava prác žiakov ZUŠ, Radlinského ulica, 
Bratislava 

Základná umelecká 
škola, Radlinského 
ulica, BA 

01.01. - 
31.01.2017 

VIANOCE V ZICHYHO PALÁCI, výtvarno - hudobno - charitatívny 
projekt, výtvarné dielka a výrobky klientov s mentálnym 
znevýhodnením zo zariadení PSC IMPULZ a DSS Rozsutec 

Združenie na pomoc 
ľuďom s mentálnym 
postihnutím a 
Domov sociálnych 
služieb pre 
dospelých a 
Zariadenie 
chráneného bývania 
Rozsutec 

11.02. - 
28.02.2017 

VÝSTAVA FAŠIANGOVÝCH MASIEK A VÝTVARNÝCH PRÁC detí z 
MŠ, ZŠ, materských centier 

Materské školy, 
Základné školy, 
Materské centrá 
Bratislava-Staré 
Mesto 

04.04. - 
30.04.2017 

EVENTS, Noémi Kolčáková Szakállová, maľba 
v spolupráci s OZ 
LECA  

09.05. - 
31.05.2017 

SLOVANSKÉ BOHYNE A INÉ TAJOMSTVÁ, móda v obrazoch, 
obrazy v odevoch, Darina Berková a Jenny Jeshko 

Darina Berková, 
Jenny Jeshko 



25.05. - 
26.06.2017 

OD PRRAVEKU K EGYPTU, výstava prác žiakov Súkromnej ZUŠ, 
Balkánska 87, Bratislava 

Súkromná Základná 
umelecká škola, 
Balkánska 87 

11.06. - 
30.06.2017 

NA KRÍDLACH LETNÝCH..., vybrané diela študentov 
goetheanistického umenia a antroposofickej umeleckej terapie 
Akadémie Raphael v Bratislave 

Akadémia Raphael, 
Bratislava 

20.06. - 
03.07.2017 

MOJE ČIPKY, Anna Klementová 

Anna Klementová, 
členka seniorského 
speváckeho zboru 
Staromešťan 

02.07. - 
31.07.2017 

#LESFEMMES, diela ašpirujúcich mladých umelkýň nielen z 
umeleckých škôl 

študentka Denisa 
Dobrovodová 

10.08. - 
28.08.2017 

SRDCE, KTORÉ NESTARNE, práce Emilly Nádlerovej, 
kombinovaná technika, na skle maľované, tvarovaný drôt 

Emilly Nádlerová 

12.09. - 
29.09.2017 

LÁSKA, SVETLO A NÁDEJ, výstava bulharskej akad. maliarky Lili 
Dimkovej pod záštitou veľvyslankyne Bulharskej republiky v SR J. 
E. Jordanky Čobanovej. 

Bulharské 
veľvyslanectvo 

19.09. - 
10.10.2017 

VENTURE - DOVOLIŤ SI ŠPERK, výstava šperkov absolventov SOŠ 
strojníckej, odbor zlatník - klenotník 

Stredná odborná 
škola strojnícka, 
Bratislava 

27.10. - 
15.11.2017 

AKO ŽIŤ V KRÍZE? výstava pri príležitosti 120. výročia narodenia 
spisovateľa Béla Hamvasa zahŕňajúca jeho život a spisovateľskú 
činnosť 

Spolok slovenských 
spisovateľov, 
Kultúrny inštitút 
Maďarskej republiky 

10.11. - 
27.11.2017 

DUCHOVNÁ TVORBA - Janka Krivošová, od r. 1986 objavuje 
výtvarnou rečou súvislosti medzi duchovnými impulzmi a ich 
účinkami v živote slovenského národa, či ľudí, ktorí tvorili našu 
históriu 

prof. Ing. arch. Janka 
Krivošová, PhD. (pri 
príležitosti 
odovzdania ceny EÚ 
umenia) 

20.11. - 
31.12.2017 

SLOVENSKÝ RODINNÝ DOM 2006-2015/SLOVAK FAMILY HOUSE 
2006-2015, reprezentatívna putovná výstava podáva správu o 
kultúre rezidenčného bývania na Slovensku v období rokov 2006 - 
2015.  

Slovenská technická 
univerzita v 
Bratislave, Fakulta 
architektúry, Ústav 
architektúry 
obytných budov 

  
 

  
 

13.02.2017 
NÁVRATY POÉZIE O CENU ANDREA SLÁDKOVIČA  – recitačná 
súťaž 

  

15.03.2017 "Devín Bratislava" - pracovné stretnutie 

Správa 
telovýchovných a 
rekreačných 
zariadení hlavného 
mesta Bratislava 

30.03.2017 Ondrej Molitoris - derniéra výstavy s recitálom   

20.04.2017 "Čitateľský oriešok", 4. ročník celoslovenskej súťaže 
Odborné 
nakladateľstvo 
RAABE Slovensko 

