
Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto záznam 9/2017, z 27. 11. 2017, 17.00 h, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Ventúrska 9 

Prítomní členovia komisie: MUDr. Halka Ležovičová, Ing. Kristián Straka, , PhDr. Štefan Holčík, Soňa Párnická, Doc. Mgr. art. Štefan Bučko, MUDr. Peter Osuský, CSc. 

Neprítomní členovia komisie: Ing. Matej Vagač, Mgr. - ospravedlnený, Vladimír Palko 
Novembrové zasadnutie Komisie pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Staré Mesto, otvorila predsedníčka komisie MUDr. Halka Ležovičová a oboznámila prítomných s programom: 

1. Dotácie 

2. Informácia o činnosti na oddelení kultúry 

3. Rôzne 

1. Dotácie 
1. 1. 
Názov žiadateľa: Viac kultúry, o.z. 
Adresa: Hlavná 199, 951 72 Neverice 
IČO: 50998251 
Požadovaná výška dotácie: 3 119,-€ 
Celkový rozpočet projektu: 3 469,-€ 
Názov projektu : In Between Books Sessions 

UZNESENIE 53/2017 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu O,-€ žiadateľovi Viac kultúry, o.z. k realizácii projektu In Between Books Sessions s podmienkou použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie. 

Hlasovali: 
hlasovanie za: 6 

1. 2. 

proti: O 

Názov žiadateľa: Občianske združenie BChZ 
Adresa: Gerulatská 2, 851 10 Bratislava 
IČO: 37929925 
Požadovaná výška dotácie: 800,-€ 
Celkový rozpočet projektu: 2 OOO,-€ 

zdržal sa: O 

Názov projektu: Vianočný koncert Bratislavského chlapčenského zboru 



UZNESENIE 54/2017 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schvál iť dotáciu 600,-€ žiadateľovi Občianske združenie BChZ k realizácii projektu Vianočný koncert Bratislavského chlapčenského zboru s podmienkou použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie. 

Hlasovali: 
hlasovanie za: 5 

1. 3. 
Názov žiadateľa: OZ Galéria X 

proti: O 

Adresa: Zámočnícka 5, 811 01 Bratislava 
IČO: 36069523 
Požadovaná výška dotácie: 400€ 
Celkový rozpočet projektu: 1 250€ 
Názov projektu: Vianočné stretnutie 2017 /charitatívna výstava 

UZNESENIE 55/2017 

zdržal sa: O 

Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto odporúča Miestnemu zastupiteľstvu schváliť dotáciu 400,-€ žiadateľovi OZ Galéria X k realizácii projektu Vianočné stretnutie 2017 /charitatívna výstava s podmienkou použiť logo Bratislava-Staré Mesto na všetkých formách propagácie. 

Hlasovali: 
hlasovanie za: 5 proti: O 

2. Informácia o činnosti na oddelení kultúry 

zdržal sa: O 

Vedúca oddelenia kultúry mestskej časti Bratislava-Staré Mesto informovala o činnosti oddelenia kultúry. MČ má päť kultúrno-vzdelávacích centier, v ktorých sa realizuj ú pravidelné aktivity - konce11y, diskusie, workshopy, kurzy, cestovatel'ké kiná, divad lá a iné kultúrno-spo ločenské podujatia. Oddelenie kultúry pripravuje podujatia aj vo verejnom priestranstve, cieľom ktorých je oživovanie verejného priestoru, oživovanie tradícií a pripomenutie si histórie. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti j e Staromestské kultúrne leto a Staromestské vi anočné trhy. Činnosť oddelenia kultúry je fi nancovaná nielen z rozpočtu, ale aj z rôznych fondov a grantov. V roku 2017 MČ verejnosti sprístupnila piate kultúrne centrum na Štefánikovej uli ci - Pistoriho pa lác, kde po čiastočnej rekonštrukcii pripravuje oddelenie kultúry pravidelný program zameraný predovšetkým na mladšiu a strednú generáciu. MČ v roku 201 7 otvorila aj novú galériu, Staromestskú galériu Zichy na Ventúrskej ulici, ktorej cieľom je predstavovať kvalitných profesionálnych slovenských a zahraničných umelcov. V roku 2016 pripravilo oddelenie kultúry Koncepciu kultúrnej politiky MČ Bratislava-Staré Mesto. Koncepciu oddelenie kultúry napÍňalo aj tento rok - Grantový systém na skultúrnenie verejného priestoru, nefinančná podpora neziskových organizácií, rozvoj kultúrnej infraštruktúry, využitie informačno-komunikačných technológií - GIS plány„. 
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3.1. 
Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová informovala o žiadosti o súhlas s osadením pamätnej tabule na počesť poručíka v zálohe Jozefa Kissa na budovu Strednej priemyselnej školy Strojníckej na Fajnorovom nábr. č. 5 Bratislava. Komisia kultúry nemala námietky proti osadeniu tabule, ale z dôvodu, že ide historickú budovu, odporúča spojiť všetky štyri tabule do jednej. 

3.2. 
Predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová požiadala vedúcu oddelenia kultúry o pravidelné zasielanie pozvánok na otvorenie výstav v Staromestskej galérii Zichy. Spolu s pozvánkami a programom, ktorý sa poslancom miestneho zastupiteľstva pravidelne zasiela, bude samostatne zasielaný aj program Pistoriho paláca. 

3.3. 
Vzhľadom na to, že v dotáciách pre kultúru zostalo 2 500,- €, predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová a komisia kultúry požiadali vedúcu oddelenia kultúry o zabezpečenie presunutia finančných prostriedkov do rozpočtu oddelenia kultúry. 

Na záver predsedníčka Komisie pre kultúru MUDr. Halka Ležovičová poďakovala prítomným za účasť na novembrovom rokovaní. 

Zapísala: Mgr. Ľubica Janegová 
V Bratislave 27. novembra 2017 
Ukončenie o 19.00 h 

MUDr. Halka Ležovičová 
predsedníčka Komisie pre kultúru 
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