
Komisia pre kultúru Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
záznam 4/2019 z 15. 4. 2019, 16.30 h, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, 
Zichyho palác, 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„ Mgr. Anna Dojčánová 

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

1. INTRO - vedúci oddelenia kultúry, riaditeľ MÚOP, Medická záhrada 
2. Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2019 - 2022 
3. Informácia o krátkodobých prenájmoch v Pistoriho paláci a o prenájmoch v kultúrnych 
centrách 
4. Poslanecké priority a ich finančné vyčíslenie 

5. Rozhodovanie o dotáciách 
6. Korunovačné slávnosti 
7. Hudobná skupina Kozovanka, predstavenie činnosti, plánov a snaha o dotáciu, osobná účasť 
vedúceho skupiny 
8. Združenie Červený trpaslík, predstavenie projektu, osobná účasť 
9. Diskusia 
10. Záver 

1. INTRO - vedúci oddelenia kultúry, riaditeľ MÚOP, Medická záhrada 

Na aprílové rokovanie Komisie pre kultúru prišiel i budúci vedúci oddelenia kultúry Ing. Ernest 
Huska a informoval najmä o plánoch programu Staromestského kultúrneho leta. 

2. Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2019 - 2022 

Materiál k tomuto bodu rokovania dostali poslanci k preštudovaniu v elektronickej forme a na 
rokovaní žiaden člen komisie nevyslovil námietky alebo pripomienky. 

3. Informácia o krátkodobých prenájmoch v Pistoriho paláci a o prenájmoch 
v kultúrnych centrách 
Informáciu o príjmoch z krátkodobých prenájmov v Pistoriho paláci a z prenájmov 
v kultúrnych zariadeniach vypracovala vedúca referátu majetkového Mgr. Michaela Malinová. 

Komisia pre kultúru navrhuje Komisii pre nakladanie s majetkom a financie zaoberať sa 
rozdielnymi poplatkami za prenájmy v kultúrnych zariadeniach. 

4. Poslanecké priority a ich finančné vyčíslenie 

V rámci diskusie k poslaneckým prioritám navrhol poslanec Mgr. Boris Ažaltovič, aby sa 
preniesla časť výučby na hudobné nástroje z priestorov ZUŠ do učební ZŠ a umožnili tak 
rodičom nepresúvať deti medzi týmito dvoma inštitúciami. 
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Komisia pre kultúru miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto žiada 
prednostu, prostredníctvom oddelenia školstva, urobiť prieskum o záujme základných škôl 
v Starom Meste realizovať výučbu umeleckých predmetov vo svojich priestoroch. 

Komisia pre kultúru žiada starostku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o informáciu v akej 
forme majú byť zadefinované poslanecké priority. 

S. Rozhodovanie o dotáciách 

Po živej diskusii k rozhodovaniu o dotáciách na kultúrnu činnosť sa členovia Komisie pre 
kultúru dohodli, že si ešte doručené žiadosti s pripoj eným projektom preštudujú a budú o nich 
hlasovať na májovom rokovaní. V rámci diskusie sa rozchádzali názory na schvaľovanie dotácií 
pre OZ GUnaGU a Ticho a spol. , ktoré realizujú svoju činnosť v priestoroch kultúrnych 
zariadení mestskej časti na základe zmluvy o prenájme. Časť poslancov sa prikláňala k návratu 
zmluvy o spolupráci s nárokom na finančný príspevok a časť bola spokojná so súčasným 
spôsobom financovania. 

6. Korunovačné slávnosti 

Predsedníčka Komisie pre kultúru Mgr. art. Dana Kleinert opäť informoval o snahe magistrátu 
realizovať sprievodné aktivity v čase konania Korunovačných slávností a požiadala odd. 
kultúry o zapojenie sa do tohto projektu. 

7. Hudobná skupina Kozovanka, predstavenie činnosti, plánov a snaha o dotáciu, osobná 
účasť vedúceho skupiny 

Ing. Dušan Kozovský, PhD. informoval o snahe hudobnej skupiny udržať tradíciu ľudovej 
hudby i na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

8. Združenie Červený trpaslík, predstavenie projektu, osobná účasť 

Pri likvidácii Starého mosta dostalo združenie Červený trpaslík dva fragmenty z jeho kovovej 
konštrukcie. Momentálne sa nachádzajú na Tyršovom nábreží, ale ukazuje sa, že vzhl'adom na 
plány na menovanom mieste, bude ich potrebné premiestniť a nájsť im vhodné miesto, ako 
pamätník k rekonštrukcii mosta. Združenie navrhuje priestor neďaleko Gondovej ulice smerom 
k mostu. Predpokladajú pomoc mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pri realizácii tejto 
myšlienky, nebránia sa ani návrhom lepšieho riešenia. 

9. Diskusia 

Poslanec doc. RNDr. Damask Gruska sa obrátil na členov komisie o informáciu, či je možné 
za prostriedky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto opraviť rozpadávajúci sa múrik na 
Palárikovej ulici. Mestská časť nemôže použiť svoje prostriedky na opravu cudzieho majetku. 

10. Záver 

10. a) Komisia pre kultúru žiada prednostu úradu zaoberať sa vizuálom webovej stránky 
www.staremesto.sk, ktorú pokladá za nevyhovujúcu. 
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10. b) Komisia pre kultúru plánuje na svoje májové rokovanie pozvať zástupcov OZ GUnaGU, 
Ticho a spol. a Divadlo bez domova. 

Na záver predsedníčka Komisie pre kultúru Mgr. art. Dana Kleinert poďakovala prítomným za 
účasť na aprílovom rokovaní. 

Májové rokovanie Komisie pre kultúru bude 20. 5. o 17.00 v Zichyho paláci, Ventúrska 9. 

Zapísala: Mgr. Beata Tarjányiová 
V Bratislave 15. apríla 2019 
Ukončenie o 19.00 h 

Mgr. art. Dan"fjl.l'IJI'-''~' 
predsedníčka Ko 
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