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NÁVRH  UZNESENIA 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES 
schvaľuje 

a) uzatvorenie zmluvy o spolupráci v oblasti kultúry s príspevkovou organizáciou 
Divadlo LUDUS, kreatívne centrum mladých, Pribinova 25,  811 09 Bratislava, IČO: 
00 893 862 za týchto podmienok: 
- trvanie zmluvy na dobu určitú do 31.12.2016 

Mestská časť 
- bezodplatne poskytne priestory v objekte Karloveského centra kultúry na uvedenie 

dohodnutej inscenácie divadla, konkrétne veľkú sálu, šatne účinkujúcich, sociálne 
zariadenia a priestory réžie, 

- bude sa podieľať sa na nábore a propagácii, 
- poskytne technicko-organizačných pracovníkov v deň uskutočnenia kultúrneho programu 

(uvádzačka, šatniarka, pokladnička, produkčný, zvukár-technik, upratovačka, 
- bude uvádzať logo divadla vo všetkých tlačených propagačných materiáloch. 

Divadlo LUDUS 
- po dohode s vedúcou oddelenia kultúry miestneho úradu v stanovenom termíne 

bezodplatne odohrá svoju inscenáciu alebo iný kultúrny program, 
- bude plne uhrádzať náklady umeleckého súboru, ktoré vzniknú v rámci plnenia zmluvy, 

vrátane honorárov svojho technicko-organizačného personálu, 
- bude sa podieľať sa na nábore a propagácii, 
- bude uvádzať logo „Kamel klubu“ vo všetkých tlačených propagačných materiáloch. 
- príjem zo vstupného na podujatia uskutočnené v rámci plnenia tejto zmluvy si mestská 

časť a divadlo rozdelia rovnakým dielom. 

b) uzatvorenie zmluvy o spolupráci v oblasti kultúry s Konzervatóriom, Tolstého 11, 
 811 06 Bratislava, IČO: 00 605 808 za týchto podmienok: 
- trvanie zmluvy na dobu určitú do 31.12.2016 

Mestská časť 
- bezodplatne poskytne priestory v objekte Karloveského centra kultúry na skúšobný proces, 

tvorbu, realizáciu, prezentáciu v rozsahu maximálne 60 hodín mesačne a zároveň 
významnú podporu študentom Štátneho konzervatória; poskytnutými priestormi bude 
veľká sálu, šatne účinkujúcich, sociálne zariadenia a priestory réžie, 

- bude sa podieľať sa na nábore a propagácii, 
- poskytne technicko-organizačných pracovníkov v deň uskutočnenia kultúrneho programu 

(uvádzačka, šatniarka, pokladnička, produkčný, zvukár-technik, upratovačka, 
- bude uvádzať logo konzervatória vo všetkých tlačených propagačných materiáloch. 

Konzervatórium 
- po dohode s vedúcou oddelenia kultúry miestneho úradu v stanovenom termíne 

bezodplatne odohrať svoju inscenáciu alebo hudobnú produkciu, moderovať kultúrne 
podujatia alebo iný kultúrny program v rozsahu maximálne 20 hodín mesačne, 

- bude sa podieľať sa na nábore a propagácii, 
- bude uvádzať logo „Kamel klubu“ vo všetkých tlačených propagačných materiáloch. 
- príjem zo vstupného na podujatia uskutočnené v rámci plnenia zmluvy bude príjmom 

mestskej časti. 
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Dôvodová správa 

 
Umelecké a pedagogické vzdelávanie na Konzervatóriu v Bratislave čerpá z tradície stáročiami 
prevereného európskeho spôsobu prípravy profesionálnych umelcov a učiteľov umenia. 
Od roku 1919 za deväťdesiatpäť rokov nepretržitej existencie absolvovali Konzervatórium stovky 
umelcov a pedagógov, ktorí sa stali osobnosťami slovenskej kultúry a slovenského umeleckého 
školstva, nezmazateľne sa zapísali i do svetovej pokladnice umenia (napríklad Ladislav Chudík, 
Edita Grúberová, Peter Dvorský, Hana Hegerová, Dalibor Jenis, Štefan Kocán, Marian Lapšanský, 
Robo Roth, Nela Pocisková, Helena Krajčiová, Juraj Ďurdiak …) 

