
Z Á P I S N I C A  č. 4 /2022 

  
Z rokovania Komisie kultúry Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja   
zo dňa 31 5. 2022 o 10:00 hod.   
v zasadacej miestnosti č. 214 na II. poschodí Úradu BSK  
  
 
Členovia:     Solga Oliver, Adamec Igor, Aufrichtová Zuzana, Buzáš Peter, 

Greksa Marián, Farkašovská Ľudmila, Machata Marek, 
Rattajová Zuzana, Vidanová Lucia 

 

Prítomní:        podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:     

Tajomník:    Alžbeta Fialová  

Ostatní prizvaní:  podľa prezenčnej listiny 

 
 

  
PROGRAM ZASADNUTIA  
  

1. Otvorenie zasadnutia  
2. Body rokovania komisie  

  

Bod 
č. 1 

PRACOVNÝ NÁVRH- Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 

Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2022 (p. Slezák) 

Bod 
č. 2  

PRACOVNÝ NÁVRH- Odpočet Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre 

implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského 

samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za 

obdobie 08. 04. 2022 - 24. 06. 2022 (pp. Gruyová, Hroboňová) 

Bod 
č. 3  

PRACOVNÝ NÁVRH – Informácia o stave príprav nového modelu spolupráce BSK 

a Nadácie Cvernovka (p. Korčáková) 

Bod 
č. 4  

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 

samosprávneho kraja č. .../2022 o bližších podmienkach poskytovania finančného 

príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so 

zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov (p. Šiková) 

Bod 
č. 5 

Návrh Stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom kraji za roky 2021-2027 s výhľadom do 

roku 2030  (p. Waradzinová) 

Bod 
č. 6 

PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh  na schválenie nájmu časti školských priestorov Strednej 

odbornej školy technickej, Vranovská 4, Bratislava spoločnosti Security Management, 

s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa (p. Šaray) 



Bod 
č. 7 

PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie nájmu časti školských priestorov v Strednej 

priemyselnej škole stavebnej a geodetickej, Drieňová 35, Bratislava, Mestskej časti 

Bratislava–Ružinov, ako prípad hodný osobitného zreteľa (p. Šaray) 

Bod 
č. 8 

PRACOVNÝ NÁVRH -Návrh na schválenie zámeny pozemkov a cestných telies medzi 

Bratislavským samosprávnym krajom a Mestom Modra ako prípad hodný osobitného 

zreteľa (p. Šaray) 

Bod 
č. 9 

PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie predaja parcely v k. ú. Staré Mesto, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa (p. Šaray) 

Bod 
č. 10 

PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na schválenie predaja novovytvorených pozemkov s parc. 

č. 3253/218, 3253/219 a 3253/220 vrátane garáží umiestnených na týchto pozemkoch v 

k. ú. Záhorská Bystrica v areáli bývalého stredného odborného učilišťa v prospech 

vlastníkov bytov priľahlej bytovky, ako prípad hodný osobitného zreteľa (p. Šaray) 

Bod 
č. 11 

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na schválenie predaja novovytvorených pozemkov s parc. 

č. 13885/4, 13885/5 a 13885/6 v k.ú. Gajary v prospech vlastníkov priľahlých pozemkov, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa (p. Šaray) 

Bod 
č. 12 

PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na zmenu Uznesenia Bratislavského samosprávneho kraja 

č. 267/2020 zo dňa 26.06.2020 (p. Šaray) 

Bod 
č. 13 

PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich 

volených, sídla volebnej komisie samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných 

komisií (p. Šaray) 

 
 

3. Rôzne  
- Divadlo LUDUS – odpočet úloh   

 
4.  Záver  

  
1. Otvorenie  

  
Zasadnutie Komisie kultúry sa začalo 31.5.2022 o 10:00 hod.  
Predseda komisie O. Solga privítal zúčastnených, konštatoval, že Komisia kultúry 
je uznášaniaschopná a otvoril zasadnutie. Program zasadnutia komisie bol poslancom 
doručený v pozvánke. Členovia komisie schválili hlasovaním návrh programu zasadnutia 
v zmysle nasledujúceho zápisu.  
  
