
Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
záznam 2/2019, z 11. 2. 2019, 17.00 h, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, 
Ventúrska 9 

Prítomní členovia komisie: Mgr. art. Dana Kleinert, MUDr. Halka Ležovičová, Ing. Matej 
Vagač, MUDr. Peter Osuský, Mgr. Boris Ažaltovič, Mgr. art. Adam Berka, doc. RNDr. 
Damask Gruska, PhD. 
Neprítomní členovia komisie: Mgr. Anna Dojčánová 

Februárové zasadnutie Komisie pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava- Staré Mesto, otvorila predsedníčka komisie Mgr. art. Dana Kleinert a oboznámila 
prítomných s programom: 

1. Rozpočet na rok 2019 
2. Infonnácie o náplni Komisie pre kultúru a odsúhlasenie aktuálneho znenia náplne Komisie 
pre kultúru 
3. Definícia špecifik a požiadaviek pri výberovom konaní na pozíciu vedúceho/vedúcej 
oddelenia kultúry 
4. Staromestské noviny a nutnosť zmien 
5. VŠVU - DIPLOMA FEST a možnosť spolupráce 
6. Poslanecké priority v téme kultúra a blízkych tém 
7. Dotácie 
8. Diskusia - o zmene grantového systému 
9. Diskusia o prenájmoch MČBSM /nájomne zmluvy a kultúrne centrá/ 
1 O. Diskusia o obnove pamiatok - koncepcia 
11. Koncepcia kultúrnej politiky na roky 2016 - 2020 

1. Rozpočet na rok 2019 

K otázkam k rozpočtu na rok 2019 na úseku kultúra prišiel odpovedať Ing. Peter Magát, 
vedúci ekonomického oddelenia. Podarilo sa osvetliť hlavne výdavky na osvetlenie 
príležitostných trhov a financovanie detských ihrísk. Na marcové rokovanie oddelenie kultúry 
pripraví prehľad príjmov zo svojej činnosti a požiada majetkové oddelenie o prehľad príjmov 
z nájomných zmlúv v priestoroch kultúrnych centier. Rozpočet Staromestskej knižnice 
predloží pani riaditeľka PhDr. Judita Kopáčiková. 

2. Informácie o náplni Komisie pre kultúru a odsúhlasenie aktuálneho znenia náplne 
Komisie pre kultúru 

Predsedníčka Komisie pre kultúru Mgr. art. Dana Kleinert informovala členov komisie 
o zapracovaných zmenách a doplnkoch v materiály Náplň činnosti Komisie kultúry. Poslanci 
sa zhodli, že v tomto znení bude materiál predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 

3. Definícia špecifík a požiadaviek pri výberovom konaní na pozíciu vedúceho/vedúcej 
oddelenia kultúry 

Členovia Komisie pre kultúru sa zhodli na okruhu otázok k procesu výberového konania na 
pozíciu vedúceho oddelenia kultúry. 
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4. Staromestské noviny a nutnosť zmien 

K tomuto bodu programu prišla na rokovanie pracovníčka Staromestských novín Mgr. 
Martina Štefániková, ktorá ubezpečila, že na procese zmeny Staromestských novín pracuje 
aje otvorená každému inovatívnemu návrhu. 

S. VŠVU - DIPLOMA FEST a možnosť spolupráce 
K tomuto bodu rokovania sa poslanci vrátia v marcovom stretnutí. 

6. Poslanecké priority v téme kultúra a blízkych tém 

K tomuto bodu rokovania sa poslanci vrátia v marcovom stretnutí. 

7. Dotácie 

V bohatej diskusii sa poslanci zatiaľ nezhodli na princípe a prístupe k výške pridelených 
financií k jednotlivým žiadostiam a osobitnú kapitolu tvoria OZ GUnaGU a OZ Ticho a spol. 

8. Diskusia - o zmene grantového systému 

Poslanci sa zhodli na tom, že grantový systém je potrebné zmeniť a budú na tom intenzívne 
pracovať. 

9. Diskusia o prenájmoch MČBSM /nájomne zmluvy a kultúrne centrá/ 

K tomuto bodu rokovania sa poslanci vrátia v marcovom stretnutí. 

10. Diskusia o obnove pamiatok - koncepcia 

K tomuto bodu rokovania sa poslanci vrátia v marcovom stretnutí. 

11. Koncepcia kultúrnej politiky na roky 2016 - 2020 

K tomuto bodu rokovania sa poslanci vrátia v marcovom stretnutí. 

Na záver predsedníčka Komisie pre kultúru Mgr. art. Dana Kleinert poďakovala prítomným 
za účasť na februárovom rokovaní. Marcové rokovanie Komisie pre kultúru bude 4. 3. 
o 16.00 v Staromestskej knižnici, Blumentálska 10. 

Zapísala: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 11. februára 2019 
Ukončenie o 20.30 h 

Mgr. art. Da 
predsedníčka Ko 
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