
Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
záznam 6/2012, z 18. 6.2012,16.30 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, Mgr. Miroslava 
Babčanová 

, 
Pozvaní hostia: Ing. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry, JUDr. Mária Barátiová, vedúca 
odd. obchodu, VP a MD, Mgr. Martina Tichá, referát riadenia a koordinácie projektov 

Júnové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto, otvorila predsedníčka komisie MUDr. Halka Ležovičová a privítala vedúceho 
oddelenia kultúry Ing. Ernesta Husku, mDr. Mária Barátiová a Mgr. Martinu Tichú. 

1. Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických 
nápojov v zariadeniach spoločného stravovania alebo na iných verejne prístupných miestach 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

2. Výstavný priestor na Františkánskom námestí Č. 7 

3. Program Kultúrneho leta 2012 

4. Prerokovanie ďalších bodov zastupiteľstva podľa rozhodnutia komisie 
Návrhu Integrovaná stratégia rozvoja mestských oblastí (ISRMO) Bratislava-Staré Mesto -
Oblasť Blumentá1. 

5. N á vrh - Dodatok Č. 2 k Pravidlám nakladania s majetkom mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto. 

6. Rôzne 

l. Návrh stanoviska k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o úprave podmienok predaja, podávania alebo 
požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania alebo na iných 
verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Na úvod rokovania k prvému bodu programu pani mDr. Mária Barátiová podala prítomným 
poslancom vysvetlenie a upozornila na návrh úpravy predloženého textu. 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča 
miestnemu zastupiteľstvu prijať uznesenie, ktoré bude odporúčať mestskému zastupiteľstvu 
neschválit' všeobecné záväzné nariadenie o úprave podmienok predaja, podávan'ia alebo 
požívania alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania alebo na iných 
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verejne prístupných miestach na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
v predkladanej fonne ako celok. 

Hlasovali: 6 
Izlasovanie za: 6 

UZNESENIE 36/2012 

proti: O 

2. Výstavný priestor na Františkánskom námestí č. 7 

zdržal sa:O 

Členovia Komisie pre kultúru dostali k preštudovaniu projekt Old Town Gallery, ktorého 
hlavným cieľom je vystavovať a propagovať historické centrum i mestskú časť Bratislavu
Staré Mesto vo výtvarnom umení . Realizácia bude vo výstavnom priestore na 
Františkánskom námestí. Autori projektu chcú pri výbere umeleckých diel klásť dôraz na to, 
aby vystavujúci umelci vytvárali synergický efekt s hlavným zameraním galérie. Výber bude 
konzultovaný s teoretikmi umenia, obcou kritikov a s pracovníkmi v oblasti kultúry, rovnako 
ako so zástupcom Staré Mesta v galerijnej rade. Sľubuje publikačnú činnosť vydávaním 
ročného katalógu, úpravu osvetlenia priestoru na vlastné náklady a zabezpečiť prevádzku 
i cez víkendové dni. 

K druhej paralelnej časti projektu boli pripomienky. Poslanci nesúhlasili s úzkym zameraním 
galérie len na tematiku Bratislava a najmä Staré Mesto. Ich predstava je aby to bola "Galéria 
pre všetkých " ,kde by sa vyberali diela v spolupráci s galerijnou radou, v ktorej by boli 
zastúpení odborníci z rôznych oblastí výtvamého umenia eventuálne s výtvarným vzdelaním, 
poslanci, pracovníci oddelenia kultúry a kultúrnej komisie. Galerijná rada hy bola čestná bez 
nároku na honorár. 

Poslankyňa Mgr. Miroslava Babčanová vyslovila nespokojnosť so zámerom projektu 
pracovať len s profesionálnymi umelcami, čo nezodpovedá nosnej myšlienke Galérie pre 
všetkých, ktorú podporujú členovia Komisie pre kultúru. Podporí projekt v prípade 
akceptovania doplňujúcich podmienok Komisie pre kultúru. Nezaujal ju ani názov galérie 
a prikláňa sa k znovuobnoveniu názvu Galéria F7. 

Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová bude 'požadovať mesačnú 
periodicitu výstav a predstavuje si stálu expozíciu fotografií v strednej miestnosti 
a obmieňané výstavy realizovať v dvoch krajných miestnostiach. 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča 
starostke schváliť ideový zámer galérie pod pracovným názvom Old Town Gallery, 
neziskovej organizácie Park Piarg vo výstavnom priestore na Františkánskom námestí pri 
rešpektovaní požiadaviek Komisie pre kultúru, ktorá ich ešte podrobne dopracuje aj 
s návrhom ľudí do galerijnej rady. Zmluvu o spolupráci vypracuje právne 
oddelenie s podkladmi, ktoré dodá Komisia pre kultúru. 

Hlasovali: 6 
hlasovanie za: 6 

UZNESENIE 37/2012 

proti: O 
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zdržalsa:O 



3. Program Kultúrneho leta 2012 

Vedúci oddelenia kultúry Ing. Ernest Huska informoval prítomných o konečnej verzii 
programov Kultúrneho leta 2012 a pozval na najbližšie podujatia. Kultúrne leto sa otvorí 
koncertom The Tap Tap 24. 6. 019.00 h v Slovenskej národnej galérii. Novinkou oproti 
predchádzajúcemu ročníku budú Taoce v podvečer pri príjemnom posedení na letnej terase 

; 

Hotela Carlton. 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zobrala 
na vedomie program Kultúrne leto 2012 v Starom Meste. 

4. Prerokovanie ďalších bodov zastupiteľstva podľa rozhodnutia komisie 

Ing. Martina Tichá poinformovala prítomných poslancov s obsahom Návrhu Integrovaná 
stratégia rozvoja mestských oblastí (ISRMO) Bratislava-Staré Mesto - Oblasť Blumentál. 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča 
Návrh Integrovaoá stratégia rozvoja mestských oblastí (ISMO) Bratislava-Staré Mesto -
Oblasť Blumentál predložiť na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

Hlasovali: 6 
hlasovanie za: 6 

UZNESENIE 39/2012 

proti: O zdržal sa:O 

S. N á vrh - Dodatok Č. 2 k Pravidlám nakladania s majetkom mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto. 

Komisia pre kultúrn Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zobrala 
na vedomie materiál N á vrh - Dodatok Č. 2 k Pravidlám nakladania s majetkom 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 

6. Rôzne 
Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová poďakovala prítomným za účasť 
na júnovom zasadnutí a popriala príjemné prežitie letných mesiacov. I 

rl ~",G1o_ 
MUDr. Halka Ležovičová 

predsednička Komisie pre kultúru 
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Zapisovateľka: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 18.júna 2012 

Ukončenie: o 19.00 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. Ernest Huska, vedúci oddelenia kultúry 
Ing. Paulína Schmidtová, referát organizačný 
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