Hlasovanie:  
prítomní:  6   (pp. Solga, Adamec, Vidanová, Greksa, Machata, Rattajová)   
za  6 
proti:    0  
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0     
 
 
    
 
 
 
 



2. Body rokovania komisie  
 

Bod 
č. 1  

PRACOVNÝ NÁVRH- Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra 

Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2022  

 
Materiál prezentovali:  Ing. Milan Slezák, hlavný kontrolór 
Pán Slezák v stručnosti informoval poslancov o realizácii kontroly v Divadle LUDUS v mesiaci 
jún 2022 
Hlasovanie:  
prítomní:  6 (pp. Solga, Adamec, Vidanová, Greksa, Machata, Rattajová) 
za:   6 
proti:    0   
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    
 
 
Uznesenie č. 1:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť 
v predloženej podobe 

 

 

Bod 
č. 2  

PRACOVNÝ NÁVRH- Odpočet Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre 
implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského 
samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za 
obdobie 08. 04. 2022 - 24. 06. 2022  

 
Materiál prezentoval: pp. Gruyová, Hroboňová – Inštitút regionálnej politiky 

Pani Gruyová informovala poslancov Kultúrnej komisie o prebiehajúcich projektoch oddelenia 

kultúry v súvislosti s odpočtom Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre 

implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského 

samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 08. 04. 

2022 - 24. 06. 2022. Medzi spomínané projekty patria  

Rekonštrukcia Bratislavského bábkového divadla – stavba napreduje bez komplikácií, 

prebieha úprava projektu interiéru 

Divadlo LUDUS – prebiehajú rokovania s STU o dlhodobom prenájme priestorov Malej scény 

+ technický audit priestorov 

Divadlo Aréna – prebieha rekonštrukcia podľa plánu a VO na dodávateľa divadelných 

technológií 

Synagóga Senec – predpoklad ukončenia stavebných prác – jeseň 2022, pripravuje sa VO 

na vybavenie interiéru, vypracovanie výtvarno-architektonického stvárnenia, projekt realizácie 

expozície židovského kultúrneho dedičstva 

Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií – HERITAGE SK-AT – stavebné práce dokončené v júli 

2022, nový termín VO na zhotoviteľa revitalizácie záhrady – 10/2022 

Park a kaštieľ Malinovo – ukončené geodetické zameranie a dendrológia, spracovaná 

koncepčná štúdia 3/2022 – čaká sa na schválenie KPÚ 

Park a kaštieľ Stupava – ukončené geodetické zameranie a dendrológia, spracovaná 

koncepčná štúdia 3/2022 – čaká sa na schválenie KPÚ 



   

Synagóga Svätý Jur – vydané záväzné stanovisko KPÚ, prebieha výber zhotoviteľa 

sanačných prác, nový termín pre tvorbu obsahu 12/2022 – zadanie pre študentov STU a VŠVU 

Dom Ferdiša Kostku v Stupave – Krajský pamiatkový úrad určuje hodnoty sušenia stien 

Hlasovanie:  
prítomní:  6  (poslanci: Solga, Adamec, Vidanová, Greksa, Machata, Rattajová) 
za:   6   
proti:    0   
zdržal sa:  0    
nehlasoval:  0    
 
Uznesenie č. 2:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť 
v predloženej podobe 

 
Na zasadnutie Komisie kultúry prišla p. poslankyňa Farkašovská (ospravedlnený neskorší 
príchod) 
 

Bod 
č. 3  

PRACOVNÝ NÁVRH – Informácia o stave príprav nového modelu spolupráce BSK 

a Nadácie Cvernovka  

 
Materiál prezentoval: Mgr. Gabriela Korčáková, právne oddelenie 
 
Pani Korčáková odprezentovala poslancom Kultúrnej komisie Informáciu o stave príprav 
nového modelu spolupráce BSK a nadácie Cvernovka. Ide o majetkovo-právne a finančné 
možnosti spolupráce na rekonštrukcii a modernizácii nadstavby a prístavby v rámci 
nehnuteľnosti. Jednou z možností, ako zrealizovať tento projekt, je založenie novej právnickej 
osoby, ktorá by bola povinná obstarávať všetky potrebné náležitosti sama. Predstavitelia 
Cvernovky požadujú od BSK ručenie nehnuteľnosťou vo vlastníctve BSK, čo nie je možné. 
JUDr. Šaray, prítomný na komisii kultúry, sa vyjadril k prerokovanej záležitosti a skonštatoval, 
že podielové vlastníctvo je v tomto prípade komplikácia. Poslanci KK sa vyjadrili, že v súčasnej 
situácii je potrebné riešiť dôležitejšie veci a postavili sa k tomuto projektu odmietavo. (zvlášť 
poslanci Greksa a Adamec). Predseda komisie, pán Solga skonštatoval, že predstavitelia 
Cvernovky sa musia rozhodnúť a pokiaľ ich návrh neprejde, musia pristúpiť k redukcii svojich 
požiadaviek.  
Pán poslanec Machata sa vyjadril o tejto záležitosti ako o precedense, ktorý môže spôsobiť 
BSK v budúcnosti komplikácie 
 
