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Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  
                             záznam  4/2011, z 4. 4. 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     
Ospravedlnení: Mgr. Miroslava Babčanová   
Pozvaní: Mgr. Richard Gregor 
 
Prítomní:  PhDr. Tatiana Rosová, Mgr. Sven Šovčík, MUDr. Peter  Osuský Csc. 
 
 
Aprílové zasadnutie Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto otvorila predsedkyňa komisie MUDr. Halka Ležovičová a privítala zástupcu 
starostky MUDr. Petra Osuského Csc. , prednostu úradu Mgr. Svena Šovčíka a pozvaného 
vedúceho oddelenia kultúry Mgr. Richarda Gregora. Prítomných oboznámila s programom: 
 
1. Kultúrne leto 2011 
2. Európska hudobná akadémia Schengen, neziskový fond – správa o činnosti za rok 2010 
a nominácia členov správnej rady 
3. Galéria F7 
4. Kultúrne aktivity pre seniorov 
5. Dotácie 
6. Rôzne 
 
1. Kultúrne leto 2011 
Vedúci oddelenia kultúry Mgr. Richard Gregor informoval o koncepcii Kultúrneho leta 2011, 
ktorá zachováva základnú štruktúru Kultúrneho leta 2010. Konečnú podobu nadobudne až po 
obdržaní dotácií na základe žiadostí oddelenia kultúry na inštitúcie prideľujúce finančné 
príspevky. Informoval o priebehu jednania s Bratislavským informačným a kultúrnym 
strediskom o spolupráci pri príprave Kultúrneho leta. Predpokladá, že menovaná inštitúcia 
v tomto roku prekonáva určité finančné problémy a nereaguje momentálne na výzvy 
k rokovaniu. Reálnosť tejto činností vidí až po skončení Kultúrneho leta. 
 
Predsedkyňa komisie MUDr. Halka Ležovičová otvorila diskusiu a v rámci nej zdôraznila 
potrebu uskutočniť promenádne koncerty na Hviezdoslavovom námestí aspoň v sobotu. 
 
Doc. Mgr. art. Štefan Bučko sa opýtal na postup pri príprave cyklu divadelných predstavení 
na nádvorí Zichyho paláca a pán Gregor objasnil, že z dôvodu kapacitného a špecifika 
technických možností je výber podstatne obmedzený. Zámerom Centra divadla ,literatúry 
a vzdelávania je v budúcnosti vystavať tento cyklus s jednotiacou myšlienkou. 
 
MUDr. Halka Ležovičová navrhla pozvať na májové zasadnutie Komisie pre kultúru 
PhDr. Borivoja Medelského, ktorý program divadiel na leto zostavuje a realizuje. Prítomní 
poslanci súhlasili. 
 
Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto vzala 
na vedomie predbežný program Kultúrneho leta 2011. 
 
2. Európska hudobná akadémia Schengen, neziskový fond – správa o činnosti za rok 
2010 a nominácia členov správnej rady  
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Prednosta Mgr. Sven Šovčík informoval o činnosti za rok 2010 Európskej hudobnej 
akadémie, neziskového fondu zriadeného Mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto v roku 
2005. Cieľom je pripraviť začínajúcich umelcov na účinkovanie pred publikom. V roku 2010 
sa realizovali 4 koncerty v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.  
 
