
Zápisnica 
zo zasadnutia komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ  

dňa 02.10.2019 
 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Igor Polakovič, Mgr. Michal Brat, PhD.; Ing. arch. Lucia 
Štasselová, JUDr. Milan Vetrák, PhD.; Ing. Katarína Šimončičová 
Ospravedlnení: Mgr. art. Adam Berka; Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD.; Mgr. 
Alexej Tahy, Mgr. Viktor Blaha; Mgr. Peter Szalay, PhD.  
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, Ing. Ivan Šajti, Pavlína Galbavá, PhDr. Ivo Štassel, RNDr. 
Mgr. Viera Sláviková, Ivan Bašnák, Mgr. Peter Bubla, Simona Šarköziová, Mgr. Eduard 
Donauer  
 
Miesto a čas rokovania: Nová radnica, Primaciálne nám. 1, m. č. 103, od 16:00 hod.  
 
Schválený programu:  
1. Kontrola úloh a zápisnice zo zasadnutia komisie dňa 04.09.2019  
2. Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta 

SR Bratislavy na roky 2010 - 2020 (ďalej len „PHSR 2010 - 2020“) za rok 2018  
3. 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  

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 
zmene názvu časti námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  

5. Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy  
6. Rozpočet OKM na rok 2019 - rozdelenie finančných prostriedkov na médiá  
7. Analýza finančných prostriedkov na médiá a časopis In.Ba  
8. Zmeny a riešenia v rámci médií navrhované na rok 2020  
9. Informácia o plnení uznesení č. 396/2016 a 684/2016  
10. Rôzne  

 
 

K bodu 1  
Kontrola úloh a zápisnice zo zasadnutia komisie dňa 04.09.2019 
Predseda komisie krátko zhrnul závery zo zasadnutia, ktoré sa konalo 4. septembra 2019 a 
oboznámil členov komisie o plnení úloh. Zároveň tiež informoval o schválení nového názvu 
komisie mestským zastupiteľstvom dňa 26.09.2019 uznesením č. 288/2019. Komisia kultúry, 
ochrany historických pamiatok a mediálna komisia s platnosťou od 01.10.2019 používa nový 
názov: „komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy“, tak ako komisia navrhla na svojom 
zasadnutí 13.02.2019.  
 

K bodu 2  
Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 
mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020 (ďalej len „PHSR 2010 - 2020“) za rok 2018 



Bod prišla prezentovať vedúca oddelenia stratégie a projektov RNDr. Mgr. Viera Sláviková 
a Mgr. Eduard Donauer, ktorí komisiu informovali o tvorbe a spracovaní materiálu. Komisia 
po prezentácii materiálu a krátkej diskusii prijala nasledovné stanovisko:  
Stanovisko: 
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní materiálu 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť predloženú 
Ročnú správu o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR 
Bratislavy na roky 2010 - 2020 (ďalej len „PHSR 2010 - 2020“) za rok 2018. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 3  
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 ukončení pripomienkového konania, počas 
ktorého neboli magistrátu doručené žiadne pripomienky. Komisia zobrala na vedomie 
predložené informácie a na základe rokovania komisie z 04.09.2019 prijala stanovisko.  
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní materiálu 
berie na vedomie, že k predloženému návrhu neboli doručené žiadne pripomienky a 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: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o zmene názvu časti námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
Bod komisii prezentovala taktiež pani Galbavá s pánom Šajtim. Komisiu informovali 
o prerokovaní tohto návrhu Názvoslovnou komisiou hlavného mesta SR Bratislavy, miestnym 
zastupiteľstvom MČ Bratislava-Staré Mesto. Taktiež komisiu informovali o začatí 
pripomienkového konania, ktoré sa ukončí 10.10.2019, po tomto termíne budú doručené 
pripomienky spracované a komisia bude opätovne požiadaná o stanovisko k tomuto bodu 
formou hlasovania per rollam. Po diskusii komisia prijala stanovisko:  
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní materiálu 
v súlade so stanoviskom Názvoslovnej komisie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť 
predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o zmene názvu časti námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 5  Za: 4  Proti: 1  Zdržal sa: 0 
 



