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

MsZ dňa 09.05.2019 
 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, PhD. Igor Polakovič, Mgr. Michal Brat, PhD., Ing. Katarína 
Šimončičová, Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD., Mgr. Alexej Tahy, Mgr. Viktor 
Blaha, Mgr. Peter Szalay, PhD.  
Ospravedlnení: Ing. arch. Lucia Štasselová, JUDr. Milan Vetrák, Mgr. art. Adam Berka  
Prizvaní: Ing. Vladimír Grežo (BKIS), Mgr. Zuzana Ivašková, Ing. Ivan Šajti, Ing. arch. 
Ingrid Konrad, PhDr. Ivo Štassel 
 
Miesto a čas rokovania: Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava (MDPOH), Laurinská 20, 
od 16:00 hod.  
 
Schválený programu:  
1. Prehliadka priestorov a krátka prezentácia MDPOH  
2. Kontrola úloh a zápisnice zo zasadnutia 10.04.2019  
3. Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení 

názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských častiach Bratislava - 
Záhorská Bystrica, Bratislava – Podunajské Biskupice a Bratislava – Devínska Nová Ves  

4. Vyhlásenie k projektu Vydrice - návrh 
5. Informácia zo zasadnutia komisie Ars Bratislavensis 
6. Náplň činnosti a kompetencie hlavnej architektky Ing. arch. Ingrid Konrad  
7. Príprava koncepcie exteriérových sedení v pamiatkových územiach hlavného mesta SR 

Bratislavy  
8. Rôzne  

 
 

K bodu 1  
Prehliadka priestorov a krátka prezentácia MDPOH 
Riaditeľ BKIS Ing. V. Grežo spolu s odbornými pracovníkmi previedol členov komisie 
priestormi MDPOH. V rámci prehliadky priestorov si členovia komisie mohli prezrieť tzv. 
priestor pod divadlom, zákulisie, strojovňu a pod., nasledovala krátka prezentácia o činnosti, 
fungovaní a aktivitách v MDPOH.  
 
K bodu 2  
Kontrola úloh a zápisnice zo zasadnutia 10.04.2019  
Predseda komisie kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej komisie MsZ 
krátko zhrnul závery zo zasadnutia komisie zo dňa 10.04.2019.  
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 3  
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení 
názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských častiach Bratislava - 
Záhorská Bystrica, Bratislava – Podunajské Biskupice a Bratislava – Devínska Nová 
Ves  
Návrh predloženého VZN odprezentoval Ing. Ivan Šajti a zároveň členov komisie oboznámil 
s doručenými pripomienkami k predkladanému návrhu. Všetky pripomienky sa týkali 
pomenovania ulice po Antonovi Srholcovi v MČ Devínska Nová Ves, pričom sa v nich kládol 
dôraz na spoločenský prínos a význam tejto nedávno zosnulej osobnosti, čo je dôvodom na 
požiadavku pomenovania v predmetnej lokalite iným názvom. Nasledovala diskusia 
nadväzujúca na uvedené pripomienky, z ktorej vyplynula potreba odbornej diskusie, 
venovanej výberu vhodnejšej ulice/ priestranstva celomestského charakteru, kt. by sa 
pomenoval po A. Srholcovi. V diskusii sa členovia komisie venovali i podmienke lehoty 
pomenovávania ulíc a priestranstiev po osobnostiach až 5 rokov od ich úmrtia.  
Uznesenie:  

a) Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ po prerokovaní 
materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy:  
- schváliť: všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských častiach 
Bratislava - Záhorská Bystrica, Bratislava – Podunajské Biskupice okrem pomenovania 
ulice v mestskej časti Devínska Nová Ves,  
- neodporúča schváliť pomenovanie ulice Antona Srholca v navrhovanej časti Devínskej 
Novej Vsi, - odporúča pomenovať po Antonovi Srholcovi ulicu, alebo námestie v 
reprezentatívnejšej lokalite.  

 
b) Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ bude 

o pomenovaní ulice v MČ Devínska Nová Ves hlasovať per rollam v prípade, ak miestne 
zastupiteľstvo MČ Devínska Nová Ves odporučí na pomenovanie predmetnej ulice názov 
po inej osobnosti.  
 

c)  Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ odporúča 
riaditeľovi magistrátu, aby zostavil názvoslovnú komisiu na tvorbu názvov pomenovania 
ulíc a priestranstiev a zároveň databázu s osobnosťami, po ktorých môžu byť tieto miesta 
pomenované. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 8   Proti: 0 Zdržal sa: 0  
 