                                             UZNESENIE č. 2/2011 
 
2. a) Komisia kultúry berie na vedomie Správu o činnosti Európskej akadémie Bratislava – 
Schengen, neziskový fond, za rok 2010. 
     b) Komisia kultúry navrhuje Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto zrušiť: 
     b. 1) dňom 26. 4. 2011 uznesenie č. 12/2007 bod f.2. zo dňa 27.3.2007, ktorým za mestskú 
časť Bratislava - Staré Mesto boli za členov správnej rady v neziskovom fonde Európska 
hudobná akadémia Bratislava – Schengen, n.f. , schválení Mgr. Sven Šovčík, Jaroslav Ježek 
a MUDr. Halka Ležovičová 
    b. 2) dňom 26.4.2011 uznesenie č.118/2005 bod A. 3. zo dňa 10.11.2005, ktorým za 
mestskú časť Bratislava Staré Mesto bola za revízora v neziskovom fonde Európska akadémia 
Bratislava – Schengen, n.f., schválená Ing. Anna Lašánová 
    c) Komisia pre kultúru navrhuje vymenovať 
    c 1) za mestskú časť Bratislava- Staré Mesto za členov správnej rady neziskového fondu 
Európska hudobná akadémia Bratislava – Schengen, n.f., Mgr. Svena Šovčíka, MUDr. Halku 
Ležovičovú a Doc. Mgr. art. Štefana Bučka. 
    c. 2) za mestskú časť Bratislava Staré Mesto za revízora neziskového fondu Európska 
hudobná akadémia Bratislava – Schengen, n.f., Ing. Petru Strejčkovú.  
  
hlasovanie za:   5                                 proti: 0                                                        zdržal sa: 0 
 
 
3. Galéria F7 
Predsedkyňa MUDr. Halka Ležovičová informovala prítomných o svojej návšteve poslednej 
výstavy v Galérii F7  a subjektívne vyjadrila s ňou spokojnosť. Navrhuje, ak má byť problém 
obchádzanie zákona neregistráciou Galérie F7 na Ministerstve kultúry, nazývať ju výstavný 
priestor. Nevidí problém v zostavení Galerijnej rady a vyslovuje názor, že smerovanie kultúry 
sa v Starom Meste obmedzilo na rozvoj dvoch galérií. Dostala otázku od občanov, prečo 
mestská časť Bratislava - Staré Mesto živí galériu s nad bratislavským významom. Vyzvala 
prítomných vyjadriť sa k zachovaniu pôvodného charakteru činnosti Galérie F7 a otvorila 
diskusiu. 
 
Vedúci oddelenia kultúry Mgr. Richard Gregor vysvetlil porušovanie zákona o povinnosti 
registrovať galérie na Ministerstve kultúry tvorbou zbierky. 
 
Poslanec PhDr. Štefan Holčík oponoval, že zbierku tvorila mestská časť a nie Galéria F7, 
nakoľko nemá právnu subjektivitu a mestská časť má na to právo, bez účasti Ministerstva 
kultúry. 
 
Prednosta Mgr. Sven Šovčík pokladá Galériu Cypriána Majerníka za tak spoločensky  
významnú, že je jedno, ktorá inštitúcia sa stará o jej existenciu. 
 
Mgr. Richard Gregor oboznámil prítomných s informáciou, že Slovenskej sekcii 
medzinárodnej asociácie kritikov AICA, (ktorú navrhol na spoluprácu s mestskou časťou 
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Bratislava - Staré Mesto k realizácii činnosti v Galérii F7) sa podarilo získať grant vo výške 
11 000€ na prezentáciu slovenského výtvarného umenia šesťdesiatych rokov, formou 10 
prednášok, 6 až 8 výstav a 1 konferencie v priebehu roka. 
 
Poslanec Doc.Mgr.art. Štefan Bučko znova predniesol svoj návrh kompromisu, zosúladiť 
činnosť AICA so súčasnou dramaturgiou Galérie F7. 
 
Poslanec PhDr. Štefan Holčík sa opýtal, či nový subjekt bude vytvárať zbierku umeleckých 
diel. 
 
Mgr. Richard Gregor odpovedal, že nie. 
 
Poslankyňu PaedDr. Barboru Oráčovú zaujímalo na aké obdobie bude dohoda uzavretá. 
 
Mgr. Richard Gregor odpovedal, že je v pláne  spoluprácu zmluvne dohodnúť na 5 rokov. 
 
PhDr. Štefan Holčík namietal, že sa neuskutočnilo výberové konanie na zverenie majetku vo 
verejnej správe k užívaniu inému subjektu a oboznámil prítomných so skutočnosťou, že 
cieľom tvorcov výstavného priestoru Galérie F7 bolo nevytvoriť ďalšiu galériu, akých je 
v strede mesta veľké množstvo, ale dôstojný stánok i pre neprofesionálnych výtvarníkov. 
 
