Zápisnica
zo zasadnutia komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ
dňa 08.01.2020
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Igor Polakovič, Mgr. Michal Brat, PhD.; Ing. Katarína
Šimončičová, Mgr. art. Adam Berka, Mgr. Viktor Blaha; Mgr. Peter Szalay, PhD.; Ing. arch.
Lucia Štasselová, Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD.
Ospravedlnení:; JUDr. Milan Vetrák, Mgr. Alexej Tahy
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, Mgr. Juraj Šebesta, PhD.; PhDr. Ivo Štassel, Ing. arch. Peter
Lényi, Ing. Boris Šramko, Ivan Bašnák
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 02.12.2019
2. Informácia o zriadení Hrobu neznámeho vojaka
3. Informácia o činnosti príspevkovej organizácie MARIANUM (predstavenie starostlivosti vo
vzťahu k historickým pamiatkam a pamätihodnostiam
4. Informácia o zasadnutiach Komisie pre pamätníky a výtvarné zásahy do verejného priestoru
v roku 2019
5. Informácia o plánovanej činnosti oddelenia kultúry v roku 2020
6. Rôzne

K bodu 1
Kontrola úloh a zápisnice zo zasadnutia komisie dňa 02.12.2019
Predseda komisie uvítal všetkých prítomných a krátko zhrnul závery zo zasadnutia, ktoré sa
konalo 2. decembra 2019. Keďže na uvedenom zasadnutí komisia vyhodnotila niektoré svoje
požiadavky za nesplnené, opätovne sa k nim vrátila v rámci prerokovania tohto bodu.
Na otázky komisie ohľadom riešenia tzv. čiernej stavby pod Mostom SNP prišiel odpovedať
Ing. arch. Peter Lényi, vedúci Útvaru súťaží (MIB), ktorý komisiu informoval o uskutočnených
pracovných stretnutiach so zainteresovanými stranami pri riešení predmetnej stavby.
Nasledovala diskusia ohľadom plánovaného vyhlásenia súťaže a riešenia odstránenia stavby
pod Mostom SNP. V rámci tejto diskusie predseda komisie vyjadril nespokojnosť s neskoro
podanou informáciou, ktorú komisia na rozdiel od pôvodného zadania (stanovisko komisie
z 06.11.2019) považovala za nepostačujúcu. V diskusii členov komisie zaujímali dôvody
architektonickej súťaže a jej samotné zadanie, pričom ju ukončili požiadavkou o doručenie
stanoviska KPÚ k predmetnej stavbe.
Vo veci sprístupnenia Čitárne u Červeného raka prišiel komisiu informovať Mgr. Juraj Šebesta,
PhD. (riaditeľ MKB). Ten komisiu oboznámil o súčasnom stave príprav na sprístupnení čitárne
– komunikácia s Tera Trade s.r.o., prieskum možností realizácie ďalšieho vstupu do priestoru
čitárne (cez Alizé, Prašnú Baštu a i.) a proces preskúmavania vlastníckych vzťahov okolitých
nehnuteľností, cez ktoré by bol vstup do čitárne umožnený a plánovanej diskusie s okolitými
vlastníkmi. Taktiež komisiu informoval o projekte konceptu rozvoja čitárne, vrátane realizácie
možnosti iných vstupov do nej, na ktorom MKB spolupracuje so študentmi a pedagógmi
Fakulty architektúry STU. Komisia považuje sprístupnenie čitárne, ako aj jej otvorenie na

