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

MsZ dňa 04.09.2019 
 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Igor Polakovič, Mgr. Michal Brat, PhD.; Ing. arch. Lucia 
Štasselová, JUDr. Milan Vetrák, PhD.; Mgr. art. Adam Berka, Mgr. Peter Szalay, PhD.  
Ospravedlnená: Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD.; Mgr. Alexej Tahy, Mgr. Viktor 
Blaha; Ing. Katarína Šimončičová 
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, Ing. Ivan Šajti, Pavlína Galbavá, PhDr. Ivo Štassel, 
Mgr. Zuzana Palicová, Mgr. Štefan Jurča  
 
Miesto a čas rokovania: Nová radnica, Primaciálne nám. 1, m. č. 103, od 16:00 hod.  
 
Schválený programu:  
1. Informácia o vzniku Názvoslovnej komisie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy  
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Jarovce, Bratislava-
Devínska Nová Ves a Bratislava-Rača  

3. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii Mestský ústav ochrany pamiatok  

4. Návrh na poskytnutie dotácie cirkevnej organizácii Židovská náboženská obec na projekt 
VR prezentácia Rybného námestia v Bratislave  

5. Informácia o činnosti a strategických plánoch oddelenia kultúry (p. Ivašková)  
6. Informácia o príprave rozpočtu na rok 2020 v oblasti kultúry (p. Ivašková)  
7. Priority komisie kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej komisie do návrhu 

rozpočtu na rok 2020  
8. Informácia o stave prípravy mediálnej analýzy (p. Brat a p. Vetrák) 
9. Rôzne  

 
 

K bodu 1  
Informácia o vzniku Názvoslovnej komisie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy  
Poverená vedením oddelenia kultúry Mgr. Zuzana Ivašková informovala komisiu o vzniku 
Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy, oboznámila ju so zložením členov 
komisie, charakterom a zaradením v štruktúre hlavného mesta a o prerokovávaných bodoch.  
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ po krátkej diskusii 
zobrala predloženú informáciu na vedomie.  
 

K bodu 2  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Jarovce, 
Bratislava-Devínska Nová Ves a Bratislava-Rača  
Bod prezentovali komisii zamestnanci oddelenia vnútornej správy magistrátu Pavlína Galbavá 
a Ing. Ivan Šajti, ktorí komisiu informovali o dôvode predloženia materiálu a dotknutých 



lokalitách. Nasledovala krátka diskusia, ktorá z časti nadväzovala na predloženú informáciu 
v bode 1. Diskusia sa týkala najmä  návrhu na pomenovanie ulice MČ Jarovce a MČ 
Devínska Nová Ves. Z diskusie vyplynula požiadavka od predsedu komisie na predkladanie 
podrobnejšej dôvodovej správy k tomuto typu materiálu, najmä ak ide o návrhy na 
pomenovania podľa osobností. Po diskusii sa komisia stotožnila s názorom Názvoslovnej 
komisie hlavného mesta SR Bratislavy.  
Uznesenie: 
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ po prerokovaní 
materiálu v súlade so stanoviskom Názvoslovnej komisie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť pomenovanie „Ulica Leopolda Jablonku“ v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 
Ves a  „Rušňová ulica“ v mestskej časti Bratislava-Rača a neschváliť pomenovanie 
„Chalcedónová ulica“ v mestskej časti Bratislava-Jarovce. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3  
Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii Mestský ústav ochrany pamiatok  
Komisiu o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou mestského 
kontrolóra v príspevkovej organizácii Mestský ústav ochrany pamiatok prišiel informovať 
riaditeľ organizácie PhDr. Ivo Štassel, ktorý komisii vysvetlil vzniknutú situáciu a jej riešenie.  
Uznesenie:  
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ po prerokovaní 
berie na vedomie predloženú Informáciu o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov 
zistených kontrolou mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii Mestský ústav ochrany 
pamiatok.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 4  
Návrh na poskytnutie dotácie cirkevnej organizácii Židovská náboženská obec na 
projekt VR prezentácia Rybného námestia v Bratislave  
Bod prezentovala komisii Mgr. Ivašková na základe ustanovení VZN č. 16/2012 
o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy. Následná diskusia bola zameraná na účel požadovanej dotácie a miere dopadu 
celého projektu na obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta a taktiež na lokalitu, ku ktorej 
by sa predmet žiadanej dotácie viaže.  
Uznesenie: 
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ po diskusii 
odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy poskytnutie dotácie cirkevnej organizácii 
Židovská náboženská obec na projekt VR prezentácia Rybného námestia v Bratislave so 
zmluvnou podmienkou realizácie projektu v plánovanom prostredí – Rybnom námestí 
a v priľahlom podchode mosta SNP.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 



