
Komisia pre kultúru Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 1/2012, z 30. 1.2012,16.30 h, Centrum hudby, Zichyho palác, Ventúrska 9 

Prítomní členovia komisie: MUDr. Halka Ležovičová, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., 
Doc. Mgr. art. Štefan Bučko, PhDr. Štefan Holčík, Soňa Párnická 
Neprítomní členovia komisie: Mgr. Miroslava Babčanová 
Pozvaní: Ing. Ernest Huska, Ing. Eva Bellová 
Hostia: PhDr. Tatiana Rosová 

Januárové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto, otvorila predsedníčka komisie MUDr. Halka Ležovičová, privítala hosťa PhDr. 
Tatianu Rosovú, starostku Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a pozvaných, vedúceho 
oddelenía kultúry Ing. Ernesta Husku, Ing. Evu Bellovú a navrhla prvý bod programu 
presunúť ako predposledný, pred rôzne. 

-l. Návrh na pomenovanie ul. Lehotského 

2. Návrh na premenovaníe Nového mostu na Most Slovenského národného povstanía 

3. Návrh na vstup mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do Združenía historických miest 
a obcí Slovenskej republiky 

4. Ideový zámer vytvorenia Múzea slovenského bigbítu v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 

5. Rozpočet na rok 2012, oddeleníe kultúry a kultúrne zariadenia 

6. Rôzne 

1. Návrh na pomenovanie ul. Lehotského 

Pozvaná Ing. Eva Bellová z referátu správy, podala komentár k dodaným materiálom: Návrh 
na pomenovaníe ul. Lehotského. Podnet k tejto aktivite prišiel z Magistrátu hlavného mesta 
SR, ktorý oslovila pobočka ČSOB sídliaca na ul. Lehockého. Požiadala o nápravu 
nezrovnalosti písania v oficiálnom označení tabuľkou ulice v znení: ulica Lehockého 
a písaním v Katastri: ulica Lehotského, nakoľko níekoľko klientov namietalo, že vzhl'adom 
k tejto nezrovnalosti pobočku nevedeli nájsť. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík vysvetlil prítomným, že tabuľky k označeníu ulíc s menom 
Lehocký sú správne a výmenou tabuliek na Lehotský vzníkne iná osobnosť a je jednoznačne 
za zachovanie úcty Lehockému. 

Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová upozorníla na fakt, že 90 
obyvateľov má v dokladoch tvar Lehotský a trvanie na pôvodnom znení bude znamenať 
nemalé náklady pri zmene všetkých dokladov. 
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Poslanec Doc. Mgr. art.Štefan Bučko podporil názor poslanca PhDr. Štefana Holčíka, že je 
potrebné v oficiálnom značení dodržať správne písanie Lehockého. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík navrhol odporučiť Magistrátu hlavného mesta SR riešenie: 
navrhnúť ČSOB zafinancovať výrobu a montáž 4 ks tabuliek pod oficiálne označenie 
s vysvetľujúcim textom o rôznom tvare písania mena Lehocký. 

UZNESENIE 1/2012 

Komisia pre kultúru odporúča prednostovi Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto navrhnúť 
Magistrátu hlavného mesta SR riešenie rozporu medzi oficiálnym označením ulice Lehockého 
s uvádzaním ulice v Katastrálnej mape v tvare Lehotského, ponechať pôvodné značenie ulice 
v tvare Lehocký a nezaťažovať obyvateľov ulice výmenou všetkých dokladov, ktoré majú 
v tvare Lehotský. Zároveň odporúča umiestnenie štyroch tabuliek s vysvetľujúcim textom 
o osobnosti Emanuel Lehocký a písanie jeho mena v súčasnosti. 

hlasovanie za: 5 proti: O zdržal sa: 

2. Návrh na premenovanie Nového mostu na Most Slovenského národného povstania 

Na úvod rokovania o Návrhu na pomenovanie Nového mostu na Most SNP vysvetlila PhDr. 
Tatiana Rosová, starostka Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, že tento materiál vznikol 
zjej iniciatívy a snaží sa tak uviesť do života názov, ktorý by oslobodil názov SNP od 
politizovania a prinavrátil by uznanie Slovenskému národnému povstaniu, pri príležitosti 
výročia mosta v auguste tohto roka. Má informácie, že obyvatelia Bratislavy by túto zmenu 
privítali aje podstatné, že táto zmena nezasiahne žiadneho obyvateľa zmenou dokladov. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. informovala o výsledku svojej ankety medzi 
obyvateľmi Starého Mesta a zistila, že 60 až 70% opýtaných je za zachovanie názvu Nový. 
Most. 

