
Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  
                             záznam  2/2011, z 28. 2. 2011, 16.30 h, miestnosť č.208 
 
Prítomní členovia komisie:  MUDr. Halka Ležovičová, PaedDr. Barbora Oráčová, PhD., 
Doc. Mgr. art. Štefan Bučko, Soňa Párnická, PhDr. Štefan Holčík   , Mgr. Miroslava 
Babčanová   
 
 
Pozvaní: Mgr. Richard Gregor 
 
Prítomní:  PhDr. Tatiana Rosová, Mgr. Sven Šovčík, Ing. Oliver Paradeiser 
 
Februárové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto otvorila predsedkyňa komisie MUDr. Halka Ležovičová a privítala prítomnú 
starostku Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto PhDr. Tatianu Rosovú, prednostu úradu 
Mgr. Svena Šovčíka a miestneho kontrolóra Ing. Olivera Paradeisera a oboznámila 
prítomných s programom. 
 
1. Rozpočet oddelenia kultúry na rok 2011 
    a. navýšenie mzdových prostriedkov prijatím nových pracovníkov 
    b. vyčíslenie nákladov na Galérie Cypriána Majerníka a F7 
2. Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2010 a návrh programu Kultúrneho leta 2011 
3. Kompetencie Komisie pre kultúru 
4. Rôzne 
 
1. Prítomní poslanci dostali v papierovej podobe materiál, ktorý obsahoval rozpočet na rok 
2011 s vysvetlivkami k obsahu kapitoly, rozdiely voči rozpočtu na rok 2010, vyhodnotenie 
Kultúrneho leta 2010, vyhodnotenie činnosti a hospodárenia Galérie Cypriána Majerníka  
a Galérie F7.  
Poslanec PhDr. Štefan Holčík vyjadril nespokojnosť s popisom ekonomických kapitol, 
pokladá ich za málo konkrétne a zavádzajúce. Požaduje presnejší rozpis, ktorý bude 
zodpovedať len potrebám kultúry. 
 
1. a. Predsedkyňa komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová odovzdala slovo pozvanému 
vedúcemu oddelenia kultúry Mgr. Richardovi Gregorovi k navýšeniu mzdových prostriedkov, 
prijatím nových pracovníkov. Oslovený vysvetlil, že k riešeniu stavu pracovníkov pristúpil 
pred dva a pol rokom a momentálne sa prijímajú pracovníci na neobsadené posty. Následne sa 
slova ujal prednosta úradu Mgr. Sven Šovčík, kompetentná osoba vo veciach personalistiky. 
Vysvetlil prítomným, že rozpočet bol schválený na počet pracovníkov v súlade so schválenou 
štruktúrou pri zriadení Centra hudby, Centra divadla, literatúry a vzdelávania a Centra 
vizuálneho umenia. Neobsadenie voľných miest ,  by znamenalo šetrenie mzdových 
prostriedkov, ktoré nejdú z oddelenia kultúry. 
Starostka PhDr. Tatiana Rosová oboznámila prítomných poslancov so zámerom na úseku 
kultúry, využiť špičkových odborníkov na hudbu, divadlo a výtvarnú tvorbu i mimo ich 
pracovného sídla a zapojiť ich do celého kultúrneho diania a  propagácii podujatí, 
organizovaných i inými subjektmi na území Starého Mesta. 
 
1. b. Predsedkyňa komisie MUDr. Halka Ležovičová ukončila diskusiu a otvorila ďalší bod 
programu, vyhodnotenie činnosti a nákladov na galérie Cypriána Majerníka a F7. Poďakovala 
za podrobné vypracovanie a prehľad, ale upozornila na chýbajúci údaj v prehľade nákladov 



Galérie Cypriána Majerníka, nevykázanie mzdy strážnej služby a občerstvenie na 
vernisážach. Vedúci oddelenia kultúry Mgr. Richard Gregor vysvetlil, že pracovník na 
stráženie výstavy je poverený i inými úlohami a je problematické presne vyčísliť podiel na 
Galérii Cypriána Majerníka a ani nevie vyčísliť náklady na občerstvenie, nakoľko túto 
záležitosť riešil sekretariát starostu. Prednosta úradu Mgr. Sven Šovčík upozornil , že je 
neprípustné zverejňovať mzdy kmeňových zamestnancov. 
 