K bodu 5  
Informácia o činnosti a strategických plánoch oddelenia kultúry  
Informáciu prezentovala Mgr. Ivašková, ktorá komisiu podrobne uviedla do činnosti 
a strategických plánov oddelenia kultúry magistrátu, nadväzujúcich na Programové 
vyhlásenie hlavného mesta. V rámci diskusie p. Brat informoval komisiu o možnosti podpory 
z FPU na skulptúry. Predseda komisie, M. Vagač, iniciatívne navrhol, aby oddelenie kultúry 
vypracovalo harmonogram výberových konaní na riaditeľov príspevkových organizácií 
v oblasti kultúry a aby bol tento harmonogram následne predložený komisii. 
Uznesenie:  

a) Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ berie 
predloženú informáciu na vedomie.  

b) Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ odporúča 
riaditeľovi magistrátu vypracovať harmonogram výberových konaní na riaditeľov 
príspevkových organizácií v oblasti kultúry. 

Hlasovanie:  
Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 6  
Informácia o príprave rozpočtu na rok 2020 v oblasti kultúry (p. Ivašková) 
Bod krátko prezentovala Mgr. Ivašková. Informáciu o príprave rozpočtu na rok 2020 v oblasti 
kultúry komisia zobrala na vedomie a predseda komisie požiadal predkladateľku o informáciu 
v písomnej podobe v týždni konania septembrového zasadnutia MsZ.  
 
 
K bodu 7  
Priority komisie kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej komisie do návrhu 
rozpočtu na rok 2020  
Z rozhodnutia predsedu komisie bol tento bod presunutý na neskorší čas rokovania a spojený 
s bodom č. 9 – Rôzne.  
 
 
K bodu 8  
Informácia o stave prípravy mediálnej analýzy (p. Brat a p. Vetrák) 

Členovia komisie p. Brat a p. Vetrák informovali komisiu o svojich zisteniach, týkajúcich sa 
vyčlenenia finančných prostriedkov rozpočtu hlavného mesta na médiá (TV Bratislava, TV 
Ružinov, TV Tablet a In.Ba), pričom z ich poznatkov vyplynula kritika overiteľnosti 
efektivity týchto vynaložených financií. Komisia po diskusii zobrala predložené informácie 
o príprave mediálnej analýzy na vedomie a žiada o účasť na ďalšom zasadnutí komisie 
vedúceho oddelenia komunikácie a marketingu.  

Uznesenie:  
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ berie predloženú 
informáciu a odporúča primátorovi hlavného mesta zabezpečiť vypracovanie analýzy 
finančných prostriedkov na médiá s definovanou efektívnosťou a analýzou  spôsobu tvorby 
monitoringu médií. Komisia žiada v rámci tejto analýzy poskytnutie položkového rozpočtu na 
roky 2019 a 2020.  



Hlasovanie:  
Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

K bodu 7a 9 
Priority komisie kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálnej komisie do návrhu 
rozpočtu na rok 2020 a Rôzne 
Vzhľadom na priebeh rokovania a predložené informácie boli body 7 a 9 spojené do jednej 
diskusie. V nej sa členovia komisie oboznamovali so svojími možnosťami v rámci 
poslaneckých priorít a krátko diskutovali o súčasnom stave kultúrneho centra Design Factory 
na Bottovej ulici v Bratislave.  
Stanovisko:  
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ sa pripája 
k podpornému stanovisku primátora hlavného mesta SR Bratislavy Ing. arch. Matúša Valla 
a MÚOPu k zachovaniu objektu Design Factory v rámci novej výstavby v danej lokalite 
a jeho včlenenia do územného plánu zóny.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6  Za: 6   Proti: 0 Zdržal sa: 0  
 

 

 

 

 

Ing. Matej Vagač, v. r.  
predseda komisie  

 
 
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.  
Bratislava 06.09.2019 