Starostka PhDr. Tatiana Rosová oponovala existujúcim výsledkom ankety, ktorú robil 
zástupca starostky MUDr. Peter Osuský, CSc. s opačným výsledkom. 

Vedúci oddelenia kultúry Ing. Ernest Huska informoval, že Zväz protifašistických 
bojovníkov podporuje iniciatívu k návratu názvu Most SNP. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík vysvetlil pozadie zmeny názvu SNP na Nový Most v minulosti. 
Premenovanie nemalo ideologický podtón, zvíťazila praktickosť a používanie krátkych 
názvov mostov v celom svete, pozostávajúcich najviac z dvoch slov . Upozornil na 
skutočnosť, že most SNP spadá do správy Magistrátu hlavného mesta SR a Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto mu môže len odporučiť navrhovanú zmenu. 

Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko upozornil, že sa zdrží hlasovania , nakoľko sa mu 
názov Nový Most páči a je s ním stotožnený. 

2 



Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová vo svojom prieskume rníenky 
obyvateľov Starého Mesta na danú tému zistila dosť vlažné reakcie, v duchu nepodstatnej 
záležitosti. 

Po diskusii predsedníčka Komisie kultúry vyzvala členov k hlasovaniu za podporu návrhu 
názvu Most SNP 

hlasovanie za: 1 proti: 1 zdržal sa: 3 

UZNESENIE 2/2012 

Komisia pre kultúru neodporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto navrhnúť Magistrátu hlavného mesta Slovenska zmenu názvu Nového Mosta , 
návratom pomenovanía Most SNP. 

-3. Návrh na vstup mestskej časti Bratislava-Staré mesto do Združenia historických 
miest a obcí Slovenskej republiky 

Starostka PhDr. Tatiana Rosová vysvetlila obsah činností a ciele Združenia historických miest 
a obcí, vyzdvihla jeho projekt Deň európskeho kultúrneho dedičstva a vzhľadom k existencii 
hradného komplexu na území Starého Mesta predpokladá opodstatnenosť vstupu do 
združenía, ktoré robí i školenia pre stavebné úrady smerom k pamiatkam. Členský príspevok 
je vo výške príjmu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z jedného parkovacieho miesta za 
rok a najväčšiu protihodnotu vidí v propagácii a informovanosti o dianí na území Starého 
Mesta a väčšieho predpokladu získania grantov, napríklad z Ministerstva kultúry na opravu 
Pizstoryho paláca. Verí, že toto združeníe tieto aktivity podporí. 

Poslanec PhDr. Štefan Holčík oponoval, že postačujúce metodické usmernenie má stavebný 
úrad od Pamiatkového úradu. Bratislavský hrad nespadá do správy Mestskej časti Bratislava-. 
Staré Mesto. V minulosti bolo niekoľko snáh vstupu do tohto združenia s negatívnym 
výsledkom a je presvedčený, že v existencií združení tohto typu je najzaujímavejší členský 
príspevok. Zo skúseností vie, že Bratislava nezíska žiadne granty, nakoľko je vnímaná ako 
bohaté mesto, schopné si zabezpečiť vlastné zdroje na údržbu a opravu kultúrnych pamiatok. 
Navrhuje členský príspevok venovať k financovaniu dôležitejších úloh Mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. navrhla využiť možnosť stať sa čestným členom 
združenía. 

Poslankyňa Soňa Pámická podporila myšlienku vstupu do Združenia historických miest 
a obcí SR, myslí si, že členstvom Staré Mesto získa vyšší kredit. 

Vedúci oddelenia kultúry Ing. Ernest Huska vidí opodstatnenosť vstupu do združenia v živých 
kontaktoch s inými mestami, nakoľko má negatívny poznatok v týchto aktivitách v súčasnosti. 

Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová oponovala, že sú podpísané 
zmluvy o spolupráci s inými mestami Európy a navrhuje ich obnoviť. 
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Starostka PhDr. Tatiana Rosová vysvetlila, že boli stavané výrazne na osobných kontaktoch 
a preto v súčasnosti sú ťažšie realizovateľné, nemyslí si, že vstnp do združenia má riešiť túto 
problematiku. Najväčšiu devízu vidí v realizácii školení pre stavebný úrad. 

Po ukončeni diskusie predseďnička Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová dala 
hlasovať za vstup do Združenia historických miest a obcí Slovenskej republiky. 

hlasovanie za: 2 proti: 1 zdržal sa: 2 

UZNESENIE 3/2012 

Komisia pre kultúru neodporúča Miestnemu zastnpiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto podporiť vstnp Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do Združenia historických miest 
a obcí Slovenskej republiky. 

