
KOMISIA KULTÚRY ZASTUPITEĽSTVA BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 

Z Á P I S N I C A  č. 6/2018 
 

zo zasadnutia Kultúrnej komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja  
zo dňa 23. 10. 2018 o 10:00 hod. 

v zasadacej miestnosti č. 211 na II. poschodí Úradu BSK 
 
 

 
 
Členovia: Zuzana Rattajová, predsedníčka  

Adamec Igor 
Aufrichtová Zuzana  
Buzáš Peter 
Dolinay Vladimír 
Greksa Marián 
Machata Marek 
Solga Oliver  
Vidanová Lucia 

  
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:  Greksa Marián, Solga Oliver 
Tajomník:  Margaréta Cehláriková  
Ostatní prizvaní:  podľa prezenčnej listiny 
Hostia:  podľa prezenčnej listiny 
 

 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Body rokovania komisie 

 
Bod 
č. 1 

Pracovný návrh - Návrh na udelenie Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja 2018  

Bod 
č. 2 

Pracovný návrh - Návrh  Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2019 podľa VZN BSK č. 5/2018 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja  

Bod 
č. 3 

Pracovný návrh - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na 
uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – nebytový priestor v stavbe súp. č. 
1542 o výmere 45,29 m2, na Jankolovej ul. č. 6, Bratislava, vedený na LV č. 2699 v k. ú. 
Petržalka 

Bod 
č. 4 

Pracovný návrh -  Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského 

samosprávneho kraja na 1. polrok 2019 

 
3. Rôzne 

 Riaditeľ Divadla LUDUS pán Martin Kubran odprezentuje víziu napredovania divadla 

 Návrh: Komisia kultúry naplánuje návštevu kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK 

 Prerokovanie podpory tradičných podujatí 
4. Záver 
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1. Otvorenie 
 

Predsedníčka komisie Zuzana. Rattajová privítala prítomných, konštatovala, že 
komisia je uznášaniaschopná a otvorila zasadnutie komisie. Následne komisia schválila návrh 
programu zasadnutia  v zmysle nasledujúceho zápisu. 
 
Uznesenie č. 1 
Komisia schválila návrh programu zasadnutia. 
 
Hlasovanie: 
prítomní:  5 (Rattajová, Adamec, Buzáš, Machata, Vidanová,) 
za: 5 
proti: 0  
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 

2. Body rokovania komisie 
 
Bod 
č. 1 

Pracovný návrh - Návrh na udelenie Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja 2018  

 
Materiál prezentovala: Mgr. Eva Dukátová, referentka, marketingové oddelenie 
 
Uznesenie č. 2 : 
Komisia berie návrh na vedomie a odporúča ho predložiť na rokovanie Z BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5 (Rattajová, Adamec, Buzáš, Machata, Vidanová,) 
za: 5 
proti: 0  
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0 
 
 

Bod 
č. 2 

Pracovný návrh - Návrh  Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2019 podľa VZN BSK č. 5/2018 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja  

 
Materiál prezentovala:  Ing. Agáta Mikulová, dočasne poverená výkonom funkcie  
riaditeľky OCRaK 
 
Uznesenie č. 3: 
Komisia berie návrh na vedomie a odporúča ho predložiť na rokovanie Z BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5 (Rattajová, Adamec, Buzáš, Machata, Vidanová,) 
za: 4 
proti:  1 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
Na rokovanie komisie sa dostavili p. poslanec Vladimír Dolinay a p. poslankyňa Zuzana 
Aufrichtová. 
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Bod 
č. 3 

Pracovný návrh - Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na 
uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku – nebytový priestor v stavbe súp. č. 
1542 o výmere 45,29 m2, na Jankolovej ul. č. 6, Bratislava, vedený na LV č. 2699 v k. ú. 
Petržalka 

 
Materiál prezentoval: RNDr.,Ing. Marián Viskupič, riaditeľ Ú BSK 
 
Uznesenie č. 4: 
Komisia berie návrh na vedomie a odporúča ho predložiť na rokovanie Z BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7 (Rattajová, Adamec, Aufrichtová, Buzáš, Dolinay, Machata, Vidanová,) 
za: 7 
proti:  0 
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 
 

