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Komisia pre kultúru Miestneho zastupitel'stva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 2/2012, z 27.2.2012,16.30 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 Páruická 
Neprítomní členovia komisie: Mgr. Miroslava Babčanová 
Pozvaní: Mgr.mt. Viktória Janoušková, Ing. Ernest Huska 

Februárové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesto, otvorila predsedníčka komisie MUDr. Halka Ležovičová a privítala 
pozvaných, Mgr. art. Viktóriu Janouškovú a vedúceho oddelenia kultúry Ing. Ernesta Husku. 

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

2. Zmluva o spolupráci s OZ TICHO a spol. 

3. Príspevky organizáciám v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 

4. Dotácie 

5. Rôzne 

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

Členovia Komisie pre kultúru dostali materiál Rozpočet na rok 2012 pre kultúru 
v elektronickej podobe k preštudovaniu, v dostatočnom predstihu i s dopracovaným 
porovnanim s rokom 2011. 
Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová v úvode upozornila na nereálne 
nízku sumu v položke Konkurzy, súťaže (honoráre pre účinkujúcich) v Centre hudby, ktorá 
postačí len na realizáciu sobášnych obradov a podujatí pre jubilantov, nepostačuje na pokrytie 
iných aktivít, napr. výchovné koncerty, príležitostné progratny pre seniorov, ku Dňu učiteľov, 
ku Dňu detí a pod. Upozornila na výraznejšie zníženie mzdových prostriedkov. 
Členovia Komisie pre kultúru odporúčajú prednostovi Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
pri najbližšom otvárani rozpočtu, navýšiť položku Konkurzy, súťaže v Centre hudby, Zichyho 
palác a oddelenia kultúry. 

2. Zmluva o spolupráci s OZ TICHO a spol. 

Štatutárny zástupca OZ TICHO a spol. pani Mgr. art. Viktória Janoušková predstavila 
prítomným poslancom jeho činnosť. Nosnou líniou je divadlo dokumentu. Venuje sa 
i koncertnej činnosti, klubovým večerom a predstaveniatn pre deti a mládež. Pripomenula, že 
súčasťou jeho činnosti je i prác,a s mentálne postihnutými . V roku 2011 získalo OZ 
z grantového systému podporu čiastkou 13 OOO€. Pani Janoušková získala od Slovenskej 
bluesovej spoločnosti ocenenie v kategórii Počin roka za organizovanie koncertov v Centre 
divadla, literatúry a vzdelávania. 
Návštevnosť v minulom roku sa pohybovala okolo 60% ponúknutých sedadiel. 
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Poslanec Doc.Mgr. art. Stefan Bučko z pozície svojej odbornosti vysvetlil, že Ticho a spol. je 
veľkým oživením divadelnej scény. Predstavenia sú dramaturgicky vynikajúco pripravené, 
realizačne neopakovateľné a je kladený nárok na diváka. Jednoznačne toto divadlo je pre 
mestskú časť Bratislava-Staré Mestom veľkým prínosom. 
Poslanec PhDr. Stefan Holčík upozornil na napätý rozpočet, najmä škrtaním finančných 
prostriedkov na kultúru o cca 40 OOO€ oproti roku 2011. 
Predsedníčka Komisie pre kultúru upozornila na požiadavku OZ Ticho a spol., zapracovanú 
v texte návrhu Dohody o spolupráci, že Mestská časť sa zaväzuje prispievať na činnosť Ticho 
a spol. každoročne minimálne 10000€. Navrhla vypracovať túto podmienku v súlade 
s Dohodou o spolupráci s Divadlom GUnaGU a na rok 2012 poskytnúť OZ Ticho a spol. 
8000€. 
Po ukončení prezentácie a diskusie vyzvala predsedníčka Komisie pre kultúru k hlasovaniu 
za podpísanie Dohody o spolupráci s OZ TICHO a spol. v prvom rade k dÍžke trvanía dohody. 