K bodu 5  
Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy  
Materiál komisii prezentoval riaditeľ MÚOPu PhDr. Ivo Štassel, ktorý komisiu informoval 
o tvorbe predloženého zoznamu pamätihodností a dôvodoch zaradenia niektorých položiek do 
zoznamu. V rámci tohto bodu prebehla krátka diskusia o možnosti súčinnosti hlavného mesta 
SR Bratislavy v procese vyhlásenia za NKP budovy Design factory a OD Prior. Členovia 
komisie krátko diskutovali i o dostupnosti zoznamu pamätihodností občanom a prijala 
stanovisko:  
Stanovisko:  
a) Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní 

materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť 
Aktualizácia celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy.  

b) Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča riaditeľovi 
magistrátu zapracovať zoznam pamätihodností Bratislavy do mapového portálu 
zverejneného na stránke hlavného mesta (mapy.bratislava.sk). 

Hlasovanie:  
Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodom 6, 7 a 8  
Rozpočet OKM na rok 2019 - rozdelenie finančných prostriedkov na médiá  
Analýza finančných prostriedkov na médiá a časopis In.Ba 
Zmeny a riešenia v rámci médií navrhované na rok 2020 
Predseda komisie privítal vedúceho oddelenia komunikácie a marketingu (OKM) Ivana 
Bašnáka, hovorcu hlavného mesta Mgr. Petra Bublu a Simonu Šarköziovú a uviedol ich do 
predmetu záujmu komisie. Nakoľko body 6, 7 a 8 sa týkali OKM a ich obsah sa prelínal, boli 
prerokované ako súvislá prezentácia. Diskusiu otvoril pán Brat stručnou informáciou 
o svojich poznatkoch v rámci mediálnej analýzy, ktoré sprostredkoval členom komisie na 
zasadnutí 04.09.2019. Pán Bubla oboznámil komisiu o platných zmluvách s televíziami 
a plánoch do budúcnosti. Diskutovalo sa o dôvodoch a dopadoch vysielania v  súčasnosti 
zazmluvnených televíziách, o komunikačnej stratégii hlavného mesta, o financovaní kultúrno-
spoločenských podujatí z rozpočtu OKM, monitoringu médií a formáte sprostredkovávania 
informácií na webe hlavného mesta i sociálnych sieťach.  
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní 
predložených informácií odporúča primátorovi:  

a) preveriť možnosti sprístupnenia monitoringu médií poslancom MsZ;  
b) informovať komisiu o plánovanom rozpočte OKM na 2020;  
c) pripraviť prieskum s účelom definovania mediálnej stratégie hlavného mesta;  
d) vypracovať komunikačnú stratégiu hlavného mesta SR Bratislavy. 

Hlasovanie:  
Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 9 
Informácia o plnení uznesení č. 396/2016 a 684/2016 
Informáciu komisii predložila Mgr. Ivašková, ktorá vo svojej prezentácii oboznámila komisiu 
o stave prípravy rozpočtu oddelenia kultúry na rok 2020 a spolupráci na príprave rozpočtu 
2020 s príspevkovými organizáciami v gescii oddelenia kultúry. V rámci tejto prezentácie 



vysvetlila komisii obsah uznesení č. 396/2016 a 684/2016, ktoré sa viažu k príprave rozpočtu 
hlavného mesta na nadchádzajúci rok, a zdôvodnila ich plnenie, resp. neplnenie z dôvodu 
obsahovej i časovej neaktuálnosti.  
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ berie na vedomie informáciu 
o stave plnenia uznesenia č. 684/2016. Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho 
dedičstva MsZ zároveň odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy uznesenie č. 
396/2016 vyhodnotiť ako splnené.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 4  Za: 4   Proti: 0 Zdržal sa: 0  
 

K bodu 10  
Rôzne  
Na základe uznesenia komisie z 04.09.2019 Mgr. Ivašková informovala o pokračovaní 
výberových konaní na riaditeľov príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy 
v zmysle uznesenia č. 38/2019 zo 07.02.2019. Komisia zobrala túto informáciu na vedomie.  
 

 

 

 

 

Ing. Matej Vagač, v. r.  
predseda komisie  

 
 
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.  
Bratislava 04.10.2019 


