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Návrh uznesenia miestnej rady: 

Miestna rada mestskej časti Bratislava 
Staré Mesto 
odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto prerokovať správu 
o činnosti neziskového fondu Európska 
hudobná akadémia Bratislava-Schengen, n.f. 
za rok 2010 amenovaníe členov správnej 
rady a revízora neziskového fondu Európska 
hudobná akadémia Bratislava-Schengen, n.f. 

Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:. 

- v materiáli 

Materiál obsahuje: 
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Návrh uznesenia 

Miestne zastnpiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

AJ ber i ena ved o mie 

Správu o činnosti Európskej hudobnej akadémie Bratislava - Schengen, neziskový fond, za 
rok 2010 

BJ zrušuje 

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 LežoVÍčová 

2. dňom 26.4.2011 uznesenie č. 11812005 bod A. 3. zo dňa 10.11.2005, ktorým za 
mestskú časť Bratislava - Staré Mesto bola za revízora v neziskovom fonde Európska 
hudobná akadémia Bratislava - Schengen, n.f., schválená Ing. Anna Lašánová 

ej vym enú v a 

1. za mestskú časť Bratislava - Staré Mesto za členov správnej rady neziskového fondu 
Európska hudobná akadémia Bratislava - Schengen, n.f., MUDr. Halku LežoVÍčovú, Doc. 
Mgr.art. Štefana Bučka a Mgr. Svena Šovčíka 

2. za mestskú časť Bratislava - Staré Mesto za reVÍzora neziskového fondu Európska 
hudobná akadémia Bratislava-Schengen, n.f., Ing. Petru Strejčkovú 



Dôvodová správa 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na svojom zasadnutí dňa 10. 
novembra 2005 schválilo uznesením Č. 118/2005 založenie neinvestičného fondu Európska 
hudobná akadémia Bratislava-Schenege, n.f. 

Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
svojom zasadnutí dňa 4. apríla 2011 prerokovala správu o činnosti Európskej hudobnej 
akadémie Bratislava-Schengen, n.g., za rok 2010 a odporučilo miestnemu zastupiteľstvu 
správu zobrať na vedomie a odporučila zvoliť za členov správnej rady MUDr. Halku 
Ležovičovú, Doc. Mgr. Art. Štefana Bučka a Mgr. Sven Šovčíka a za revízora Ing. Petru 
Strejčkovú 



EURÓPSKA HUDOBNÁ AKADÉMIA 
BRATISLAVA-SCHENGEN, neinvestičný fond 

Správa o činnosti za rok 2010 
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Mestská časť Bratislava - Staré Mesto v zmysle zákona č.147/1997 Z.z. zriadila 
uznesením č.11812005 Miestneho zastupiteľstva neinvestičný fond pod názvom 
Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen, n.f. s cieľom podporovať ume
lecky talentovaných mladých ľudí, predovšetkým ich ďalšie vzdelávanie a umelec
ký rozvoj v tuzemsku a zahraničí. 
Vo svoj ej činnosti pri realizácii hlavných zámerov pokračovala EllA v roku 20 l O 
hlavne koncertnou činnosťou a s ňou spojenými workshopmi, na ktorých popred
ní pedagógovia pripravujú mladých koncertných umelcov na ich pôsobenie v tu
zemsku i zahraničí. 
V roku 2010 sa uskutočnili nasledovné štyri koncerty: 

10.júna 2010- Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava 
Slávnostný koncert k 25. výročiu podpísania Schengenskej zmluvy, ktorý sa reali
zoval v rámci Bruno Walter Musiktage 2010. 
Účinkovali husľoví sólisti Jan Fišer, Stanislav Joni, Andrej Baran, Roman Cikatri
cis s Academy Chamber Orchestra pod taktovkou Jack Martin Händlera, ktorý stál 
pri zrode EllA. 
Program tvoril Koncert pre štvoro huslí, sláčiky a basso continuo,op.3, č.l O od 
Antonia Vivaldiho. 