Prednosta Mgr. Sven Šovčík vysvetlil, že spolupráca s AICA nebude formou prenájmu 
priestoru , ale Dohodou o spolupráci, bez nároku na financie. 
 
PaedDr. Barbora Oráčová chcela poznať názor starostky na riešenie Galérie F7. 
 
Prednosta Mgr. Sven Šovčík v neprítomnosti starostky reprodukoval jej návrh pánovi 
Gregorovi , dať možnosť vystavovať v Galérii F7 Únii karikaturistov. 
 
Doc.Mgr.art.Štefan Bučko navrhol pri zachovaní pôvodnej činnosti Galérie F7 zobrať 
zodpovednosť za vystavujúcich pod  dohľadom odborníkov na výtvarnú tvorbu. 
 
MUDr. Halka Ležovičová navrhla ponechať v súčasnosti Galériu F7 v pôvodnej činnosti 
a počkať na prijatie nového vedúceho oddelenia kultúry , ktorý rozhodne o budúcnosti 
menovaného výstavného priestoru. V prípade podpísania zmluvy s AICA sa prikláňa  
k názoru neuzatvoriť dohodu o spolupráci s AICA na päť rokov, ale na jeden rok 
s povinnosťou dodať záverečnú hodnotiacu správu s finančným vyhodnotením. 
 
Poslankyne PaedDr. Barbora Oráčová a Šoňa Párnická navrhli meniť uznesenie 
z februárového zasadnutia o ponechaní Galérie F7 i neprofesionálnym umelcom, nakoľko pri 
jeho odhlasovaní nevedeli informácie o AICA a pán Gregor nemal časový priestor na 
vyčerpávajúce podanie informácií o zámeroch pri zverení priestorov F7 tejto organizácii. 
 
MUDr. Halka Ležovičová položila otázku vedúcemu oddelenia kultúry Mgr. Richardovi 
Gregorovi či nie je možné spojiť činnosť Galérie Cypriána Majerníka s AICA. 
 
Mgr. Richard Gregor vysvetlil, že hlavným poslaním Galérie Cypriána Majerníka je podpora 
mladých autor do piatich rokov po skončení odborného výtvarného štúdia a vzájomne by si 
rozporovali. 
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UZNESENIE 3/2011 
 
Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
odporúča starostke PhDr.Tatiane Rosovej poskytnúť priestor Galérie F7 na Františkánskom 
námestí č.7,  k spolupráci so Slovenskou sekciou medzinárodnej asociácie kritikov AICA , 
od 1. mája 2011 do 30. apríla 2012 s povinnosťou predložiť hodnotiacu správu do 30. apríla 
2012 Komisii pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 
hlasovanie za:   3                                 proti: 1                                                        zdržal sa: 1 
 
 
 
4. Kultúrne aktivity pre seniorov  
V čase otvorenia 4. bodu programu prišla na zasadnutie Komisie pre kultúru starostka PhDr. 
Tatiana Rosová.  
Predsedkyňa MUDr. Halka Ležovičová informovala prítomných o priebehu príprav 
najbližších podujatí pre seniorov, v máji bude koncert v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca ku Dňu matiek.  
V diskusii sa prebralo  zavedenie poplatku za vstupenku na toto podujatie vo výške 1€, limit 
dve vstupenky na jednu osobu. Koncert bude odmedializovaný v novom čísle Staromestských 
novín. Výdaj vstupeniek sa bude realizovať cez sociálne oddelenie , neprevzaté vstupenky  
sa poskytnú klubom dôchodcov, v záujme spravodlivého uspokojenia záujemcov. 

 
 
Komisia pre kultúru berie na vedomie. 
 
hlasovanie za:   5                                 proti: 0                                                        zdržal sa:0 
 
 
5. Dotácie 
Informácie k žiadostiam o poskytnutie dotácie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktoré 
podali tri subjekty, podala predsedkyňa MUDr. Halka Ležovičová. 
 