Bod 
č. 4 

Pracovný návrh -  Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského 

samosprávneho kraja na 1. polrok 2019 

 
Materiál prezentoval: Ing. Bystrík Hollý, riaditeľ útvaru hlavného kontrolóra BSK 
 
Uznesenie č. 5: 
Komisia berie návrh na vedomie a odporúča ho predložiť na rokovanie Z BSK. 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 7 (Rattajová, Adamec, Aufrichtová, Buzáš, Dolinay, Machata, Vidanová) 
za: 7 
proti: 0  
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0 
 

3. Rôzne 
 

 Riaditeľ Divadla LUDUS pán Martin Kubran odprezentoval víziu napredovania 
divadla 
Mgr. art. Martin Kubran, riaditeľ Divadla LUDUS informoval členov kultúrnej komisie 
o svojich prvých krokoch v divadle ako aj o koncepte ďalšieho smerovania divadla: 
- založenom na prepojení školy, záujmovej činnosti a divadla, 
- o krokoch smerujúcich k profesionalizácii divadla, 
- o zameraní umeleckej tvorby na staršie deti a tínedžerov, dospievajúcich 

duševne, telesne i občiansky, 
- veľký priestor bude venovať spolupráci s kultúrnymi zariadeniami 

v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ale najmä so strednými školami, 
pedagogickými inštitútmi a pedagógmi v regióne, s cieľom pripraviť pre divákov 
alternatívne spôsoby vyučovania, 

- problémom ostáva doriešenie stáleho sídla pre divadlo, jeho získaním by divadlo 
nadobudlo samostatnosť a nezávislosť. 

Predsedníčka kultúrnej komisie p. Rattajová poďakovala riaditeľovi divadla a vyslovila 
presvedčenie, že kultúrna komisia bude súčinná v napĺňaní novej vízie smerovania 
Divadla LUDUS pod novým vedením. 
Úloha pre oddelenie kultúry Ú BSK 
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Oddelenie kultúry zabezpečí do konca kalendárneho roka 2018 výjazdové rokovanie 
kultúrnej komisie s obhliadkou doteraz vytypovaných dvoch možných priestorov pre 
Divadlo LUDUS; objekt Pradiareň (Stará Cvernovka) a KC Dunaj. 
 

 Návrh: Komisia kultúry naplánuje návštevu kultúrnych zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 
Úloha pre oddelenie kultúry Ú BSK 
Oddelenie kultúry zabezpečí realizáciu výjazdových rokovaní kultúrnej komisie spojenú 
s postupnými návštevami v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 
v termínoch  v druhej polovici novembra s tým, že samostatne budú zrealizované 
návštevy v divadlách v Bratislave a návšteva zariadení v Malokarpatskej knižnici 
a Malokarpatskom múzeu v Pezinku, ako aj v Malokarpatskom osvetovom stredisku 
v Modre bude spojená do jedného výjazdu. Harmonogram výjazdov je potrebné 
zosúladiť tak, aby vyhovoval členom kultúrnej komisie. 
 

 Prerokovanie podpory tradičných podujatí 
Úloha pre oddelenie kultúry Ú BSK 
Oddelenie kultúry zabezpečí vypracovanie a predloženie návrhu materiálu, v ktorom 
budú jasne popísané a nastavené mechanizmy podpory tradičných a strategických 
kultúrnych podujatí. Podujatia budú na základe ich dosahu rozčlenené do kategórií: 
- mestského (miestneho) významu 
- regionálneho významu 
- celonárodného významu 

 

 Navýšenie rozpočtov pre kultúrne zariadenia v r. 2018  
Oddelenie kultúry predložilo členom kultúrnej komisie písomný informatívny materiál 
o požiadavkách kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na navýšenie 
rozpočtov a dofinancovanie niektorých aktivít.  
Úloha pre oddelenie kultúry Ú BSK 
O výsledku riešenia písomne informovať členov kultúrnej komisie na najbližšom 
rokovaní. 
 
4. Záver  

 
 O 11,30 hod. predsedníčka komisie kultúry Z. Rattajová konštatovala, že program 
zasadnutia komisie sa naplnil a ukončila zasadnutie komisie kultúry. 
 
 
 
                             Zuzana Rattajová v. r. 
        predsedníčka komisie kultúry 
 
Zapísala: R. Staněková 
dňa 23. 10. 2018 
 