 
K bodu 4  
Vyhlásenie k projektu Vydrice - návrh  
Diskusiu k predloženému návrhu vyhlásenia k projektu Vydrice otvoril predseda komisie, 
ktorý navrhol tento bod do programu rokovania. Potrebu predloženého návrhu vyhlásenia 
odôvodnil členom komisie p. Michal Brat. Vyhlásenie má podnietiť a iniciovať diskusiu 
developera s verejnosťou ako aj otvoriť otázky, ktoré neboli dostatočne odkomunikované pri 
prezentácii poslancom mesta. Predseda komisie deklaroval, že chce tento návrh predložiť 
aj v komisii územného a strategického plánovania, živ. prostredia a výstavby MsZ. Po 



diskusii p. Brat navrhol, že do 16.05.2019 zozbiera od členov komisie pripomienky 
k predloženému návrhu vyhlásenia a následne sa bude o finálnej verzii hlasovať per rollam.  
 
K bodu 5  
Informácia zo zasadnutia komisie Ars Bratislavensis   
Poverená vedením oddelenia kultúry Mgr. Zuzana Ivašková krátko oboznámila členov 
komisie s charakterom a históriou grantového programu Ars Bratislavensis a informovala o 
priebehu a výsledkoch zasadnutia grantovej komisie pre rok 2019.  
Uznesenie:  
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ po prerokovaní  
Informácie zo zasadnutia grantovej komisie Ars Bratislavensis berie na vedomie prezentované 
informácie a výsledky zo zasadnutia. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 8   Proti: 0 Zdržal sa: 0  
 
K bodu 6  
Náplň činnosti a kompetencie hlavnej architektky Ing. arch. Ingrid Konrad  
Hlavná architektka Ing. arch. Ingrid Konrad odprezentovala členom komisie svoju agendu, 
najmä časti, v ktorých sa nachádzajú spoločné prieniky s náplňou činnosti komisie a oblasti 
kultúry. Informovala o projektoch a ich obsahu, na ktorých spolupracuje ako napr. EU 
GUGLE, EPO Urban, Bratislava zelenaj sa, .. a taktiež o rôznych koncepciách a manuáloch. 
Najväčšia pozornosť v prezentácii bola venovaná návrhu revitalizácie Komenského námestia. 
V rámci prezentácie p. Igor Polakovič požiadal p. Konrad, aby pri oslovovaní MČ 
komunikovala svoje požiadavky aj predsedom komisií MsZ, resp. samotným komisiám, 
v záujme zabezpečenia lepšej odozvy zo strán MČ na požiadavky hlavného mesta.  
 
K bodu 7  
Príprava koncepcie exteriérových sedení v pamiatkových územiach hlavného mesta SR 
Bratislavy  
Riaditeľ príspevkovej organizácie MÚOP PhDr. Ivo Štassel prezentoval príklady pravidiel 
exteriérových sedení z iných miest SR ako aj blízkeho zahraničia (Viedeň, Praha,..) 
v kontraste s praktikami exteriérových riešení sedení v hlavnom meste SR. Informoval členov 
komisie o postupe pri príprave koncepcie a spolupráci s hlavnou architektkou. V rámci 
diskusie p. Polakovič navrhol, že osloví náčelníka mestskej polície a požiada ho o vyjadrenie, 
aké má mestská polícia kompetencie pri riešení exteriérových sedení.  
Uznesenie:  
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ po prerokovaní 
predložených informácií berie na vedomie stav prípravy koncepcie exteriérových sedení 
v pamiatkových územiach hl. mesta SR Bratislavy.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 5  Za: 5   Proti: 0 Zdržal sa: 0  
 
K bodu 8 
Rôzne 
Na základe iniciatívneho materiálu, ktorý vypracoval p. Alexej Tahy komisia rokovala o 
probléme ohľadom chátrajúcej Lekárne U Salvatora a najmä o presunutom mobiliári. Pán 
Tahy uviedol členov komisie do problematiky, histórie a potrebe riešenia možnosti 



prinavrátenia pôvodného zariadenia lekárne späť. Po krátkej diskusii komisia prijala nižšie 
uvedené stanovisko.  
Uznesenie:  
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ odporúča 
riaditeľovi magistrátu, aby v spolupráci s oddelením kultúry a MÚOP inicioval stretnutie 
s majiteľom objektu Lekáreň U Salvatora o možnosti získania objektu do vlastníctva hlavného 
mesta Bratislavy spolu s mobiliárom.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 5  Za: 5   Proti: 0 Zdržal sa: 0  
 
 

 

 

 

Ing. Matej Vagač, v. r.  
predseda komisie  

 
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.   
Bratislava 14.05.2019 


