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Z Á P I S N I C A  č. 5/2018 
 

zo zasadnutia komisie kultúry Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja  
zo dňa 20. 04. 2018 o 10:00 hod. 

v zasadacej miestnosti č. 211 na druhom poschodí Úradu BSK 
 
 
Členovia: Zuzana Rattajová, predsedníčka  

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

  
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:  Solga Oliver 
Tajomník:  Tereza Langerová, v.z.  
Ostatní prizvaní:  podľa prezenčnej listiny 
Hostia:  podľa prezenčnej listiny 

 
 

PROGRAM ZASADNUTIA 
 
 

I.  Otvorenie 
II. Prerokovanie jednotlivých bodov  
III. Rôzne  
IV.  Záver 
 
 
č. 1 Podpora tradičných kultúrnych podujatí  
č. 2 Nový model BRDS – materiál do diskusie 

 
 

I. OTVORENIE 
 

Predsedníčka komisie Z. Rattajová privítala prítomných, ospravedlnila poslanca O. Solgu, 
konštatovala, že komisia je uznášaniaschopná a otvorila zasadnutie komisie. Následne komisia 
schválila návrh programu zasadnutia. 
 
 

II. PREROKOVANIE JEDNOTLIVÝCH BODOV  
 

Bod č. 1 Podpora tradičných kultúrnych podujatí  

 
Riaditeľ Úradu BSK M. Viskupič na žiadosť p. predsedníčky Rattajovej vysvetlil dôvoď 

navýšenia členského príspevku pre KOCR BRT. Z týchto financií by mali byť financované aj 
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niektoré tradičné podujatia, ktoré župa v minulosti podporovala, neboli však vymenované.  
Dôvodom rozhodnutia navýšiť financie pre KOCR bolo aj to, že Ministerstvo dopravy a výstavby 
SR po navýšení príspevku zo strany členov prispieva taktiež vyššou čiastkou, čím celkovo 
narastú financie na činnosť organizácie. Upresnil, že pre KOCR bolo znížené členské na rok 
2018 podľa priemeru za posledné tri roky zhruba o 200 000.-EUR.  
Riaditeľ úradu oznámil, že BSK nechce naďalej podporovať bezprecedentne vysokými dumami 
veľké podujatia ako Biela noc, Viva Musica. Informoval však, že naďalej je možné nižšími 
sumami podporovať vybrané podujatia napr. aj s presahom do oblasti cestovného ruchu. 

Z. Rattajová si vyžiadala od M. Viskupiča zoznam kultúrnych podujatí, ktoré budú 
podporované z KOCR. 

Kultúrna komisia sa zhodla, že musí byť zohľadnený jej odborný názor a o definitívnom 
výbere podporených podujatí by mali rozhodnúť poslanci hlasovaním v zastupiteľstve. 
V prechodnom roku 2018 bude z pohľadu komisie najdôležitejšie, aby sa nastavil systém výberu 
podujatí, ktorý začne fungovať od roku 2019 a zároveň, aby boli ešte v roku 2018 aspoň 
čiastočne podporené podujatia, ktoré v minulosti podporu zo župy dostávali. P. Viskupič 
pripomenul, že pokiaľ financovanie ostane v roku 2018 dočasne cez v KOCR, nie je možné udeliť 
KOCR takého odporúčanie zastupiteľstvom.  

Komisia kultúry sa zhodla, že ako súčasť aktualizácie stratégie kultúry predloží návrh na 
systémový kľúč k výberu kultúrnych podujatí, ktoré by mali byť župou podporované nad rámec 
BRDS, a tento nástroj ako aj výber jednotlivých podujatí bude podliehať schváleniu 
v zastupiteľstve BSK. 
 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 5  
za: 5 
proti: 0  
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0  
 
 

Bod č. 2 Nový model BRDS – prípravný materiál 

 
Materiál prezentovala: Riaditeľka OCRaK Z. Šajgalíková 
 

Z. Šajgalíková informovala, že dňa 2.5.2018 je prvé stretnutie pracovnej skupiny, ktorá má 
za úlohu pripraviť nový model BRDS. Na vyžiadanie predsedníčky komisie p. Rattajovej 
predstavila náčrt pripravovaného modelu, ktorý bude predložený pracovnej skupine na diskusiu 
a vysvetlila hlavné zmeny medzi doterajším a budúcim modelom. Ako hlavnú navrhovanú zmenu 
uviedla to, že dotačná schéma bude rozdelená na dve kategórie dotácií podľa oprávnených 
žiadateľov: a) mestá, obce a mestské časti budú môcť žiadať o dotácie na plnenie spoločných 
úloh, ktorými sa napĺňa územná stratégia kraja (pracovne nazvané územné dotácie) a ostatní 
oprávnení žiadatelia (mimovládny a súkromný sektor) budú môcť žiadať o sektorové dotácie 
podľa prijatých strategických politík (kultúra, cestovný ruch, šport a mládež). 

M. Viskupič informoval, že sa pravdepodobne bude novelizovať VZN BRDS, aby sa dali 
realizovať načrtnuté zmeny, ktoré ešte úrad rozpracuje a následne prejdú diskusiou v pracovnej 
skupine.  

 
Komisia kultúry sa stotožňuje s návrhom optimalizácie modelu BRDS. Materiál odporúča 
ďalej rozvíjať.  
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Hlasovanie: 
prítomní: 8  
za: 8 
proti: 0  
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0  
 
 

III. RÔZNE 
 
1. Z. Šajgalíková pozvala poslancov na podujatie 1. Máj – Deň otvorených ateliérov do 

Cvernovky.  
2. P. Dolinay opravil informáciu z poslednej komisie kultúry, kde sa hovorilo o kapacite 

miest na sedenie v Divadle P. O Hviezdoslava. Počet miest na sedenie aj s balkónom 
je 440.  

3. Členovia komisie kultúry si schválili zmenu termínu zasadaní komisie kultúry a to na 
termín určený pre komisie pred zastupiteľstvom v utorky o 10:00 hodine. 

 
Hlasovanie: 
prítomní: 8  
za: 8 
proti: 0  
zdržal sa: 0 
nehlasoval: 0  
 
 

IV. ZÁVER 
  
 O 12:15 hod. predsedníčka komisie kultúry Z. Rattajová konštatovala, že program 
zasadnutia komisie sa naplnil a ukončila zasadnutie komisie kultúry.   
 
 
 
 
Zapísala: Tereza Langerová, v.z.     Zuzana Rattajová v. r. 
         predsedníčka komisie kultúry 
dňa 24.04.2018 
 