Prvá žiadosť: 
Komunitná nadácia Bratislava 
Partizánska 2 
811 03 Bratislava 
IČO: 31806147 
DIČ: 2021518400 
 
Názov projektu: Gesto pre tvoje mesto, Mladí filantropi – young4BA 
Požadovaná suma od MČBSM: 470€ 
Dotácia nebola odsúhlasená. 
 
Druhá žiadosť: 
Oľga Hoffmanová 
Špitálska 59 
811 08 Bratislava 
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DIČ: 1024633995 
 
Názov projektu: Skorovýchovný bábkokoncert II. 
Požadovaná výška dotácie: 1 000€ 
 
Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová požaduje projekt doplniť o informácie: plánovaný 
počet predstavení, miesto konania, výber vstupného, záujem Materských škôl a vek diváka, 
ktorému je predstavenie určené. 
Toho času dotácia nebola odsúhlasená, dodá sa na komisiu po doplnení  požadovaných 
údajov. 
 
Tretia  žiadosť: 
Občianske združenie Tanec pre radosť 
Folklórny súbor Studienka 
Slávičie údolie 45 
811 02 Bratislava 
IČO: 42126550 
DIČ: 1024652651 
 
Názov projektu: Príprava premiéry k 25. výročiu folklórneho súboru Studienka 
Požadovaná výška dotácie: 800€ 
 

UZNESENIE 4/2011 
 
Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto schváliť poskytnutie dotácie 250€ Občianskemu združeniu Tanec pre radosť, folklórny 
súbor Studienka na prípravu a realizáciu predstavenia k 25. výročiu folklórneho súbor 
Studienka s podmienkou uskutočnenia jedného predstavenia , bezplatne na vianočných 
trhoch, organizovaných mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto a umiestni logo st. m. pri 
medializácii a svojom podujatí. 
 
hlasovanie za:   5                                 proti: 0                                                        zdržal sa:0 
 
 
 
 
6. Rôzne 
V rôznom odovzdala v úvode predsedkyňa MUDr. Halka Ležovičová slovo Bc. Zuzane 
Stanovej z kancelárie starostky, ktorá predniesla návrh zámeru vypracovať Zoznam 
pamätihodností na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 
V rámci diskusie poslanec PhDr. Štefan Holčík vysvetlil dôvody prečo v minulosti mestská 
časť Bratislava - Staré Mesto nepristúpila k vypracovaniu Zoznamu pamätihodností. Prvým 
boli jednoznačne obmedzené kapacitné možnosti pri spracovaní obsiahleho materiálu, druhým 
nejasné definovanie pojmu pamätihodnosť a chýbajúca právna ochrana pamätihodnosti. 
 
Starostka PhDr. Tatiana Rosová akceptovala pripomienku, ale vidí psychologický význam 
v existencii zoznamu z hľadiska prístupu verejnosti k pamätihodnostiam.  
 
Túto myšlienku podporila poslankyňa Soňa  Párnická. 
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MUDr. Halka Ležovičová upozornila, že na území Bratislava - Staré Mesto sú všetky budovy 
pamätihodnosti. 
 

UZNESENIE 5/2011 
 
Komisia pre kultúru odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava Staré 
Mesto zrušiť uznesenie č.130/2008 zo dňa 12.11.2008, schváliť zámer mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto vypracovať Zoznam pamätihodností na území mestskej časti 
Bratislava Staré Mesto a žiada starostku mestskej časti Bratislava – Staré Mesto zabezpečiť 
vyhotovenie návrhu Zoznamu pamätihodností. 
 
hlasovanie za:   3                                proti: 1                                                        zdržal sa:1 
 
Aprílové zasadnutie ukončila predsedkyňa Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová 
a poďakovala prítomným za účasť, zároveň oznámila plánovaný termín májového zasadnutia 
na 16. mája 2011 s programom: 
 
 
 
 
 
 
Ukončenie zasadnutia: 20.00 hod. 
 
                                                                           MUDr. Halka Ležovičová 
                                                                      predsedkyňa Komisie pre kultúru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 4. apríla 2011 
 