UZNESENIE 4/2012 

Komisia pre kultúru odporúča starostke Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto podpísať 
Dohodu o spolupráci s OZ Tichom a spol. od roku 2012 do roku 2016. 

Hlasovali: 5 

hlasovanie za: 4 proti: O zdržalsa:1 

Následne predsedníčka Komisie pre kultúru dala hlasovať za zapracovanie podmienok 
financovania OZ TICHO a spol. so znížením schváleného príspevku v rozpočte 2012 z 
10000€ 02 OOO€ a presunúť ich do dotácií pre kultúru a najmä nezaviazať sa poskytovať 
každoročne minimálnu sumu. 

UZNESENIE 5/2012 

Komisia pre kultúru odporúča starostke Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto podpísať 
Dohodu o spolupráci s OZ Tichom a spoL so zmenou podmienky financovania na: Mestská 
časť sa zaväzuje poskytnúť OZ Ticho a spol. každoročne finančný príspevok vo výške podľa 
schváleného rozpočtu mestskej časti na príslušný kalendárny rok. Mestská časť sa zaväzuje 
poskytnúť OZ Ticho a spol. v roku 2012 finančný príspevok vo výške 8000€, slovom 
osemtisíc eur, ktorý poukáže OZ Ticho a spol. v dvoch splátkach, realizovaných v apríli 2012 
a v septembri 2012. 

Hlasovali: 5 

hlasovanie za: 3 proti: 2 zdržal sa:O 

3. Príspevky organizáciám v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 

Predsedníčka Komisie pre kultúru otvorila diskusiu k návrhu skrátenia príspevkov OZ 
spolupracujúcim s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto schválených v rozpočte na rok 
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2012 a rozdiel presunúť do dotácií pre kultúru a umožniť tak uchádzať sa o dotácie väčšiemu 
okruhu žiadateľov. 

UZNESENIE 6/2012 

Komisia pre kultúru odporúča prednostovi Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto navrhnúť 
Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zmenu rozpočtu na rok 
2012 v príspevku GUnaGU, znížením z 15 OODe na 10 ODOe a presunúť 5 oooe do dotácií pre 
kultúru. 

Hlasovali: 5 

hlasovanie za: 3 proti: O zdržalsa:2 

UZNESENIE 7/2012 

Komisia pre kultúru odporúča prednostovi Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto navrhnúť 
Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zmenu rozpočtu na rok 
2012 v príspevku OZ Orfeo, znížením z 8 oooe na 6 DOOe a presunúť 2 oooe do dotácií pre 
kultúru. 

Hlasovali: 4 

hlasovanie za: 3 proti: O zdržal sa:1 

UZNESENIE 8/2012 

Komisia pre kultúru odporúča prednostovi Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto navrhnúť 
Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zmenu rozpočtu na rok 
2012 v príspevku Hudobnej akadémii Schengen, znížením zo 4 oooe na 3500e a presunom 
500€ do dotácií pre kultúru. 

Hlasovali: 4 

hlasovanie za: 3 proti: O zdržal sa:1 

UZNESENIE 9/2012 

Kornísia pre kultúru odporúča prednostovi Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto navrhnúť 
Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zmenu rozpočtu na rok 
2012 v príspevku Združeniu 4ART, znížením z 5 ooo€ na 2 500e a presunúť 2 500e do 
dotácií pre kultúru. 
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Hlasovali: 4 

hlasovanie za: 3 proti: O zdržal sa:l 

UZNESENIE 10/2012 

Komisia pre kultúru odporúča prednostovi Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto navrhnúť 
Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zmenu rozpočtu na rok 
2012 v príspevku Nadácii Horský park, znížením z l SOO€ na SOO€ a presunúť l OOO€ do 
dotácií pre kultúru. 