19.06.2017 OTEC ROKA   

23.06.2017 STVÁRNI KNIHU - súťaž Klub Luna 



Opatrenie: Etablovanie kultúrneho laboratória mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - 

vytvorenie štatútu, vhodné priestorové, technické a finančné zabezpečenie 

Funkciu kultúrneho laboratória prevzal Referát územného plánu, rozvoja a prípravy 

a koordinácie projektov, ktorý okrem iného zabezpečuje participáciu obyvateľov 

a odborníkov pri príprave projektov zameraných na verejný priestor  

 
Opatrenie: Počet poskytnutých ocenení v oblasti kultúry (diplomy, cena mestskej časti, 
záštita nad podujatiami) 
 
 
Záštita starostu Starého Mesta 

Recitačná súťaž „Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča“ (kraj. kolo) 13.2.2017 

„Hodina Zeme“          25.3.2017 

Týždeň francúzskeho filmu „Créme de la Créme 2017“ (Pistor. palác) 22.3. – 29.3.2017 

„12. ročník ČSOB Bratislava Marathon“     31.3. – 2.4.2017 

70. ročník „Národný beh Devín – Bratislava“     9.4.2017 

3. ročník čitateľsko-výtvarnej súťaže „Čitateľský oriešok“  20.4.2017 

6. ročník štafetových behov „Volkswagen Slovakia Run & Fun“  20.5.2017 

Dni architektúry a dizajnu 2017 „DAAD 2017“ (jedna kategória)  30.5. – 4.6.2017 

„Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze multiplex“ 22.5. – 27.5.2017 

„Viac ako sused-Dni maďarskej kultúry v Bratislave“ (Hviezd. nám) 4.6. – 11.6.2017 

„Svetový deň darcov krvi“  v Divadle P.O.Hviezdoslava               14.6.2017 

„Moje čipky“ – výstava v Zichyho paláci     20.6. – 3.7.2017 

„Československé légie – Legiovlak“ a „Oravci v ČS légiach“  19.9.2017 

„Dni majstrov ÚĽUV 2017“  festival remesiel    2.9. – 3.9.2017 

9. ročník nočného behu „Telecom Night Run“    9.9.2017 

„Československé légie – Legiovlak“ a „Oravci v ČS légiach“  19.9.2017 

9. ročník „dm ženský beh“       23.9.2017 

Be2Can 2017  (v Pistoriho paláci)      4.10. – 10.10.2017 

„Multikultural fest-Zažime Vianoce spolu“ – Zichyho palác  17.12.2017 

 



Opatrenie: Príprava nových alebo aktualizácia existujúcich všeobecne záväzných  
Nariadení, ktoré sa týkajú rozpracovanie koncepcie kultúrnej politiky 
 

Viď. Opatrenie Aktualizácia dotačného systému mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
a jeho rozšírenie o poskytovanie grantov 

Opatrenie: Objem finančných prostriedkov vyčlenených na obnovu (opravy a investície) 
kultúrnej infraštruktúry mestskej časti – centier kultúry a vzdelávania a Staromestskej 
knižnice vrátane jej pobočiek  
 

V roku 2017 bola otvorená nová galéria – Staromestská galéria Zichy, ktorá je zameraná 

prioritne na výstavy slovenských profesionálnych umelcov, výstavy tam organizujeme 

s mesačnou periodicitou.  

Od januára 2017 bol do siete staromestských kultúrnych centier zaradený Pistoriho palác na 

Štefánikovej ulici. Krátko po rekonštrukcii (fasáda, strecha, okná, kotolňa -  rekonštrukcia 

s podporou NFM)  sme nastavili dramaturgiu programu. Okrem programu, ktorý pripravuje 

Staré Mesto fungujú v paláci neziskové organizácie a Kino Film Europe. V roku 2018 je 

naplánovaná rekonštrukcia elektrických rozvodov a interiéru.  

V rámci rekonštrukcie jednotlivých kultúrnych centier MČ zrekonštruovala baletnú sálu, 

šatne, toalety CKV na Školskej, kotolňu v Zichyho paláci a CKV Gaštanová a  s podporou 

Audiovizuálneho fondu a v spolupráci Kino Film Europe kinosálu v Pistoriho paláci.  

Opatrenie: Využitie informačno-komunikačných technológií pri mapovaní  
a priestorovej koordinácii 

Modul „Kultúrna, historická a spoločenská topografia mestskej časti“ 

V rámci tohto modulu bola medzi MČ Bratislava-Staré Mesto a Filozofickou fakultou 

Univerzity Komenského v Bratislave podpísaná Zmluva o budúcej zmluve o odbere výsledkov 

výskumu. 

Katedra archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave spustila projekt PamMap - Komplexný pamäťový portál a historický 

atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice). 

Cieľom je vytvorenie novej platformy pre dejiny miest - online prístupného viacrečového 

KOMPLEXNÉHO PAMÄŤOVÉHO PORTÁLU pre dejiny miest. Ten bude aplikovaný aj na web 

stránke Starého Mesta na mapovom informačnom portály – GISPLÁNY.  

   

 


