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KOMISIA KULTÚRY A OCHRANY HISTORICKÝCH PAMIATOK  
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  
  

  
  
  
  

Zápisnica  
z rokovania Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ konaného 

dňa 18. 02. 2015  
  

  
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Miesto a čas rokovania: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1 od 
16.00 h  
  
Komisia schválila program rokovania a poradie prerokovania jednotlivých bodov. Prerokovanie 
návrhov na členov komisie – neposlancov bolo z rokovania stiahnuté. Tento bod  bude 
predložený na rokovanie komisie 18. 03. 2015.  
  
Schválený program:  
  

1. Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu – informácia  
2. Plnenie protikorupčného minima za rok 2014  
3. Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave – hlavné úlohy organizácie na rok 2015  
4. Výstavba garáží pod Bratislavským hradom a výsledky archeologických výskumov  
5. Galéria mesta Bratislavy – hlavné úlohy organizácie na rok 2015  
6. Žiadosť o doplnenie mena akademického sochára Askolda Žáčka do zoznamu 

významných osobností pochovaných na cintoríne Slávičie údolie  
7. Rôzne  
  

  
  
K bodu 1  
Partnerstvo pre kreatívnu Bratislavu – informácia  
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili autori projektu Mgr. Slávo Krekovič, PhD., Mgr. art. 
Ľubomír Burgr a Bohdan Smieška.  
  
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ:  
   berie na vedomie predloženú Informáciu o projekte Partnerstvo pre kreatívnu  

Bratislavu  odporúča námestníčke primátora MUDr. Ivete Plšekovej zriadiť pracovnú 
skupinu na prípravu koncepcie rozvoja kultúry, ktorej členmi by boli aj zástupcovia 
nezriaďovanej kultúrnej scény.  

  
Hlasovanie:   
Prítomní: 6  Za: 6   Proti: 0      Zdržal sa: 0  
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K bodu 2  
Plnenie protikorupčného minima za rok 2014  
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil spracovateľ Ing. Michal Feik.  
  
  
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ   

 berie na vedomie predložený materiál s pripomienkami:  
 navrhuje z materiálu odstrániť duplicity s povinnosťami ustanovenými v zákonoch a 

aktualizovať materiál  
 žiada primátora, aby predložil pravidlá zapojenia verejnosti do prípravy strategických 

dokumentov hlavného mesta SR Bratislavy na rokovanie zastupiteľstva – termín: máj 
2015  

.  
Hlasovanie:   
Prítomní: 6  Za: 6   Proti: 0      Zdržal sa: 0  

  
      
  
K bodu 3  
Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave – hlavné úlohy organizácie na rok 2015 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave 
PhDr. Ivo Štassel.  
  
Uznesenie:  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ:  

 berie na vedomie predložený materiál Hlavné úlohy a zámery Mestského ústavu ochrany 
pamiatok v Bratislave na rok 2015,   

 považuje za nevyhnutné, aby boli odborné vyjadrenia Mestského ústavu ochrany 
pamiatok premietnuté do všetkých stanovísk a vyjadrení hlavného mesta SR Bratislavy 
dotýkajúcich sa ochrany pamiatok.  

  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0  
  
  
K bodu 4  
Výstavba garáží pod Bratislavským hradom a výsledky archeologických výskumov 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v 
Bratislave PhDr. I. Štassel a PhDr. M. Musilová, archeologička.  
  
Uznesenie:  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ:  

 berie na vedomie informáciu o archeologických výskumoch na Bratislavskom hrade  
žiada primátora, aby poveril námestníčku primátora MUDr. Ivetu Plšekovú rokovať s 
kanceláriou Národnej rady SR s cieľom dosiahnuť optimálnu prezentáciu 
archeologických nálezov na Bratislavskom hrade pre verejnosť s cieľom ich využitia pre 
cestovný ruch a tvorbu značky mesta Bratislavy  

  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0  
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K bodu 5  
Galéria mesta Bratislavy – hlavné úlohy organizácie na rok 2015  
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Galérie mesta Bratislavy PhDr. Ivan Jančár  
  
 Uznesenie:  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie plán hlavných úloh a 
plán výstav Galérie mesta Bratislavy na rok 2015   
  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0  
   
K bodu 6  
Žiadosť o doplnenie mena akademického sochára Askolda Žáčka do zoznamu významných 
osobností pochovaných na cintoríne Slávičie údolie.  
  
Uznesenie:  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča uverejniť meno 
akademického sochára Askolda Žáčka v zozname významných osobností pochovaných na 
cintoríne Slávičie údolie.  
  
Hlasovanie:  
Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0  
  
K bodu 7  
Rôzne  
Členka komisie Soňa Svoreňová informovala o možnosti opätovného umiestnenia pamätnej 
tabule upálenej bratislavskej bosorky.  
  

  
  
  
  
  
  
  

Ing. Katarína Šimončičová, v. r.  
predsedníčka komisie 

Zapísala:   
PhDr. Žofia Halmová 
 tajomníčka komisie  
  