Hlasovanie:  
prítomní:  7  (poslanci: Solga, Adamec, Vidanová, Greksa, Machata, Rattajová, 

Farkašovská) 
za:  7  
proti:    0   
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    
 
Uznesenie č. 3:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť 
v predloženej podobe 

 
 



Bod 
č. 4  

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 

samosprávneho kraja č. .../2022 o bližších podmienkach poskytovania finančného 

príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby v súlade so 

zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov  

 
Materiál prezentoval: PhDr. Marica Šiková, riaditeľka odboru sociálnych vecí 
 
Pani Šiková informovala poslancov kultúrnej komisie o tom, že Odbor sociálnych vecí Úradu 
BSK vypracoval nový návrh všeobecne záväzného nariadenia BSK, ktorým bližšie špecifikoval 
aktuálne podmienky poskytovania finančných príspevkov a zjednodušil jeho prehľadnosť a 
zrozumiteľnosť. Právne vzťahy založené na základe žiadostí o poskytnutie finančného 
príspevku podaných podľa VZN BSK č. 1/2018 a nároky z nich vzniknuté sa posudzujú podľa 
VZN BSK č. 1/2018. 
 
Hlasovanie:  
prítomní:  7  (poslanci: Solga, Adamec, Vidanová, Greksa, Machata, Rattajová, 

Farkašovská) 
za:  7  
proti:    0   
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    
 
Uznesenie č. 4:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť 
v predloženej podobe.  
 

Bod 
č. 5  

Návrh Stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom kraji za roky 2021-2027 s výhľadom do 

roku 2030  (p. Waradzinová) 

 

Materiál prezentoval: doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová, vedúca oddelenia kultúry 
Úradu Bratislavského samosprávneho kraja 
 
p. Waradzinová skonštatovala, že bod programu Komisie kultúry Návrh Stratégie rozvoja 
kultúry v Bratislavskom kraji za roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030 sa z programu 
zasadnutia Komisie kultúry aj zo Zastupiteľstva BSK sťahuje – Návrh stratégie neprešiel 
celým interným procesom schvaľovania, bude sa predkladať do septembrového Zastupiteľstva 
BSK. 
 

 

Bod 
č.6 

PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh  na schválenie nájmu časti školských priestorov Strednej 
odbornej školy technickej, Vranovská 4, Bratislava spoločnosti Security Management, 
s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia Úradu 

Bratislavského samosprávneho kraja  

Pán Šaray odprezentoval poslancom Návrh na schválenie nájmu časti školských priestorov 

Strednej odbornej školy technickej, Vranovská 4, Bratislava. Poslanci Komisie kultúry 

s návrhom súhlasili. 

Na Komisiu kultúry sa dostavila riaditeľka Úradu BSK, Ing. Patrícia Mešťan, MA.  



Hlasovanie:  
prítomní:  7  (poslanci: Solga, Adamec, Vidanová, Greksa, Machata, Rattajová, 

Farkašovská) 
za:  7  
proti:    0   
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    
 
 
Uznesenie č. 6:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť 
v predloženej podobe 

 

 
 

Bod 
č. 7  

PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie nájmu časti školských priestorov v Strednej 

priemyselnej škole stavebnej a geodetickej, Drieňová 35, Bratislava, Mestskej časti 

Bratislava–Ružinov, ako prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia Úradu 

Bratislavského samosprávneho kraja  

Na Komisiu kultúry sa dostavila riaditeľka Úradu BSK, Ing. Patrícia Mešťan, MA.  

Pán Šaray odprezentoval Návrh na schválenie nájmu časti školských priestorov v Strednej 

priemyselnej škole stavebnej a geodetickej, Drieňová 35, Bratislava. Poslanci Komisie kultúry 

s predloženým materiálom súhlasili. 

