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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 d ňa 16.10.2013 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Komisia schválila rokovanie  o jednotlivých bodoch programu v tomto poradí: 
 
1. Kultúrne leto a Hradné slávnosti  Bratislava 2013 -vyhodnotenie 
2. Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava – 4. divadelná sezóna 2012/2013 – vyhodnotenie 
3. Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností – informácia 
4. Udržiavanie starých bratislavských zvykov / Pamiatka zosnulých/ - informácia 
5. Rôzne 

 
K bodu 1  
Kultúrne leto a Hradné slávnosti  Bratislava 2013 - vyhodnotenie 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného 
strediska Ing. Vladimír Grežo 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ:: 

� berie na vedomie predloženú správu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2013 
– vyhodnotenie programovej časti 

� vyslovuje poďakovanie Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku za 
kvalitnú dramaturgiu a vysokú úroveň realizácie podujatí Kultúrneho leta a Hradných 
slávností 2013 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7  Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 2 
Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava – 4. divadelná se zóna 2012/2013 – vyhodnotenie 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného 
strediska Ing. Vladimír Grežo 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  berie na vedomie a pozitívne hodnotí 
4. divadelnú sezónu 2012/2013 v Mestskom  divadle  P.O. Hviezdoslava 

 
Hlasovanie: 
Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 3 
Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností –  informácia 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok PhDr. Ivo 
Štassel 
 
Uznesenie: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ:: 
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� berie na vedomie predložený návrh materiálu Celomestský zoznam pamätihodností 
mesta Bratislavy  - aktualizácia 2013 

� predložený materiál hodnotí ako veľmi dobre a precízne spracovaný 
  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8 Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 4 
Udržiavanie starých bratislavských zvykov / Pamiatk a zosnulých/ - informácia 
Podujatia venované pamiatke zosnulých sa uskutočnia 30.10.2013. Spomienka na obete 
Dunaja bude 30.10.2013 o 18:00 h na nábreží Dunaja v časti Eurovea 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  berie na vedomie informáciu 
o podujatiach venovaných pamiatke zosnulých 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9  Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
K bodu 5 
Rôzne 
 
5/a 
Archeologické výskumy MÚOP 
Riaditeľ MUOP PhDr. Ivo Štassel informoval o archeologických výskumoch v lokalitách 
Zuckermandel a Bratislavský hrad 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  berie na vedomie informáciu 
o prebiehajúcich a pripravovaných archeologických výskumoch MÚOP 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9  Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa:  0 

 
 

    
5/b 
Príprava rozpo čtu na rok 2013 
Predseda komisie a členovia komisie predložili konkrétne návrhy, ktorých realizáciu komisie 
podporí v rozpočte na rok 2014. Ďalšie návrhy predložia členovia komisie tajomníčke komisie 
do 25.10.2013. 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

� berie na vedomie návrhy na podporu konkrétnych projektov z oblasti kultúry 
v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2014 

� poveruje predsedu komisie spracovať predložené návrhy a predložiť celkový návrh 
ako požiadavku Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  spracovateľom 
návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok  

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9  Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
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5/c 
člen komisie p. Mgr. Sven Šovčík informoval o stave realizácie ochrannej  sklenenej steny 
pred Dómom sv. Martina. 
 

 
 

Mgr. Vladimír Kubovič  v.r. 
predseda komisie 

Zapísala:  
PhDr. Žofia Halmová 
tajomníčka komisie 


