
Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  
                             záznam  1/2011, z 25. 1. 2011, 16.00 h, miestnosť č.208 
 
Prítomní:   MUDr. Halka Ležovičová, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., Doc. Mgr. art. Štefan 
Bučko, Soňa Párnická, PhDr. Štefan Holčík       
 
Neprítomní: Mgr. Miroslava Babčanová   
 
Pozvaní: Mgr. Richard Gregor 
 
Predsedkyňa komisie kultúry MUDr. Halka Ležovi čová otvorila zasadnutie komisie 
kultúry Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto a privítala pozvaného 
vedúceho oddelenia kultúry, pána Mgr. Richarda Gregora a zástupcu starostky pána 
MUDr. Petra Osuského Csc. a oboznámila prítomných s programom: 
 
1) Správa o činnosti kultúrnych zariadeniach v správe Mestskej časti Bratislava – Staré  
    Mesto 
2) Rôzne 
 
1) Každý člen komisie dostal v papierovej podobe vypracovaný materiál, ktorý 
obsahoval prehľad činností a najzaujímavejších projektoch za rok 2010 na Kultúrnych 
zariadeniach a oddelenia kultúry, tabuľkový prehľad o charakteristike a počte podujatí 
organizovaných kultúrnymi zariadeniami a oddelením kultúry v roku 2010, prehľad 
rozpočtu za rok 2010 a 2011, spracovaný ekonomickým oddelením a prehľad poplatkov 
za kurzy a krátkodobé prenájmy. 
 
Predsedkyňa komisie kultúry MUDr. Halka Ležovi čová odporučila prítomným 
poslancom materiál si podrobne preštudovať doma a na nasledujúcom zasadnutí 
položiť doplňujúce otázky. V záujme zrozumiteľnejšieho prehľadu rozpočtu požiadala 
pána vedúceho oddelenia kultúry Mgr. Richarda Gregora o doplnenie ekonomických 
kapitol o podrobný rozpis obsahu jednotlivých položiek a podania informácie nákladov 
na prevádzku Galérie Cypriána Majerníka a Galérie F7, na ďalšie zasadnutie komisie 
kultúry v písomnej podobe a pravidelne informovať členov komisie kultúry 
o podrobnom programe kultúrnych zariadení. Následne mu odovzdala slovo  k podaniu  
informácie k plánom a zámerom na oddelení kultúry. 
 
Pán Gregor informoval prítomných, že je poverený vedením oddelenia kultúry na 
polročné obdobie a je zámer obsadiť tento post vhodným kandidátom (najlepšie 
konkurzom), a ďalej že navrhuje zrušiť poverenie o vedení Centra divadla, literatúry 
a vzdelávania Mgr. Eve Košťálovej a túto pozíciu spolu s pozíciou dramaturga Centra 
hudby chce obsadiť novými odborníkmi. Galériu F7 plánuje zveriť Slovenskej sekcii 
medzinárodnej asociácie kritikov so sídlom v Paríži AICA, ktorá by tu organizovala 
výstavy a prednášky renomovaných odborníkov, čím by sa sprofesionalizoval výber 
vystavujúcich autorov (o.i. vytvorením galerijnej rady). 
 
Predsedkyňa komisie MUDr. Halka Ležovičová a poslanci PhdDr. Barbora 
Oráčová,PhD., PhDr. Štefan Holčík vyjadrili nesúhlas s návrhom riešenia Galérie F7 
a žiadali ponechať jej súčasnú podobu, dávať priestor i neprofesionálnym výtvarníkom 
na pôde Starého Mesta v historickom jadre. 
 



Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko vyslovil súhlas s plánom vytvoriť galerijnú radu 
v Galérii F7 z odborníkov v oblasti výtvarného umenia. 
 
2.1) Poslaneci PhdDr. Barbora Oráčová, PhD. a Doc. Mgr. art. Štefan Bučko položili 
pánovi vedúcemu otázku o dôvode jeho odvolania z funkcie pred dvoma rokmi. 
 
Mgr. Richard Gregor vysvetlil pozadie nevydarenej výstavy fotografií v Galérii 
Cypriána Majerníka, organizovanej v spolupráci so Stredoeurópskym domom 
fotografie, ktorý bez predchádzajúceho prerokovania s galériou zmenil dohodnutý 
charakter výstavy – tá bola neskôr označená za pornografickú. Konštatoval, že mu 
neboli do súčasnosti vysvetlené vecné dôvody jeho odvolania. 
 
Predsedkyňa komisie MUDr. Halka Ležovičová vysvetlila vedúcemu oddelenia kultúry, 
že výstava bola už len vyvrcholenie všeobecnej nespokojnosti s jeho vedením oddelenia 
kultúry pred dvoma rokmi. Poslanec PhDr. Štefan Holčík vysvetlil pánovi Gregorovi, že 
nespokojnosť bola v náraste finančných nákladov na oddelení kultúry. 
 
Pán Gregor sa dôrazne ohradil, že toto tvrdenie sa nezakladá na faktoch a informoval 
prítomných, že v septembri 2008 odovzdal písomné vyhodnotenie o finančnej efektivite 
reformy vo výške cca. 600.000Sk každoročne, a to v troch vyhotoveniach: starostovi, 
prednostovi a vedúcej ekonomického oddelenia k posúdeniu, ktoré nikdy nedostal. 
Nikdy v minulosti tiež nedostal písomne ani ústne žiadne upozornenie o prekročení 
čerpania rozpočtu, ani upozornenie o porušení pracovnej disciplíny či o inej 
nespokojnosti s jeho prácou. 
 
2.2) Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. požiadala pána vedúceho oddelenia 
kultúry o zasielanie informácií poslancom o kultúrnych aktivitách a vypracovať 
podrobnú informáciu o pracovníkoch, ktorí čerpajú mzdu z položky ostatné osobné 
náklady. 
 
2.3) Predsedkyňa komisie kultúry požiadala pána vedúceho kultúry o predloženie na 
ďalšie zasadnutie komisie kultúry, vyčíslenie nárastu mzdových nákladov prijatím 
dvoch dramaturgov do Centra hudby a Centra divadla, literatúry a vzdelávania 
a asistentky do Galérie F7, kompletne vrátane stravných lístkov a poistného. 
 
2.4) Poslanec Phdr. Štefan Holčík vyslovil požiadavku, adresovanú vedúcemu kultúry, 
umyť okná budovy Centra vizuálneho umenia na Štefanikovej ulici . 
 
2.5) Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko vyslovil svoj osobný dojem, že skladba 
kultúrnych programov nie je dosť pestrá.  
 
2.6) Poslankyňa PhdDr. Barbora Oráčová , PhD. žiada dodať na nasledujúce zasadnutie 
informáciu o schválenej výške dotácii pre oblasť kultúry na rok 2011. 
 
2.7) Komisia kultúry sa dohodla na mesačných intervaloch zasadnutí. 
 
2.8) Komisia kultúry žiada vedenie úradu Mestskej časti Bratislava Staré Mesto 
o písomnú informáciu, aké má kompetencie komisia kultúry. 
                                                    
 



Rokovanie komisie kultúry ukončila  MUDr. Halka Ležovičová a poďakovala za účasť 
členom komisie.    

    
                                                                                                        MUDr. Halka Ležovičová  
                                                                                                        predsedkyňa komisie kultúry 
                                                                                         
Zapísala: 25.1.2011 
Beata Tarjányiová 
zapisovateľka komisie kultúry 