4. Ideový zámer vytvorenia Múzea slovenského bigbítu v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 

Starostka PhDr. Tatiana Rosová vysvetlila zámer vytvoriť hudobnú zónu pozostávajúcu 
z hudobnin Dr. Horáka, Moyzesovou sieňou a vytvorením priestoru pre históriu slovenského 
bigbítn v uvoľnených priestoroch na Kúpeľnej ulici (po predajni s kúpeľňovým sortimentom), 
nakoľko výberové konanie na prenájom skončilo s nevyhovujúcou ponukou pre Mestskú časť 
Bratislava-Staré Mesto. 

Poslanec PhDr. Štafan Holčík upozornil, že zriadenim múzea sa mestská časť musí riadiť 
Zákonom o galériách a múzeách a hlavne určiť kto bude robiť zbierkový fond, kto ho bude 
[mancovať, kto bude viesť dokumentáciu. Duplicitnosť vidí v existencii hudobného oddelenia. 
Slovenského národného múzea, ktoré sa zaoberá touto problematikou. 

Starostka PhDr. Tatiana Rosová poopravila názov múzea na priestor s kaviarničkou 
k stretávaniu sa umelcov, k poskytovaniu hudobných záznamov z histórie bigbítn a pod. 

Poslanec Doc. Mgr. art. Štaefan Bučko a poslankyňa Soňa Párnická projekt podporili, páčila 
sa im myšlienka vytvorenia hudobnej zóny a veria, že osobnosti, ktoré myšlienku pripravili sú 
zárukou kvality a existencie takéhoto priestoru. 

Poslaokyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. vyslovila nesúhlas s odmietnutím ponuky SO€ na 
jeden meter štvorcový na rok prenájmu spomínaného priestoru a nemyslí si, že 16 OOO€za rok 
je nepatrný prínos do rozpočtn Mestskej časti Bratislava Staré Mesto a s poslancom PhDr. 
Štefanom Holčíkom navrhujú záujemcom zveriť tento priestor za túto čiastku. 

Starostka PhDr. Tatiana Rosová nevidí reálnosť realizovania tohto projektn komerčným 
spôsobom. 

Komisia pre kultúru berie na vedomie informáciu Ideový zámer vytvorenia Múzea 
slovenského bigbítu v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

4 



5. Rozpočet na rok 2012, oddelenie kultúry a kultúrne zariadenia 

Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová upozornila na nedostačujúce 
prostriedky v Centre hudby na kultúrnu činnosť, na dotácie pre kultúru ,bude potrebné 
chýbajúce prostriedky nájsť v schválenom rozpočte pre kultúru na rok 2012. Žiada oddeleníe 
kultúry dodať na februárové zasadnutie Komisie pre kultúru materiály týkajúce sa 
naplánovaných nákladov na príspevky OZ , ktoré spolupracujú s Mestskou časťou Bratislava
Staré Mesto v tvorbe a realizácii kultúrnych proj ektov. Žiada dodať k porovnaniu v jednej 
tabuľke spracovaný rozpočet na rok 2011 a 2012. 

6. Rôzne 
Predsedníčka Komisie pre kultfuu MUDr. Halka Ležovičová vyslovila poďakovanie 
a pochvalu za prípravu a realizáciu kultúrneho programu počas Staromestských vianočných 
trhov. 

V bode rôzne poslankyňa Soňa Párnická poukázala na zmenu účelu využívania Starej tržnice 
na kultÚ1U, ktorú schválili na Magistráte hlavného mesta SR s tým, že ľudia by chceli radšej 
využitie tržnice na pôvodný účel. Pre kultúrne akcie nie je odhlučnená a ani sa s tým ako s 
kultúrnou pamiatkou nedá nič robiť. Ľudia bývajúci v blízkosti sa sťažujú na hluk pri 
koncertoch. V minulom období prijalo zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
uznesenie, že chcú aby sa tržnica využívala na pôvodný účel. 

Zapisovateľka: Mgr. Beata Tmjányiová 
V Bratislave 30. január 2012 

Ukončenie: o 19.30 hod. 

Rozdeľovník: 

MUDr. Halka Ležovičová 
predsedníčka Komisie pre kultúru 
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PhDr. Tatiana Rosová, starostka 
Ing. Ján Krta, zástupca starostky 
MUDr. Peter Osuský, zástupca starostky 
Mgr. Sven Šovčík, prednosta miestneho úradu 
Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór 
Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenía kultúry 
Ing. Paulína Schmidtová, referát organízačný 

6 


