
Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre kultúru Miestneho zastupiteľstva Mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto 3/2011 zo dňa 14. 3. 2011 o 16,30 hod. v miestnosti č.208, Vajanského nábrežie 3  Prítomní: MUDr. Halka Ležovičová, PaedDr. Barbora Oráčová, Doc.Mgr.Art. Štefan Bučko, Soňa Párnická, PhDr. Štefan Holčík,   Ospravedlnení: Mgr .Miroslava Babčanová  Pozvaní: Mgr. Richard Gregor  Hostia:  Mgr. Sven Šovčík   Zasadnutie Komisie pre kultúru otvorila presedkyňa MUDr. Halka Ležovičová, privítala pozvaného vedúceho oddelenia kultúry Mgr. Richarda Gregora ,hosťa prednostu úradu Mgr.Svena Šovčíka a oboznámila prítomných s programom:  1. Rozpočet oddelenia kultúry na rok 2011 2. Koncepcia Kultúrneho leta 2011 3. Rôzne  1.Na úvod požiadala vedúceho oddelenia kultúry Mgr. Richarda Gregora o referovanie úprav rozpočtu na oddelení kultúry ,v položkách mimo príspevkov , a to: GUnaGU 15 000€, Devínskej bráne 4000€, Korunovačnej Bratislave 4000 €, Musica Viva 8000 €. Vyzvaný sa ospravedlnil, že ku konkrétnejšiemu programu Kultúrneho leta a rozpočtu sa bude môcť vyjadriť až na nasledujúcom zasadnutí, vzhľadom k tomu, že mnohé projekty sú podmienené úspešným výsledkom žiadostí o dotácie a sponzorské príspevky .Požiadal o súhlas v rôznom s odprezentovaním svojej vízie smerovania a rozvoja kultúry v Bratislave -Starom Meste. Nik z prítomných nemal námietok a bod programu 1. a 2. sa bude riešiť na ďalšom zasadnutí Komisie pre kultúru.  3.  Pri tvorbe smerovania kultúry vychádzal z Koncepcie kultúrnej politiky 2007 - 2010  s cieľom zaviesť nový model miestnej kultúry s nástrojom Koncepcie kultúrnej politiky 2011 - 2014. Jeho zámerom je do augusta 2011, vytvoriť podmienky pre novú koncepciu kultúry. Predstavil štruktúru zariadení, ich vzájomnú prepojenosť pri príprave a realizácii jednotlivých druhov kultúrnych aktivít a pozornosť venoval Galérii F7, ktorej súčasný stav vidí negatívne : nemá štatút, žiadne zameranie ,absentuje galerijná rada, má neodborné vedenie, nezískala dotácie, nevykonáva publikačnú činnosť, obchádza zákon o tvorbe zbierok a má nulovú mienkotvornosť. Nadhodil problematiku riešenia samostatnosti kultúrnych zariadení vzhľadom na mnohé momenty nepružnosti z dôvodu pričlenenia k úradu a rozdielnosťou obsahu činností. Navrhol varianty riešenia, najmä ako príspevkové organizácie. Časový horizont určil od 5 do 10 rokov. Dôležitosť prikladá zachovaniu odborného delenia kultúrnych zariadení. Dotkol sa i otázky riešenia neprofesionálnych výtvarníkov na území Bratislava - Staré Mesto, nakoľko nie je presvedčený, že má mestská časť poskytnúť k tejto činnosti najlukratívnejší priestor, Galériu F7.Spojil sa s odborníkom na neprofesionálne výtvarníctvo, pánom Vladislavom Maláskom , ktorý vypracoval , pracovnú verziu perspektív vzniku a  činnosti združenia neprofesionálnych výtvarníkov na území Bratislava - Starého Mesta.   Predsedkyňa komisie MUDr. Halka Ležovičová otvorila diskusiu k odprezentovanému materiálu. 