Hlasovanie:  
prítomní:  7  (poslanci: Solga, Adamec, Vidanová, Greksa, Machata, Rattajová, 

Farkašovská) 
za:  7  
proti:    0   
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    
 
Uznesenie č. 7:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť 
v predloženej podobe 

 

 

 

Bod 
č. 8  

PRACOVNÝ NÁVRH -Návrh na schválenie zámeny pozemkov a cestných telies medzi 

Bratislavským samosprávnym krajom a Mestom Modra ako prípad hodný osobitného 

zreteľa (p. Šaray) 

 

Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia Úradu 

Bratislavského samosprávneho kraja  

Ku Komisii sa pripojila p. poslankyňa Aufrichtová a p. poslanec Buzáš 
Pán Šaray informoval poslancov o Návrhu na schválenie zámeny pozemkov a cestných telies 
medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Mestom Modra. Poslanci s uvedeným 
materiálom súhlasili. 
 
 



Hlasovanie:  
prítomní:  9  (poslanci: Solga, Adamec, Vidanová, Greksa, Machata, Rattajová, 

Farkašovská, Aufrichtová, Buzáš) 
za:  9  
proti:    0   
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    
 
 
 
Uznesenie č. 8:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť 
v predloženej podobe 
 

 

 

Bod 
č. 9  

PRACOVNÝ NÁVRH – Návrh na schválenie predaja parcely v k. ú. Staré Mesto, ako 

prípad hodný osobitného zreteľa  

 

Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia Úradu 

Bratislavského samosprávneho kraja  

Pán Šaray odprezentoval materiál Návrh na schválenie predaja parcely v k. ú. Staré Mesto, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. Pozemok vo vlastníctve BSK chce odkúpiť nový majiteľ 
priľahlého pozemku. Jedná sa o pozemok s plochou 40 m2. Znalecký posudok stanovený na 
sumu 700 EUR, trhová cena za m2 predstavuje 1100 EUR/m2 . Pani poslankyňa Aufrichtová 
sa vyjadrila v prospech občana a teda suma, za ktorú by mu BSK mal predať pozemok by mal 
predstavovať 700 EUR/m2. Riaditeľka úradu sa zapojila do diskusie a zastáva názor, že je 
potrebné získať maximálnu možnú sumu v prospech BSK. Pani poslankyňa Aufrichtová 
požiadala o hlasovanie k pozmeňovaciemu návrhu o stanovenie predajnej ceny 700 EUR/m2. 
 
Hlasovanie k pozmeňovaciemu návrhu : 
 
prítomní:  9 
za:   4   
proti:  1  
zdržal sa  3  
nehlasoval  1  
 
Pán Solga skonštatoval, že po výsledkoch hlasovania k pozmeňovaciemu návrhu sa vracia 
komisia k pôvodnému návrhu a pristúpil k hlasovaniu. 
 
Hlasovanie:  
prítomní:  9  (poslanci: Solga, Adamec, Vidanová, Greksa, Machata, Rattajová, 

Farkašovská, Aufrichtová, Buzáš) 
za:  7   (Solga, Adamec, Vidanová, Greksa, Machata, Rattajová, Farkašovská) 
proti:    2   (p. Aufrichtová, p. Buzáš   
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    
 
Uznesenie č. 9:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál. 
 



Zo Zasadnutia Komisie odišla v čase 11:30 p. poslankyňa Rattajová z dôvodu iných 
pracovných povinností. Komisia zostala uznášaniaschopná v počte členov 8.   
 

 

 

Bod 
č. 10 

PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na schválenie predaja novovytvorených pozemkov s parc. 

č. 3253/218, 3253/219 a 3253/220 vrátane garáží umiestnených na týchto pozemkoch v 

k. ú. Záhorská Bystrica v areáli bývalého stredného odborného učilišťa v prospech 

vlastníkov bytov priľahlej bytovky, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

 

Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia Úradu 
Bratislavského samosprávneho kraja 

Pán Šaray odprezentoval poslancom Návrh na schválenie predaja novovytvorených 
pozemkov s parc. č. 3253/218, 3253/219 a 3253/220 vrátane garáží umiestnených na týchto 
pozemkoch v k. ú. Záhorská Bystrica v areáli bývalého stredného odborného učilišťa v 
prospech vlastníkov bytov priľahlej bytovky. Poslanci s návrhom súhlasili. 
 
