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Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 5/2012, z 28.5.2012,16.30 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 hostia: Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry , 

Májové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto, otvorila predsednička komisie MUDr. Halka Ležovičová a privítala vedúceho 
oddelenia kultúry Ing. Ernesta Husku , ospravedlnila neprítomnosť poslankyne Mgr. 
Miroslave Babčanovej, nakoľko v čase zasadania Komisie pre kultúru sa nachádza mimo 
hranic štátu a oboznámila prítomných s programom: 

1. Výstavný priestor na Františkánskom námestí č. 7 

2. Základné okruhy programov Kultúrneho leta 2012 

3. Dotácie 

4. Plán činnosti Komisie pre kultúru do konca roka 2012 

5. Rôzne 

1. Výstavný priestor na Františkánskom námestí č. 7 

Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová otvorila diskusiu k riešeniu 
obsahovej náplne výstavného priestoru na Františkánskom námestí a vyslovila jednu z 
predstáv fungovania na báze zverenia jednej miestnosti pre potreby stálej expozície fotografií 
Bratislavy a súbežná realizácia výstav v dvoch miestnostiach, v mesačných intervaloch i pre 
neprofesionálnych výtvarnikov, vybraných galerijnou radou. Náklady spojené so strážnou 
službou, by platil nájomca. 
Poslanec PhDr. Štefan Holčík vidí výstavnícky problém zosúladenia obsahov stálej expozície 
a súbežných výstav. 
Ďalšou z predstáv bola, že galéria bude fungovať ako "Galéria pre všetkých", ktorá v týchto 
priestoroch veľmi dobre a úspešne pracovala od roku 2002. Poslankyňa Mgr. Miroslava 
Babčanová sa písomne vyjadrila k činnosti bývalej Galérie F7 a podporuje jej opätovné 
otvorenie ako "Galérie pre všetkých". Jej obsahová náplň by bola v kompetencii galerijnej 
rady, ktorá by vytvárala koncepcie a schval'ovala plán výstav. Galéria by opäť poskytovala 
svoje priestory na rôzne druhy umenia. Rôznorodosť, mesačná obmena výstav a odborný 
dozor, by boli zárukou príťažlivosti a záujmu širokej verejnosti. 
Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko nepredpokladá, že galerijná rada sa bude stretávať bez 
nároku na honorár, Poslanec PhDr. Štefan Holčík predpokladá, že je reálna práca galerijnej 
rady bez nároku na honorár. 
Pán vedúci Centra vizuálneho umenia Mgr. Richard Gregor informoval prítomných 
o plánovaných výstavách v Galérii Faica do konca októbra 2012 a požiadal prítomných 
o konečné stanovisko reálnosti uskutočnenia tohto plánu. 
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Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. oboznámila prítomných s informáciou 
o prebiehajúcom výberovom konaní na nájom nebytového priestoru na Františkánskom 
námestí, toho času Galéria Faica. Obálky s ponukami sa budú otvárať 31.5. 2012. Vie 
o podmienke, že spomínaný priestor má slúžiť na kultúrne činnosti. Predpokladá, že pani 
starostka chce priestor prenajať už od júla a je teda viac než pravdepodobné, že v Galérii 
Faica sa uskutoční posledná výstava textilného výtvarníka Karola Pichlera do konca augusta 
2012. 
Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Léžovičová namietala, že Komisia pre 
kultúru jasne prezentovala požiadavku nekomerčnosti tohto výstavného priestoru. 
Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko pozoruje slabú komunikáciu medzi vedením mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto a komisiami. 
Poslankyňa Soňa Párnická žiada predkladať všetky materiály týkajúce sa prenájmov na 
kultúru, Komisii pre kultúru. 