najbližšiu letnú sezónu za kľúčové a preto požiadala o písomnú informáciu, ako prebiehajú tieto
rokovania a práce na jej otvorení na každé zasadnutie komisie.
Komisia sa opätovne venovala bronzovému modelu Bratislavy, ktorý je osadený na nábreží
Dunaja. Mgr. Ivašková v diskusii zhrnula rokovania vedenia hlavného mesta vo veci osadenia
predmetného modelu a taktiež o rokovaniach so starostkou MČ Staré Mesto p. Aufrichtovou
a informovala o prerokovaní problému na Komisii pre pamätníky a výtvarné zásahy do
verejného priestoru za účasti pani starostky. Komisia sa zhodla na tom, že nepovažuje postup
MČ Staré Mesto za vhodný, najmä jej nerešpektovanie odporúčania pomníkovej komisie
a umiestnila bronzový model na inom mieste ako bolo navrhované, aj napriek písomnému
upozorneniu MIBu.
Komisia sa ďalej v krátkosti venovala informáciám sprostredkovaných od Ing. Beňovej
(poverenej vedením GIBu), ohľadom vyčlenenia finančných prostriedkov na sprístupnenie
mestských hradieb v roku 2020 a ohľadom pitných fontánok, čo sprevádzala krátka diskusia
k veľmi miernej informovanosti verejnosti o pitných fontánkach v meste. Komisia ocenila
informáciu Ing. Beňovej, že GIB zabezpečí v jarnom období (v závislosti od klimatických
podmienok) navrhovanú sanáciu hradieb a tým aj ich spriechodnenie pre občanov.
Na záver tohto bodu komisia zobrala na vedomie žiadané vyhodnotenie Kultúrneho leta
a hradných slávností 2019. K uvedeným témam tohto bodu bolo prijaté nasledovné uznesenie
a stanoviská:
Uznesenie:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní berie na
vedomie informácie ohľadom riešenia stavby pod Mostom SNP, žiada o doplnenie informácií
podľa uznesenia zo zasadnutia komisie zo 06.11.2019 a vyjadruje nesúhlas s vypísaním
architektonickej súťaže pred prezentovaním komplexného riešenia odstránenia predmetnej
čiernej stavby, resp. návratu do pôvodného stavu komisii. Komisia pre kultúru, médiá a ochranu
kultúrneho dedičstva MsZ žiada primátora o prerokovanie podmienok architektonickej súťaže
pred jej vyhlásením s komisiou.
Hlasovanie:
Prítomní:8
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Stanovisko:
a) Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ berie na vedomie
informácie o procese prípravy sprístupnenia Čitárne u Červeného raka v roku 2020
a žiada riaditeľa magistrátu o poskytnutie aktualizovaných informácií na februárovom
zasadnutí komisie, t.j. 05.02.2020.
Hlasovanie:
Prítomní:5
Za: 5 Proti: 0
Zdržal sa: 0
b) Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ vyjadruje nesúhlas so
stvárnením a umiestnením bronzového modelu Bratislavy tak ako je v súčasnosti
osadený na nábreží Dunaja v tesnej blízkosti Propeleru.
Hlasovanie:
Prítomní:5
Za: 5 Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2
Informácia o zriadení Hrobu neznámeho vojaka
Komisiu v predmetnej veci prišiel informovať riaditeľ MÚOPu PhDr. Ivo Štassel. Na tomto
bode sa zúčastnil i p. Lényi, ktorý participuje na príprave vyhlásenia súťaže realizácie Hrobu
neznámeho vojaka ako protokolárneho miesta. Pán Štassel informoval komisiu o genéze
zriadenia predmetného pomníka vrátane podnetov na zriadenie zo strany viacerých subjektov,
prerokovávaní viacerých navrhovaných miest na zriadenie pomníka a prerokovávaní na
Komisii pre pamätníky a výtvarné zásahy do verejného priestoru. Taktiež informoval
o rokovaniach s Úradom vlády SR ako zúčastnenej strany a rokovaniach pracovnej skupiny
k zriadeniu Hrobu neznámeho vojaka. Nasledovala diskusia o absencii participačného procesu
s verejnosťou, o vybranom mieste na zriadenie Hrobu neznámeho vojaka ako protokolárneho
miesta (v parčíku v tesnej blízkosti Úradu vlády) a miere zachovania jeho súčasnej funkcie po
zriadení pomníka. V rámci tejto diskusie predseda komisie vyjadril nespokojnosť, že predošlé
rozhodnutie primátora (p.Nesrovnala) o výbere miesta prebehlo bez akejkoľvek občianskej
participácie. Upozornil aj na to, že o predmetnom návrhu nevedia občania Starého Mesta, ani
občania z bezprostredného okolia a ani samotná mestská časť. Upozornil tiež na to, že daný
parčík je vo veľkej miere aktívne využívaný občanmi pre svoju zeleň a trávnaté plochy, i na to,
že na danom mieste bola realizovaná náhradná výsadba mladých stromov. Z tohto dôvodu a
z hľadiska negatívnych dopadov na zmenu klímy a kvalitného životného prostredia je tento
parčík nenahraditeľný.
V závere tohto bodu predseda komisie požiadal prizvaných na februárové zasadnutie komisie
o vypracovanie nákresu, znázorňujúceho dopad realizácie zriadenia Hrobu neznámeho vojaka
na určené miesto realizácie.
Uznesenie:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní informácie
žiada primátora o:
a) zváženie iného miesta realizácie Hrobu neznámeho vojaka, nakoľko nesúhlasí
s uvedeným postupom bez participačného procesu a s určeným miestom zriadenia
pomníka;
b) prerokovanie podmienok súťaže na realizáciu Hrobu neznámeho vojaka s komisiou ešte
pred jej vyhlásením;
c) zabezpečenie zachovania zelene v plnom rozsahu súčasného stavu v parčíku,
v súčasnosti určenom na zriadenie Hrobu neznámeho vojaka, v prípade, že sa miesto
realizácie pomníka už nezmení.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 1
K bodu 3
Informácia o činnosti príspevkovej organizácie MARIANUM (predstavenie starostlivosti
vo vzťahu k historickým pamiatkam a pamätihodnostiam
Bod uviedol predseda komisie zdôvodnením jeho prerokovania, nakoľko príspevková
organizácia MARIANUM – pohrebníctvo mesta Bratislavy svojou činnosťou okrem
pohrebných služieb presahuje i do oblasti kultúry a ochrany kultúrneho dedičstva,
prostredníctvom starostlivosti o historické cintoríny, pamätníky a pomníky – vojnové hroby
a historickú zeleň. Činnosť organizácie prišiel predstaviť riaditeľ MARIANUMu Ing. Boris
Šramko, ktorý stručne zhrnul pôsobnosť organizácie. Ďalej komisiu informoval o nedávno
ukončenej realizácii obnovy pamätníka SNP a potrebných prípravách rekonštrukcie pamätníka
Slavín. Taktiež informoval o spôsobe financovania organizácie a rekonštrukcii pamätníkov
i požiadavkách na rozpočet pre rok 2020, najmä na kapitálové výdavky, ktoré zatiaľ neboli