Hlasovanie:  
prítomní:  8  (poslanci: Solga, Adamec, Vidanová, Greksa, Machata, Farkašovská, 

Aufrichtová, Buzáš) 
za:  8  
proti:    0   
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    
 
Uznesenie č. 10:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť 
v predloženej podobe  
 

 

Bod 
č. 
11  

PRACOVNÝ NÁVRH  

Návrh na schválenie predaja novovytvorených pozemkov s parc. č. 13885/4, 13885/5 a 

13885/6 v k.ú. Gajary v prospech vlastníkov priľahlých pozemkov, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa  

 

Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia Úradu 
Bratislavského samosprávneho kraja 
Pán Šaray odprezentoval Návrh na schválenie predaja novovytvorených pozemkov s parc. č. 
13885/4, 13885/5 a 13885/6 v k.ú. Gajary v prospech vlastníkov priľahlých pozemkov, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa.  
 
Hlasovanie:  
prítomní:  8  (poslanci: Solga, Adamec, Greksa, Machata, Farkašovská, Aufrichtová) 
za:  6  
proti:    0   
zdržal sa:  2 (poslanci Buzáš a Vidanová)   
nehlasoval:  0    
 
Uznesenie č. 11:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál. 
 
 
 



Bod 
č. 12 

PRACOVNÝ NÁVRH - Návrh na zmenu Uznesenia Bratislavského samosprávneho kraja 

č. 267/2020 zo dňa 26.06.2020  

 
 
Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia Úradu 
Bratislavského samosprávneho kraja 
Pán Šaray objasnil poslancom návrh na zmenu Uznesenia Bratislavského samosprávneho 
kraja č. 267/2020 zo dňa 26.06.2020. Zdôraznil, že po dostavbe parkovacích miest v objekte 
prevedie zhotoviteľ parkovacie miesta do vlastníctva BSK a pripravia sa dodatky k už 
existujúcej nájomnej zmluve, kde sa dohodne aj starostlivosť o parkovacie miesta.  
 
Hlasovanie:  
prítomní:  8  (poslanci: Solga, Adamec, Vidanová, Greksa, Machata, Farkašovská, 

Aufrichtová, Buzáš) 
za:  8  
proti:    0   
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    
 
Uznesenie č. 12:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť 
v predloženej podobe. 
 
 

Bod 
č. 
13  

PRACOVNÝ NÁVRH Návrh na určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich 

volených, sídla volebnej komisie samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných 

komisií  

 
Materiál prezentoval: JUDr. Matúš Šaray, vedúci právneho oddelenia Úradu 
Bratislavského samosprávneho kraja 
 
Hlasovanie:  
prítomní:  8  (poslanci: Solga, Adamec, Vidanová, Greksa, Machata, Farkašovská, 

Aufrichtová, Buzáš) 
za:  8  
proti:    0   
zdržal sa:  0   
nehlasoval:  0    
 
Uznesenie č. 13:  
Komisia kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť 
v predloženej podobe. 
 

3. Rôzne  
  

- Divadlo LUDUS – odpočet úloh - materiál prezentoval Mgr. art. Andrej Púry 
a doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová.  
Divadlo LUDUS zaslalo 31.5.2022 vedeniu oddelenia kultúry odpočet úloh, 
ktoré im boli uložené Komisiou kultúry na stretnutí zorganizovanom v septembri 
2021. Napriek uloženým povinnostiam sa však výkon divadla LUDUS do t.č. 
nezvýšil a v porovnaní s ostatnými divadlami (napr. BBD) majú nepomerne 
menej aktivít smerom k školám v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a celkovo 
stredným školám. Vzdelávacie aktivity (workshopy, aktivity, školenia) – 
nerealizované žiadne 



Od 10/2021 do 5/2022 zrealizovalo Divadlo LUDUS 8 výjazdov do kraja 
Práca s cieľovou skupinou nedostatočná, predstavenia nie sú promované, 
divadlo neoslovuje školy – náborové aktivity na veľmi slabej úrovni.  
V júni 2022 je naplánovaná kontrola BSK do divadla (p. Slezák).  
 

4. Záver  
 

Predseda Komisie kultúry Oliver Solga poďakoval zúčastneným a konštatoval, že program 
rokovania komisie sa naplnil. V čase 12:30 bolo zasadnutie Komisie kultúry ukončené.  
  

  
  
  

                                
      
                                                                                      Mgr. Oliver Solga v. r.  
                                                                                      predseda Komisie kultúry  
  
  
Zapísala:  
Mgr. Alžbeta Fialová  
tajomníčka Komisie kultúry  
 