V súvislosti s propagáciou sprievodných podujatí v Galérii Cypriána Majerníka, poslankyňa 
Mgr. Miroslava Babčanová vyslovila návrh na informovanie všetkých domácností v Starom 
Meste, formou letáčiku na adresu. Pani starostka PhDr. Tatiana Rosová pripomenula, že 
formu propagácie všetkých kultúrnych aktivít na kvalitatívne vyššej úrovni ,ako doteraz, bude 
mať za úlohu nový pracovník na oddelení kultúry. 
 
2. K programu Kultúrneho leta 2011 pripravuje pán vedúci oddelenia kultúry Mgr. Richard 
Gregor kompletnú prezentáciu svojich zámerov na marcové zasadnutie Komisie pre kultúru. 
Pani starostka PhDr. Tatiana Rosová informovala o dohodnutom pracovnom stretnutí 
s primátorom mesta Bratislava, na tému koordinácie kultúrnych programov s dôrazom na 
letné mesiace a vyslovila predstavu spoločnej realizácie, vzájomnej informovanosti  s cieľom 
odstrániť možnú duplicitu a roztrieštenosť. 
Nakoľko pracovné povinnosti v Galérii Cypriána Majerníka nedovolili vedúcemu oddelenia 
kultúry Mgr. Richardovi Gregorovi zúčastniť sa ďalšieho rokovania Komisie pre kultúru, 
ospravedlnil sa . Predsedkyňa MUDr. Halka Ležovičová to akceptovala a poďakovala za 
prítomnosť na februárovom zasadnutí Komisie kultúry starostke PhDr. Tatiane Rosovej, 
prednostovi Mgr. Svenovi Šovčíkovi a miestnemu kontrolórovi Ing. Oliverovi Paradeiserovi 
a zároveň poďakovala prednostovi za elektronické zaslanie kompetencie Komisie kultúry, 
všetkým členom . Následne hostia zasadnutie opustili. 
K vyhodnoteniu Kultúrneho leta 2010 i ústne referovala k vypracovanému materiálu 
Mgr. Beata Tarjányiová, ktorá bola v roku 2010 zodpovedná za jeho prípravu a realizáciu. 
 
3. K bodu kompetencie Komisie pre kultúru predsedkyňa MUDr. Halka Ležovičová si overila 
doručenie všetkým členom materiálu a jeho naštudovanie.  
 
4. Rôzne 
 
Predsedkyňa MUDr. Halka Ležovičová otvorila diskusiu na tému činnosti Galérie F7 
s plánovaním jej ukončenia a nadviazania spolupráce so Slovenskou sekciou medzinárodnej 
asociácie kritikov so sídlom v Paríži AICA. 
Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová, PhD a predsedkyňa MUDr. Halka Ležovičová 
informovali prítomných o výsledku svojho prieskumu medzi obyvateľmi Bratislavy - Staré 
Mesto, ktorý bol jednoznačne za zachovanie pôvodného charakteru činnosti menovanej 
galérie : prezentovať  neprofesionálne výtvarné umenie. 
Poslanec PhDr. Štefan Holčík pripomenul, že miestna kultúra platená zo zdrojov miestnej 
samosprávy nemá suplovať funkciu štátnych kultúrnych inštitúcií a predpokladá v prípade 
zverenia priestoru na Františkánskom námestí spomínanej AICA, že sa tak stane. 
Poslanec Doc. Mgr. art. Štefan Bučko vyslovil návrh, pozvať za člena Komisie pre kultúru 
neposlankyňu, ale odborníčku na výtvarné umenie, Alenu Piatrovú. Poslanec PhDr. Štefan 
Holčík namietol, že momentálne legislatíva tento krok neumožňuje a potvrdila to 
i predsedkyňa MUDr. Halka Ležovičová, ktorá následne ukončila diskusiu a nechala hlasovať  
 
 



za uznesenie č.1/2011: 
 
Žiadame prednostu úradu zachovať Galériu F7, ako výstavný priestor  
i pre neprofesionálnych výtvarníkov. 
 
hlasovalo za: 5   hlasovalo proti: 0  hlasovania sa zdržali: 1 
 
V závere rôzneho predsedkyňa MUDr. Halka Ležovičová ukončila februárové zasadnutie 
Komisie pre kultúru a pozvala prítomných na marcové, ktoré sa uskutoční 14. 3. 2011 o 16,30 
hod. 
 
 
                                                                                 MUDr. Halka Ležovičová 
                                                                                 predsedkyňa Komisie pre kultúru 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Beata Tarjányiová 
 
V Bratislave 28. 2. 2011 
 
 
 
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 
Mgr. Richard Gregor, vedúci oddelenia kultúry 
Ing. Paulína Schmidtová, referát organizačný 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