Poslanec PhDr. Štefan Holčík namietol, že očakával iný program zasadnutia a nemá sa  k čomu vyjadrovať.  Predsedkyňa komisie MUDr. Halka Ležovičová vyslovila svoj názor, že v perspektívach vypracovaných vedúcim oddelenia kultúry Mgr. Richardom Gregorom sa vytratila miestna kultúra a myslí si, že sa kladie dôraz nad bratislavské priority.  Žiada zachovať štruktúru programov Kultúrneho leta z roku 2010,ktoré pokladá za najúspešnejšie a má naň pozitívne ohlasy obyvateľov Bratislava - Staré Mesto. Žiada uskutočniť 9 až 11 koncertov , 9 až 11 divadelných predstavení na nádvorí Zichyho paláca a 9 až 11 koncertov na Hviezdoslavovom námestí v sobotu, oproti roku 2011 je to zoštíhlenie programu o nedele a príležitostné piatky.  Vedúci oddelenia Mgr. Richard Gregor upozornil, že v tomto roku je krátený rozpočet  a nebude možné zabezpečiť taký počet promenádnych koncertov na Hviezdoslavovom námestí, ako v minulosti. Jasnejšia situácia s financiami bude po oznámeniach o pridelení dotácií a vidí budúcnosť v organizovaní podujatí podobného typu v spolupráci s Magistrátom, respektíve s jeho kultúrnym zariadením BKIS.  Predsedkyňa komisie MUDr. Halka Ležovičová oponovala, že sa nemôžeme spoliehať na spoluprácu s Magistrátom, nakoľko mizivý počet podujatí v historickom centre touto organizáciou v roku 2010 dá tušiť, že sa i tento rok bude orientovať na realizáciu kultúrnych podujatí v priestore Eurovei.  Poslanec Doc. Mgr. Art. Štefan Bučko navrhuje aktívny prístup k podujatiam, počkať na výsledky pridelenia grantov a podľa toho zorganizovať počet aktivít s rešpektovaním súčasných finančných možností.  Vedúci oddelenia kultúry Mgr. Richard Gregor ubezpečil, že ak pribudnú peniaze z pridelených dotácií, zabezpečí promenádne koncerty na Hviezdoslavovom námestí  na vysokej profesionálnej úrovni a riešenie vidí i v možnosti citlivo zvolenej reprodukovanej produkcie s čím prítomní poslanci nesúhlasili.  Poslankyňa PaedDr. Barbora Oráčová  vstúpila do diskusie s požiadavkou na pána vedúceho oddelenia kultúry Mgr. Richarda Gregora zistiť, aké sú informácie o subjekte, ktorý plánuje podujatie cirkusového charakteru v Medickej záhrade.  Prednosta úradu Mgr. Sven Šovčík prezentoval prítomným, v rámci diskusie, svoj pohľad na smerovanie kultúry na území Bratislava - Staré Mesto. Zdôraznil, že bol vždy odporcom promenádnych koncertov, pokladá ich za nevhodné na území hlavného mesta Slovenska, ktoré nie je kúpeľným, ako napr. Piešťany. Má za to, že obsah kultúrnych programov má rozvíjať komunitu staromešťanov ku schopnosti vnímať súčasné umenie, schopné konkurovať napr. kultúrnej organizácii Schengen s celoeurópskym významom.    Pán Gregor vidí budúcnosť v organizovaní cielených podujatí.  Predsedkyňa komisie MUDr. Halka Ležovičová komunikuje s občanmi Starého Mesta  a upozorňuje, že pri obmedzení podujatí na Hviezdoslavovom sa obáva kritiky zo strany verejnosti a zároveň otvorila diskusiu k téme zveriť priestor Galérie  F7 Asociácii výtvarných kritikov. Nemyslí si, že jedna mestská časť potrebuje vo svojej správe dve galérie rovnakého charakteru a výhradne pre profesionálnych umelcov. Prednáša názor obyvateľov, že treba zachovať rôznorodosť a dať príležitosť i neprofesionálnym výtvarníkom vystavovať  v historickom jadre mesta. 



Poslanec Doc. Mgr. Art. Štefan Bučko navrhuje pred krokom - definitívne zveriť priestor Galérie F7 Asociácii výtvarných kritikov - vyhodnotiť model galérie v čase zverenia do správy Galérie Speace v roku 2008 a v súčasnosti. Overil si, že momentálne je návštevnosť Galérie F7 na veľmi uspokojivej úrovni a či naozaj netreba prehodnotiť možnosť  vytvorenia kompromisu. Doporučil, vypočuť si názor ľudí, nakoľko si myslí, že nie je jedinou správnou cestou nekompromisný prístup. Treba zvážiť, či časť roka nechať realizovať výstavy v Galérii F7 Asociáciu výtvarných kritikov a časť ponechať v súčasnej podobe, o ktorú je stále záujem, podľa existujúceho plánu výstav do marca 2012 .  Prednosta úradu Mgr. Sven Šovčík zdôraznil, že priestor financovaný z verejných zdrojov nemôže pracovať bez štatútu a je presvedčený, že keby bol daný dostatočný časový priestor Galérii Speace, tak by sa to pozitívne odrazilo na náraste návštevnosti.  Prednosta úradu Mgr. Sven Šovčík dal úlohu členom Komisie pre kultúru, vyjadriť svoje konečné stanovisko k riešeniu Galérie F7, nakoľko súčasnosti pozastavil podpis dohody o spolupráci s Asociáciou výtvarných kritikov.  Predsedkyňa Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová ukončila diskusiu a oznámila termín ďalšieho zasadnutia Komisie pre kultúru, ktoré je naplánované na 4.apríla 2011.                                                                    MUDr. Halka Ležovičová                                                          predsedkyňa Komisie pre kultúru    Zapísala: Mgr. Beata Tarjányiová V Bratislave  14. marca 2011  Rozdeľovník:  PhDr. Tatiana Rosová, starostka MUDr. Peter Osuský CSc., zástupca starostky Ing. Ján Krta, zástupca starostky Mgr. Sven Šovčík, prednosta úradu Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór Ing. Paulína Schmidtová Mgr. Richard Gregor, vedúci oddelenia kultúry          