Štúdium na Konzervatóriu v Bratislave je späté s umeleckým životom na Slovensku. V tomto 
zmysle nielen absolventi, ale už aj študenti školy účinkujú doma i v zahraničí, pravidelne 
v cykloch koncertov Slovenskej filharmónie, v Slovenskom národnom divadle, v divadle Nová 
scéna, v rámci Bratislavských hudobných slávností, medzinárodných festivalov, v divadlách, vo 
filme, televíznych seriáloch atď. 
Štátne konzervatórium stále vyhľadáva pre svojich študentov a absolventov kultúrne priestory, kde 
by sa mohli realizovať a prezentovať svoj talent a um. Karloveské centrum kultúry je pre 
študentov a pedagógov zaujímavým a vhodným priestorom na ich tvorbu. Pre dramaturgiu 
Karloveského centra kultúry zabezpečia študenti a absolventi Štátneho konzervatória divadelné 
inscenácie, hudobné koncerty a moderovanie kultúrnych akcií v Karloveskom centre kultúry, 
v Líščom údolí, pod vedením Bibiány Ondrejkovej. To všetko bez nároku na honorár.  
Karloveské centrum kultúry sa tak stane dôležitým článkom pri formovaní a kreovaní mladých 
umelcov a miestom na stretávanie sa umeleckej spoločnosti. Karloveské centrum kultúry 
v spolupráci so Štátnym konzervatóriom tak prinesie širšiu ponuku programového formátu hlavne 
pre študentov miestnych škôl, dôchodcov, ale aj širšiu verejnosť.  
Poskytnutý priestor a čas pre Štátne konzervatórium v Karloveskom centre kultúry je v rozsahu 
max. 60 hod v jednom kalendárnom mesiaci, v čase kedy iné umelecké telesa Karloveské centrum 
kultúry nevyužívajú. Hodnota poskytnutého priestoru ani zďaleka neprevyšuje hodnotu 
umeleckého a edukačného prínosu pre školy a obyvateľov v Mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves. Práve naopak. Za podporu mladej umeleckej scény bude zisk z predaja vstupeniek príjmom 
mestskej časti Karlova Ves. 

 
Divadlo Ludus je slovenské divadlo s 45 ročnou tradíciou. Tvorí a zabezpečuje uvádzanie 
divadelných diel a iných foriem dramatického, vzdelávacieho a zábavného umenia pre deti 
a mládež. Je to jediné profesionálne činoherné divadlo pre deti a mládež v Bratislave. Divadlo 
poskytuje študentom vysokých škôl umeleckého smeru praxovať na jeho pôde. Programovo 
ponúka možnosť zaradenia sa absolventov vysokých škôl umeleckého smeru do profesionálnej 
divadelnej praxe. 

Dramaturgia sa orientuje na: 
 pôvodné a súčasné hry s témou dospievania, hľadania, nachádzania seba samého a svojich 

hodnôt, aktuálne prežívané radosti a starosti  
 svetovú a domácu klasiku v interpretácii Ludusu  
 rozprávky klasické i sci-fi  

 divadelné aktivity mimo priestor tradičného javiska (plenérové a pouličné divadlo 
a interdisciplinárne umelecké produkcie)  

 divadelné edukačné kompozície v duchu Komenského „Školy hrou“  
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Divadlo Ludus prinesie miestnym študentom a pedagógom do Karloveského centra kultúry 
humorne spracované tínedžerské témy, ale aj umelecky hodnotné spracovania klasickej literatúry. 
Karloveskému centru kultúry tak vhodne doplnia dramaturgiu zameranú na divadelnú činnosť pre 
školy. Zriaďovateľom Divadla Ludus je Bratislavský samosprávny kraj, ktorý plne hradí náklady 
na jeho fungovanie. Divadlo Ludus má svoju domovskú scénu v Heineken Tower Stage 
a v Karloveskom centre kultúry bude iba hosťovať. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady 
a príjem zo vstupného hradia po polovici. 
 
 

Bratislava, február 2016 
 

 
 

 
 

 

Stanoviská komisií 

 
Komisia KM berie na vedomie informáciu vedúcej oddelenia kultúry o činnosti a plánovaných 
aktivitách a odporúča návrh zmlúv v KCK so štátnym konzervatóriom a divadlom LUDUS 
schváliť. 

Prítomní: 7        Za: 7       Proti: 0      Zdržal sa: 0 
 
Finančná komisia žiada predložiť dôvodovú správu, vrátane preukázania výhodnosti spolupráce 
pre mestskú časť (kvantifikácia plnení) 

Prít. : 8                   Za : 8                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0 
 
Komisia RPHSR odporúča predložený materiál predložiť na rokovanie miestnej rady. 
Za:8    Proti:0    Zdržal sa:0 


