
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej komisie MsZ 

dňa 20.03.2019 
 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, PhD. Igor Polakovič, Mgr. art. Adam Berka, Ing. Katarína 
Šimončičová, Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD., Mgr. Alexej Tahy, Mgr. Viktor Blaha, 
Mgr. Peter Szalay, PhD.  
Ospravedlnený: Ing. arch. Lucia Štasselová, Mgr. Michal Brat, PhD., JUDr. Milan Vetrák  
Prizvaný: Ing. Vladimír Grežo, Hana Haldová, Andrej Melničák (BKIS); PhDr. Ivan Jančár (GMB); 
PhDr. Peter Hyross (MMB); Mgr. Juraj Šebesta, PhD., Marta Marková, Eva Šulajová (MKB); 
PhDr. Ivo Štassel (MÚOP); PhDr. Vladimír Gašperák (GIB); Mgr. Veronika Húdeková (OKŠŠaM, 
tajomníčka Ars Bratislavensis); Ing. Lucia Behuliaková, Ing. Agnesa Jurková, Matúš Lupták, MA 
(SF) 
 
Miesto a čas rokovania: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, miestnosť č. 103 Nová 
radnica, od 16:00 hod.  
 
Schválený programu:  

1. Kontrola úloh a zápisnice zo zasadnutia komisie dňa 13.02.2019  
2. Výber hodnotiteľov pre udeľovanie dotácií z grantového programu Ars Bratislavensis  
3. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2021  
4. Prezentácia činnosti príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy z oblasti 

kultúry (MKB, BKIS, GMB, MMB, MÚOP, GIB)  
5. Návrh na poskytnutie dotácie Literárnemu informačnému centru vo výške 30 000 € na 

projekt Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži  
6. Náplň činnosti komisie – doplnenie  
7. Rôzne  

 
 

K bodu 1  
Kontrola úloh a zápisnice zo zasadnutia komisie dňa 13.02.2019 
Predseda komisie kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej komisie MsZ 
zosumarizoval závery zo zasadnutia komisie zo dňa 13.02.2019 a informoval o písomnej 
komunikácii s riaditeľom magistrátu vo veci zmeny názvu komisie.   
Uznesenie:  
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ berie na vedomie 
informáciu o kontrole úloh.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0  
 
K bodu 2  
Výber hodnotiteľov pre udeľovanie dotácií z grantového programu Ars Bratislavensis  
Bod odprezentovala prizvaná tajomníčka komisie grantového programu Ars Bratislavensis 
Mgr. Veronika Húdeková, ktorá členov komisie  oboznámila so Štatútom grantového 



programu Ars Bratislavensis, najmä s čl. 8, ktorý opisuje úlohu komisie kultúry a ochrany 
historických pamiatok MsZ  pre určenie počtu členov, výber a zloženie hodnotiacej komisie. 
Taktiež informovala komisiu o spôsobe výberu hodnotiteľov, o procese hodnotenia projektov 
hodnotiteľmi a skúsenostiach z predošlého roka. Zároveň komisiu oboznámila o vzdaní sa 
záujmu o prácu hodnotiteľa zo strany doc. Dr. Cabana, PhD. Nasledovala krátka diskusia 
o súčasnom spôsobe priebehu hodnotenia hodnotiteľmi a schválenia Ing. Ernesta Husku za 
hodnotiteľa v rozpore zo Štatútom grantového programu z dôvodu, že Ing. Ernest Huska je 
predsedom v jednom z občianskych združení, ktoré je žiadateľom o podporu dvoch projektov 
(OZ Priatelia Bratislavy) a zároveň je i členom ďalšieho združenia, ktoré je tiež predkladateľom 
projektu (OZ Petržalský okrášľovací spolok).  
Uznesenie:  

a) Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ žiada o dodržanie 
Štatútu grantového programu Ars Bratislavensis a nevymenovanie Ing. Ernesta Husku za 
hodnotiteľa grantového programu.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 7   Proti: 1 (Ing. K. Šimončičová) Zdržal sa: 0  

 
b) Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ berie na vedomie 

predložený zoznam prihlásených záujemcov o prácu hodnotiteľa a odstúpenie doc. Dr. 
Cabana, PhD. od záujmu o zaradenie do tohto zoznamu;  

c) Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ odporúča 
primátorovi vymenovať za hodnotiteľov grantového programu Ars Bratislavensis:  
Mgr. Janu Biskupskú;  
RNDr. Damasa Grusku, doc., PhD.;  
PhDr. Michala Duchoňa, PhD.;  
Mgr. art. Janu Ondíkovú;  
Ing. Violu Kromerovú;  
Mgr. Mareka Vadasa.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 8   Proti: 0 Zdržal sa: 0  

