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

dňa 02.12.2019 
 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Mgr. Alexej Tahy, Igor Polakovič, Mgr. Michal Brat, PhD.; 
JUDr. Milan Vetrák, Ing. Katarína Šimončičová 
Ospravedlnení: Mgr. art. Adam Berka, Mgr. Viktor Blaha; Mgr. Peter Szalay, PhD.; Ing. 
arch. Lucia Štasselová, Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD.;  
Prizvaní: Mgr. Zuzana Palicová, PhDr. Žofia Halmová, Matúš Lupták, M. A.; Ing. Barbara 
Beňová, Ing. Vladimír Grežo, PhDr. Ivan Jančár, PhDr. Peter Hyross, Mgr. Juraj Šebesta, 
PhD.; PhDr. Ivo Štassel, Katarína Kubalová, Lukáš Vravník (BKIS).   
 
Miesto a čas rokovania: Nová radnica, Primaciálne nám. 1, m. č. 103, od 16:30 hod.  
 
Schválený programu:  
1. Kontrola úloh a zápisnice zo zasadnutia komisie dňa 06.11.2019  
2. Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na r. 2020 – 2022   
3. Informácia o činnosti príspevkových organizácií v oblasti kultúry za rok 2019 a o plánoch 

na rok 2020 
4. Rôzne  

 
 

K bodu 1  
Kontrola úloh a zápisnice zo zasadnutia komisie dňa 06.11.2019 
Predseda komisie zhrnul závery zo zasadnutia, ktoré sa konalo 6. novembra 2019 a oboznámil 
členov komisie o stave žiadaných úloh. Komisia vyhodnotila časť požiadaviek z predošlého 
zasadnutia dosiaľ za nesplnené a opätovne žiada splnenie uznesení v bode č. 2 a 3 a stanovísk 
v bode 8, časti b a c. V súvislosti s uznesením v bode č. 7 komisia na podnet predsedu 
komisie žiada informáciu o prerokovaní návrhu osadenia barokového bronzového modelu 
Bratislavy na Komisii pre pamätníky a výtvarné zásahy do verejného priestoru a taktiež 
o zasadnutiach tejto komisie v roku 2019. Pri tejto požiadavke PhDr. Halmová (oddelenie 
kultúry magistrátu) komisiu informovala o prerokovaní osadenia bronzového modelu 
Bratislavy v predmetnej komisii za prítomnosti starostky MČ Bratislava-Staré Mesto a o 
zaslaní listov, oslovujúcich starostov mestských častí, aby pri snahe o osádzanie pomníkov 
a pamätníkov, či iných výtvarných diel neobchádzali hlavné mesto a Komisiu pre pamätníky 
a výtvarné zásahy do verejného priestoru, ktorá pri prerokovávaní predložených návrhov na 
osadenie diel v danej mestskej časti bude prizývať aj ich zástupcov na svoje zasadnutie.  
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní informácií 
do januárového zasadnutia v roku 2020 žiada: 

a) riaditeľa BKIS o poskytnutie kvantifikovaného vyhodnotenia kultúrneho leta podľa 
merateľných ukazovateľov, na základe konzultácie s oddelením kultúry;  

b) primátora o vyčlenenie finančných prostriedkov na sanáciu mestských hradieb podľa 
vypracovanej projektovej dokumentácie a zabezpečenie sprístupnenia mestských hradieb 
prostredníctvom GIBu v roku 2020 (letná sezóna);  

c) riaditeľa magistrátu o preskúmanie všetkých možností (aj iné vchody) sprístupnenia 
čitárne Červený rak pre verejnosť v lete 2020;  



d) riaditeľa magistrátu o doručenie informácie k stavbe pod Mostom SNP – stav riešenia 
odstránenia čiernej stavby, stav riešenia návratu do pôvodného stavu, stav pripravovanej 
súťaže na prestavbu objektu pod NKP Most SNP;  

e) riaditeľa magistrátu o informáciu ohľadom priebehu prerokovania bronzového modelu 
Bratislavy na Komisii pre pamätníky a výtvarné zásahy do verejného priestoru 
a informáciu o zasadnutiach predmetnej komisie v roku 2019 na zasadnutí 8. januára 
2020.  
Hlasovanie:  
Prítomní:5   Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 
 
K bodu 2  
Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava na r. 2020 – 2022   
Návrh rozpočtu prišiel prezentovať riaditeľ sekcie financií Matúš Lupták, M. A., ktorý 
komisiu zároveň informoval o tom, že predložený návrh ešte nezahŕňa prisľúbenú štátnu 
dotáciu pre hlavné mesto, nakoľko sa čaká na písomné potvrdenie z Ministerstva financií SR. 
Následne bude možné pridávať požiadavky na zmeny v rozpočte na rok 2020. V tomto 
kontexte predseda komisie požiadal členov komisie, aby si na januárové zasadnutie pripravili 
návrhy na zmeny v rozpočte hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020.  
Uznesenie:  
a) Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní materiálu 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy na r. 2020 – 2022.  
Hlasovanie: 
Prítomní: 6  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 1  

 
b) Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní materiálu 

odporúča riaditeľovi magistrátu zabezpečiť doručenie podrobnejších návrhov rozpočtu 
príspevkových organizácií v oblasti kultúry a taktiež mediálnych partnerov na rok 2020 
s popisom predpokladaných príjmov a výdavkov.  
Hlasovanie: 
Prítomní: 6  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 1  

 
K bodu 3  
Informácia o činnosti príspevkových organizácií v oblasti kultúry za rok 2019 
a o plánoch na rok 2020  
Činnosť príspevkových organizácií hlavného mesta v oblasti kultúry v roku 2019 a plány na 
rok 2020 prišli prezentovať priamo riaditelia organizácií, pričom v tomto bode sa krátko 
snažili zhrnúť svoje nosné aktivity, úspechy či prípadné neúspechy. Po každej prezentácii 
mali členovia komisie priestor na krátku diskusiu s riaditeľom danej organizácie, v ktorej sa 
venovali najmä rekonštrukciám objektov (Michalská veža, Dom u Dobrého pastiera, suterén 
GMB, fontány), problematike vstupu do objektu Červeného raka, spolupráci s malými 
knižnicami (MKB), spracovaniu sprievodcu po cintorínoch-Ondrejský cintorín a Kozia brána 
(MÚOP), realizácii Hrobu neznámeho vojaka a i. V rámci prezentácie aktivít GIBu predseda 
komisie požiadal Ing. Beňovú, poverenú vedením org. o zaslanie zoznamu pitných fontánok 
v správe GIBu a pri prezentácii MÚOPu pán Brat navrhol možnosť sprostredkovania 



stretnutia s riaditeľom Google Slovensko ohľadom registrácie pamätihodností Bratislavy do 
systému Google maps. 
 
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní informácií 
žiada riaditeľa magistrátu doručiť komisii komplexnú informáciu a genézu návrhu realizácie 
Hrobu neznámeho vojaka.  
Hlasovanie:  
Prítomní:5   Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4  
Rôzne 
Predseda komisie spolu s tajomníčkou oslovili prítomných členov o spätnú väzbu k návrhu 
harmonogramu zasadnutí v roku 2020. Keďže na zasadnutí bol nižší počet zúčastnených 
členov komisie, tajomníčka komisie bola oslovená, aby do 06.12.2019 zaslala všetkým 
členom návrh termínov, predbežne však naďalej platí prvá streda v mesiaci po 16. hodine.   
 

 

 

 

 

Ing. Matej Vagač, v. r.  
predseda komisie  

 
 
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.  
Bratislava 03.12.2019 