schválené v rozpočte. Komisiu oboznámil i o realizovaných ekologických inováciách (napr.
zrušenie predaja plastových vencov). Nasledovala diskusia zameraná najmä na problémy
správy historických cintorínov (Kozia brána, Ondrejský a Mikulášsky cintorín a Krematórium)
a správu historickej zelene na týchto miestach. V závere tohto bodu predseda komisie požiadal
p. Šramka o doručenie písomnej informácie komisii o plánoch a návrhoch na riešenia vo veci
starostlivosti o historické pamätníky, pomníky, cintoríny a zeleň na marcové zasadnutie
(04.03.2020).
Uznesenie:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní informácií
odporúča primátorovi uzavrieť zmluvu s cirkvou, týkajúcu sa zverenia správy pozemkov na
historických cintorínoch (Kozia brána, Mikulášsky cintorín, Ondrejský cintorín) do pôsobnosti
MARIANUMu bezplatne, prípadne za symbolickú sumu z dôvodu možnosti starostlivosti
o tieto historické hodnoty.
Hlasovanie:
Prítomní:8
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4
Informácia o zasadnutiach Komisie pre pamätníky a výtvarné zásahy do verejného
priestoru v roku 2019
K bodu bol prizvaný PhDr. Ivo Štassel, ktorý krátko komisiu informoval o uskutočnených
zasadnutiach Komisie pre pamätníky a výtvarné zásahy do verejného priestoru
a prerokovávaných témach v roku 2019 a taktiež o spôsobe práce predmetnej komisie.
Uznesenie:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní informácie
odporúča primátorovi pravidelne poskytovať schválené uznesenia po zasadnutí Komisie pre
pamätníky a výtvarné zásahy do verejného priestoru a tiež príbuznej komisie zriadenej pri
MIBe k starostlivosti o verejné priestory.
Hlasovanie:
Prítomní:7
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 5
Informácia o plánovanej činnosti oddelenia kultúry v roku 2020
Komisiu o plánovanej činnosti oddelenia kultúry v roku 2020 prišla informovať poverená
vedením oddelenia Mgr. Zuzana Ivašková, ktorá hovorila o prípravách na koncepcii kultúry
hlavného mesta, zriadení správnej rady Nadácie mesta Bratislavy a prípravách jej fungovania,
predpokladanom čase vyhlásenia výziev a nastavovaní potrebných procesov, prípravách
nastavovania systému podpory strategických podujatí hlavného mesta, koordinácii obnovy
pamiatkového fondu a programu pre iniciovanie výtvarných zásahov do verejného priestoru.
Komisia zobrala prezentované informácie na vedomie.
K bodu 6
Rôzne
V tomto bode sa komisia venovala najmä potrebným prípravám zmeny webu hlavného mesta
a príprave prieskumu verejnej mienky, zameraného na mediálne výstupy hlavného mesta,
k čomu bol prizvaný Ivan Bašnák, vedúci oddelenia komunikácie a marketingu.

Nasledovali stručné informácie od p. Ivaškovej ohľadom príprav na úpravách rozpočtu na rok
2020, výberových konaniach na riaditeľov príspevkových organizácií a stavu riešenia
depozitárov. Odznela i malá informácia ohľadom procesu riešenia získania budovy Lekárne
u Salvatora.

Uznesenie:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní informácií
odporúča primátorovi vytvorenie harmonogramu realizácie zmien webstránky hlavného mesta
a jeho poskytnutie komisii na marcové zasadnutie.
Hlasovanie:
Prítomní:7
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Matej Vagač, v. r.
predseda komisie
Zapísala:
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.
Bratislava 10.01.2020