24.júna 2010- Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava 
Účinkovali: 
Juraj Tomka-husle 
Elena Händler-klavír 
Viktória Verbovská-violonče10 
Vasilena Verbovská-klavír 
Na koncerte odzneli diela Ludwiga van Beethovena, Camille Saint-Saensa, 
Ernesta Blocha a Dmitrija Šostakoviča. 

10. septembra 20 l 0- Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava 
v spolupráci s Bruno Walter Musiktage 2010 
Účinkovali husľoví sólisti Jakub Fišer a Veronika Petrášová s Academy Chamber 
Orchestra pod vedením Jack Martin Händlera. 
Program tvoril Koncert pre dvoje huslí, sláčiky a b.c.,BWV 1043 od IS.Bacha 
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9.novembra 20l0-Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava 
Účinkovali: 
Veronika Petrášová-husle 
Maroš Potokár-husle 
Ľudovít Kara-viola 
Viktória Verbovská-violončelo 
Marián Vavro-kontrabas 
Stanislav Gallin-klavír 
Elena Händler-klavír 
Na koncerte odzneli diela Gioacchino Rossiniho, Maxa Brucha, Henrycha 
Wieniawskeho, Franza Schuberta, G.F.Händela a Johana Halsvorsena. 

Na koncertoch dostali priestor na prezentáciu mladí umelci, študenti absolventi 
a doktorandi VŠMU v Bratislave a AMU v Prahe, ktori sa intenzívne pripravovali 
so skúsenými pedagógmi a umelcami, ako sú Elena Händler, Vasilena Verbovská, 
Jack Martin Händler, Academy Chamber Orchestra. Koncerty, ktoré sa 
uskutočnili v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca mali výbornú návštevnosť, 
boli priaznivo hodnotené nielen verejnosťou, ale aj odbornou kritikou ( Hudobný 
život, č.7,8, Rádio Devín), pričom bola vyzdvihnutá aj nevšedná dramaturgia 
napr. Suita pre sólové violončelo Ernesta Blocha, Sonáta pre violončelo a klavír 
D.Šostakoviča ako aj spolupráca s festivalom Bruno Walter Musiktage. 

Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen, n.f. týmito koncertmi 
a pripravnými workshopmi plnila v roku 2010 svoje hlavné ciele ako podporu 
mladých talentov pri ich vstupe na umeleckú dráhu, rozvíjanie hudobných tradícií 
Bratislavy a tým aj upriamenie pozornosti najej výnimočné hudobné kvality 
a zvyšovanie prestíže Bratislavy, najmä Starého Mesta ako hudobného centra 
v strednej Európe. 

Financovanie činnosti EHA bolo aj v roku 2010 tak ako v predchádzajúcich ro
koch zabezpečené z dotácie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vo výške 
4.000,- eur a z dotácie Ministerstva kultúry SR vo výške 3.500,- eur ako aj z pro
striedkov ERA, ktorých stav bol najej účte k 31.12.2009 vo výške 2.625,70 eur. 
V roku 2010 boli čerpané prostriedky z dotácie Ministerstva kultúry SR v celko
vej výške 3.504,- eur v nasledujúcom členení: 

honoráre výkonných umelcov 
polygrafické služby 

2.600,- eur 
904,- eur 
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Z dotácie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a z prostriedkov ERA bolo 
v roku 2010 vyčerpaných celkovo 5.189,09 eur v nasledujúcom členení: 

honoráre výkonných umelcov 
nájomné 
ladenie nástrojov 
polygrafické služby 
kancelárske potreby 

3.750,- eur 
331,94 eur 
100,- eur 
846,- eur 
161,15 eur 

Ku dňu 31.12.2010 bol stav na účte ERA 1.016,79 eur. 

Vypracoval: Ing. Michal L6rincz, správca 


