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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 17.04.2013 

 
Rokovanie sa uskutočnilo v čase od 16:00 do 19:10 h 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Komisia rokovala o jednotlivých bodoch programu v tomto poradí: 
 

1. Múzeum mesta Bratislavy - správa o činnosti za rok 2012 a hlavné úlohy organizácie 
v roku 2013 

2. Rámcová koncepcia participatívneho rozpočtu.  
3. Správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
4. Správa o vývoji cestovného ruchu za rok 2012 
5. Mestský ústav ochrany pamiatok – Správa o činnosti za rok 2012 
6. Informácia o  postupe prípravy  súťaží na umiestňovanie pomníkov a výtvarných diel 

na území hlavného mesta SR Bratislavy  
7. Galéria mesta Bratislavy  - Správa o činnosti a hospodárení za rok 2012  
8. Mestská knižnica – Správa o činnosti a hospodárení za rok 2012 
9. Knižnice v pôsobnosti samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy – informácia 
10. Rôzne 
 
 

K bodu 1  
Múzeum mesta Bratislavy - správa o činnosti za rok 2012 a hlavné úlohy organizácie v 
roku 2013 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Múzea mesta Bratislavy PhDr. Peter Hyross 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

� berie  na vedomie predloženú  Správu o činnosti Múzea mesta Bratislavy za rok 
2012 a  Návrh plánu činnosti Múzea mesta Bratislavy na rok 2013 

� vyjadruje poďakovanie vedeniu Múzea mesta Bratislavy za veľmi dobré výsledky 
činnosti múzea za rok 2012 

 
Hlasovanie:  
Prítomní:  6 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa:  1 
 
 
K bodu 2 
Rámcová koncepcia participatívneho rozpo čtu  
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil Ing. Michal Feik  
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ : 

� berie na vedomie  predložený materiál Rámcová koncepcia participatívneho rozpočtu 
� odporúča Mestskému zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy  Rámcovú  

koncepciu participatívneho rozpočtu schváliť 
 

Hlasovanie: 
Prítomní:  7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
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K bodu 3 
Správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociál neho rozvoja 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil Ing. Michal Feik  
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  berie  predloženú  Správu o realizácii 
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na vedomie 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:  7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 4 
Správa o vývoji cestovného ruchu za rok 2012 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil predseda predstavenstva Bratislavskej organizácie 
cestovného ruchu dr. František Stano 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy  vziať Správu o vývoji cestovného ruchu za rok 2012 na 
vedomie 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:  6      Za 6 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 5 
Mestský ústav ochrany pamiatok – Správa o činnosti za rok 2012 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok PhDr. Ivo 
Štassel 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

� berie  na vedomie Správu o činnosti Mestského ústavu ochrany pamiatok v 
Bratislave za rok 2012 

� oceňuje kvalitnú prácu a pozitívne výsledky organizácie dosiahnuté v roku 2012 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:  6      Za 6 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 6 
Informácia o  postupe prípravy sú ťaží na umiest ňovanie pomníkov a výtvarných diel 
na území hlavného mesta SR Bratislavy  
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil  a informáciu predniesol riaditeľ Mestského ústavu 
ochrany pamiatok PhDr. Ivo Štassel 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie  na vedomie predloženú 
Informáciu o postupe prípravy súťaží na umiestňovanie pomníkov a výtvarných diel na území 
hlavného mesta SR Bratislavy 
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Hlasovanie:  
Prítomní:  6      Za 6 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 7 
Galéria mesta Bratislavy - Správa o činnosti  a hospodárení za rok 2012  
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil  riaditeľ Galérie mesta Bratislavy PhDr. Ivan Jančár 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  

� berie  na vedomie predloženú Správu o činnosti Galérie mesta Bratislavy za rok 2012 
� vysoko oceňuje činnosť Galérie mesta Bratislavy v roku 2012, ktorá vďaka 

vynikajúcim výsledkom už po tretíkrát získala titul Galéria roka 
� s potešením berie na vedomie  aj ocenenie publikačnej činnosti galérie, ktorá získala 

dve  ocenenia v hodnotení najkrajších umeleckých kníh roka 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:  6      Za 6 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
 
K bodu 8 
Mestská knižnica – Správa o činnosti a hospodárení za rok 2012 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil  riaditeľ  Mestskej knižnice v Bratislave Mgr. Juraj 
Šebesta, PhD. 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  

� berie  na vedomie predloženú Správu Mestskej knižnice v Bratislave za rok 2012 
� pozitívne hodnotí činnosť organizácie za rok 2012, najmä snahu Mestskej knižnice 

organizovať nové aktivity zamerané na propagáciu literatúry a čítania. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:  6      Za 6 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
K bodu 9 
Knižnice v pôsobnosti samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy – informácia 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil  riaditeľ  Mestskej knižnice v Bratislave Mgr. Juraj 
Šebesta, PhD. 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie  na vedomie predloženú  
informáciu  Knižnice v pôsobnosti samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní:  6      Za 6 Proti: 0 Zdržal sa:  0 
 
K bodu 10 
Rôzne: 
Do bodu rôzne neboli predložené žiadne návrhy na prerokovanie. 

 
Mgr. Vladimír Kubovič  

predseda komisie 
Zapísala:  
PhDr. Žofia Halmová 
tajomníčka komisie 