Hlasovali: 4 

hlasovanie za: 3 proti: O zdržalsa:l 

4. Dotácie 

Do termínu zasadnutia Komisie pre kultúru boli podané tri žiadosti o poskytnutie dotácie 
podľa VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.212009. 

a.) Žiadate!': Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva 
Adresa: Banskobystrická 6, 811 06 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. arch. Erika Horanská 
IČO: 31748295 
DIČ: 2020991753 
Názov projektu: Odkryté kapitoly Bratislavy - cyklus výstav 
Požadovaná výška dotácie: 700€ 

UZNESENIE 11/2012 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie žiadateľovi Nadácia pre ochranu kultúrneho dedičstva 
sumou lSO€. 

Hlasovali: 4 

hlasovanie za: 4 proti: O 

b.) Žiadate!': Spolok Dychová hudba Spojár 
Adresa: Žilinská 1, 811 05 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Viktor Beran 
IČO: 30811091 
DIČ: 2020850799 
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Názov projektu: Sada koncertných kníh v počte 25 kusov 
Požadovaná výška dotácie: 1 OOO€ 

UZNESENIE 12/2012 

--------------------------~ 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie žiadateľovi Spolok dychová hudba Spojár sumou 250€. 

Hlasovali: 4 

hlasovanie za: 4 proti: O 

c.) ŽiadateI': Nadácia Milana Rastislava Štefánika 
Adresa: Albrechtova 11, 821 03 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Šesták 
IČO: 34002308 
DIČ: 2021455304 

zdržalsa:O 

Názov projektu: Vydanie knižnej publikácie" Milan Rastislav Štefánik žije 
v národe" 

Požadovaná výška dotácie: 2 300€ 

UZNESENIE 13/2012 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie žiadateľovi Nadácia Milana Rastislava Štefánika sumou 
300€. 

Hlasovali: 4 

hlasovanie za: 4 proti: O zdržal sa:O 

5. Rôzne 

V rôznom vedúci oddelenie kultúry Ing. Ernest Huska predniesol písonmú požiadavku Matice 
slovenskej adresovanú pani starostke PhDr. Tatiane Rosovej na pomenovanie nábrežia 
Antona Bernoláka premenovaním súčasného Nábrežia armádneho generála L.Svobodu. 

UZNESENIE 14/2012 
Komisia pre kultúru odporúča starostke PhDr. Tatiane Rosovej premenovať Nábrežie 
armádneho generála L. Svobodu na Nábrežie Antona Bernoláka. 

Hlasovali: 4 

hlasovanie za: O proti: 3 zdržal sa:l 

Komisia pre kultúru neodporúča starostke premenovať Nábrežie armádneho generála L. 
Svobodu na Nábrežie Antona Bernoláka. 
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Poslanec PhDr. Štefan Holčík v rámci diskusie upozornil na alarmujúci stav dlažby po celom 
Hviezdoslavovom námestí. 

V rôznom informoval vedúci oddelenia kultúry o návšteve delegácie Praha l pod vedením 
člena rady mestskej časti Praha l, Ing. Pavlom Škrakom, ktorá prejavila záujem o spoluprácu 
s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto okrem iného aj v oblasti kultúry. Ing. Pavol Škrak 
navrhol návštevu Komisie pre kultúru v Prahe, nalcoľko návšteva Komisie z Prahy l 
absolvovala návštevu v minulom volebnom období. O ďalších podrobnostiach bude vedúci 
oddelenia kultúry informovať na nasledujúcich zasadnutiach Komisie pre kultúru. 

Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová dohodla s prítomnými termín 
marcového zasadnutia Komisie pre kultúru na 19. marca 2012 v Zichyho paláci o 16,30 h 
s predbežným programom: Správa o činnosti Galérie Faica za rok 2011 až 2012. 

/ 
MUDr. Halka Ležovičová 

predsedníčka Komisie pre kultúru 

Zapisovateľka: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 27. február 2012 

Ukončenie: o 19.30 hod. 

Rozdeľovník: 

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