2. Základné okruhy programov Kultúrneho leta 2012 

Vedúci oddelenía kultúry Ing. Ernest Huska písomne predložil a ústne informoval prítomných 
o pripravených programoch v Kultúrnom lete 2012. Novinkami budú tanečné utorky pre 
seniorov pred Hotelom Carlton každý druhý utorok s výnimkou Anna bálu, ktorý bude vo 
štvrtok 26.7. Piatky na Hviezdoslavovom námestí ovládne medzinárodná scéna. Pokračovať 
sa bude v stredu divadelnými predstaveniami a vo štvrtok koncertmi na nádvorí Zichyho 
paláca. Hudobné produkcie na Hviezdoslavovom námestí sa podarilo zatiaľ zostaviť tak, že sa 
neodohrajú iba 3 soboty, ale pribudli tri piatky. Leto hereckých osobností v tomto roku sa 
nebude realizovať, ale pripravujú sa netradičné formy premietania. V Medickej záhrade budú 
realizované cvičenia a predstavenia pre deti každý pondelok v mesiaci júl. Letná čitáreň 
realizovaná Staromestskou knižnícou začína 18. júna. 
Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto berie na 
vedomie informáciu program Kultúrneho leta 2012 v Starom Meste. 

3. Dotácie 

Na májové zasadnutie Komisie pre kultúru bola doručená jedna žiadosť nposkytnutie dotácie 
na kultúruu činnosť: 

Meno žiadatel'a: Občianske združenie Bratislavský Gašparko 
Adresa: Wolkrova 3, 851 04 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Balogh 
IČO: 42169917 
DIČ: 2022818600 
Názov projektu: Letné stredy v Gašparkove 
Požadovaná výška dotácie: 340€ 

UZNESENIE 35/2012 

Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie žiadateľovi Občianske združenie Bratislavský Gašparko 
na Letné stredy v Gašparkove vo výške 300€. 
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Hlasovali: 5 
hlasovanie za: 4 proti: 1 zdržal sa:O 

4. Plán činnosti Komisie pre kultúru do konca roka 2012 

Členovia Komisie pre kultúru sa dohodli na júnovom stretnutí dňa 18. 6. 2012 016.30 h. 
v Centre hudby, Zichyho palác. 

s. Rôzne 

Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko na úvod bodu programu rôzne predniesol podnet 
občana o probléme s hlučnosťou najmä v nočných hodinách z reštaurácie Hrad. 
Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. tiež vie o tomto probléme a už o ňom 
infonnovala príslušného referenta a dala podnet k riešeniu situácie. 
V rôznom predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová otvorila diskusiu 
o podnete pána Kalného k pomenovaniu verejného priestranstva po prof. Karolovi Kochovi. 
Priklonila sa k oficionalizácii názvu Kochova záhrada a Kochova nemocnica. 
Poslanec PhDr. Štefan Holčík namietal, že poslanci môžu iniciovať len pomenovania 
verejných priestranstiev a nie v súkromnom vlastníctve. 
Predsedníčka Komisie pre kultúru prisľúbila zistiť súčasný stav názvu nemocnice sídliacej 
v pôvodnom Sanatóriu Koch a zistiť stav zverenia príslušnej záhradyajej oficiálny názov. 
Ďalej infonnovala o odpovedi na interpeláciu poslankyne Babčanovej na rozpor v existujúcej 
adrese sídla Centra vizuálneho umenia v Pisztoriho paláci,na Štafanikovej ulici, ktorý bol 
zverený do správy OZ VIA CULTURA a pôsobením pána Mgr. Richarda Gregora v Galérii 
Cypriána Majerníka na Ventúrskej ulici. Výsledkom odpovede je infonnácia o riešení 
momentálneho stavu novým organizačným poriadkom.. I 

Zapisovateľka: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 28. mája 2012 

Ukončenie: o 18.00 hod. 

Rozdeľovník: 

PhDr. Tatiana Rosová, starostka 
Ing. Ján Krta, zástupca starostky 

ri ~'ó0ť~ 
MUDr. Halka Ležovičová 

predsedníčka Komisie pre kultúru 

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