 
K bodu 3  
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2021  
Bod odprezentovali prizvaní zástupcovia sekcie financií magistrátu hl. mesta Ing. Lucia 
Behuliaková, Ing. Agnesa Jurková a Matúš Lupták, MA, ktorí komisiu informovali o plánoch 
a prioritách hl. mesta z hľadiska návrhu rozpočtu. Nasledovala diskusia ohľadom plánovaných 
finančných prostriedkov na pamiatkovú starostlivosť a grantový program Ars Bratislavensis. 
V tejto súvislosti bol prednesený návrh o navýšenie finančných prostriedkov z 200 000 € na 
300 000 €, určených na grantový program Ars Bratislavensis. Predseda komisie deklaroval, že 
z poverenia komisie kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej komisie MsZ bude 
rokovať s riaditeľom magistrátu a riaditeľom sekcie financií o možnostiach zmeny rozpočtu 
v priebehu roka tak, aby boli navýšené finančné prostriedky na Ars Bratislavensis minimálne 
na úroveň roka 2018. Predmetom diskusie boli tiež plánované finančné prostriedky na opravu 
Michalskej veže, depozitáre a mzdové prostriedky pre príspevkové organizácie hlavného 



mesta. K tomuto bodu boli prizvaní i riaditelia príspevkových organizácií hlavného mesta 
z oblasti kultúry a priamo sa zapájali do diskusie k bodu.  
Uznesenie:  

a) Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ po prerokovaní 
materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2021.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 8   Proti: 0 Zdržal sa: 0  

 
b) Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ žiada o navýšenie 

finančných prostriedkov na grantový program Ars Bratislavensis minimálne na úroveň 
roka 2018, teda o 100 000 Eur. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 5   Proti: 0 Zdržal sa: 3  

 
K bodu 4  
Prezentácia činnosti príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy z oblasti 
kultúry (MKB, BKIS, GMB, MMB, MÚOP, GIB)  
K bodu boli prizvaní riaditelia príspevkových organizácií, ktorí prezentovali svoju činnosť, plány 
a prípadné problémy v nasledovnom poradí: Mgr. Juraj Šebesta, PhD. za Mestskú knižnicu 
Bratislava (MKB), Ing. Vladimír Grežo za Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), 
PhDr. Ivan Jančár za Galériu mesta Bratislavy (GMB), PhDr. Peter Hyross za Múzeum mesta 
Bratislavy (MMB), PhDr. Vladimír Gašperák za Generálny investor Bratislavy (GIB) a PhDr. Ivo 
Štassel za Mestský ústav ochrany pamiatok (MÚOP).  
Komisia zobrala na vedomie informácie, prezentované riaditeľmi organizácií a z diskusie 
vyplynula požiadavka na ďalšom zasadnutí komisie venovať samostatný bod rokovania budove 
na Michalskej č. 26 (Múzeum farmácie) a priľahlým objektom (Čitáreň u Červeného raka) 
a samostatný bod rokovania s informáciou ohľadom depozitárov pre MMB a GMB. Pán Berka 
ocenil MMB za spoluprácu s dizajnérmi.  
 
K bodu 5  
Návrh na poskytnutie dotácie Literárnemu informačnému centru vo výške 30 000 € na 
projekt Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži.  
Uznesenie:  
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ po prerokovaní 
materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Návrh na 
poskytnutie dotácie Literárnemu informačnému centru vo výške 30 000 € na projekt 
Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6  Za: 6   Proti: 0 Zdržal sa: 0  
 
  



K bodu 6  
Náplň činnosti komisie – doplnenie  
Bod bol odložený na nasledovné zasadnutie komisie dňa 3. apríla 2019.  
 
K bodu 7  
Rôzne  
Na základe iniciatívneho materiálu, ktorý vypracoval p. Tahy nasledovala krátka diskusia 
ohľadom užívania a zaberania verejných priestranstiev – historické námestia a ulice hlavného 
mesta SR Bratislavy, ktorej sa zúčastnil riaditeľ MÚOPu, PhDr. Ivo Štassel. Komisia riaditeľa 
MÚOPu požiadala o vypracovanie zásad užívania verejných priestranstiev – námestí a ulíc v 
hlavnom meste.         

 

 

Ing. Matej Vagač, v. r.   
predseda komisie  

 
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.   
Bratislava 21.03.2019 


