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

dňa 04.03.2020 
 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Igor Polakovič, Mgr. Alexej Tahy, Mgr. Michal Brat, PhD.; Mgr. 
Peter Szalay, PhD.; Ing. arch. Lucia Štasselová, Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD. 
Ospravedlnení:; JUDr. Milan Vetrák, Ing. Katarína Šimončičová, Mgr. art. Adam Berka, Mgr. 
Viktor Blaha; 
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, Ing. Boris Šramko, Mgr. Jakub Kmeť, Mgr. Tomáš Szabo, 
Mgr. Ján Mazúr, PhD.; Ing. Andrea Kocianová  
 
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 05.02.2020  
2. Informácia ohľadom investičných zámerov hl. m. v oblasti opravy pamiatok a verejných 

priestranstiev  
3. Informácia o historických cintorínoch v správe organizácie MARIANUM  
4. Rôzne  

 
 

K bodu 1  
Kontrola úloh a zápisnice zo zasadnutia komisie dňa 05.02.2020 
Predseda komisie uvítal prítomných a priamo prešiel k plneniu úloh z predchádzajúceho 
zasadnutia dňa 05.02.2020 sprostredkovaním informácie o postupe vo veci sprístupnenia 
čitárne U červeného raka. V krátkosti interpretoval zaslanú správu od riaditeľa Mestskej 
knižnice p. Šebestu, ktorú komisia vyhodnotila ako nedostačnú a úlohu ponechala v platnosti 
tak ako je uvedené v zápise zo zasadnutia 05.02.2020 a teda žiada informáciu o podaní podnetu 
na KPÚ Bratislava. 
 
K bodu 2  
Informácia ohľadom investičných zámerov hl. m. v oblasti opravy pamiatok a verejných 
priestranstiev  
Predseda komisie zdôvodnil predloženie informácie a uvítal Mgr. Jakuba Kmeťa, riaditeľa 
kancelárie primátora a Mgr. Jána Mazúra, PhD., zástupcu kancelárie riaditeľa magistrátu, ktorí 
komisiu informovali o vybraných projektoch plánovaných investícií a rekonštrukcii v roku 
2020 až 2022. Stručne opísali vybrané projekty na realizáciu v roku 2020, týkajúce sa kultúry 
a pamiatok (mestské hradby, Sad J. Kráľa, pomník D. Tupého, pamätník 89, promenáda Hradu 
Devín). Následne bola komisia oboznámená o plánovanom postupe prípravy investičného 
plánu na roky 2021 – 2022 a zámere spôsobu výberu realizovaných projektov. Prezentácia 
pokračovala krátkou diskusiou o otvorení mestských hradieb počas sezóny 2020, realizácie 
pamätníka 89, spôsobe evidencie podnetov na realizáciu a kritériách ich zaradenia do 
investičného plánu a taktiež o zjednotenosti vizuálu mobiliáru vo verejných priestoroch. Pán 
Kmeť s p. Mazúrom komisii deklarovali ambíciu včasného informovania poslancov 
a mestských časti s požiadavkou na doručenie podnetov do databázy investičných zámerov. 
Komisia túto informáciu zobrala na vedomie.  
 
  



K bodu 3  
Informácia o historických cintorínoch v správe organizácie MARIANUM  
Bod uviedol predseda komisie so zdôvodnením tematického presahu do náplne činnosti 
komisie. Informáciu komisii predstavil riaditeľ organizácie MARIANUM Ing. Boris Šramko, 
ktorý podrobne opísal zlý stav historických cintorínov, komunikáciu s Krajským pamiatkovým 
úradom, taktiež zosumarizoval majetkové pomery historických cintorínov. Vysvetlil potrebu 
údržby a revitalizácie priestorov historických cintorínov i výhody spravovania cintorínov 
organizáciou MARIANUM po zverení. V rámci tejto informácie prebehla krátka diskusia 
ohľadom súčasného postoja cirkvi k predkladanému návrhu na zverenie historických cintorínov 
do správy hlavného mesta. Predseda komisie v závere požiadal p. Šramka o prezentáciu návrhu 
konceptu revitalizácie Ondrejského cintorína.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní informácie 
a diskusii odporúča primátorovi iniciovať podpísanie nájomnej zmluvy s Rímskokatolíckou 
cirkvou na Ondrejský cintorín za symbolickú sumu a následne ho zveriť do správy organizácie 
MARIANUM.  
Hlasovanie:  
Prítomní:7   Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4  
Rôzne 
Do tohto bodu bola na žiadosť predsedu komisie zaradená informácia ohľadom snahy hlavného 
mesta získať budovu Lekárne U Salvatora na Panskej 35, ktorú predniesol Mgr. Tomáš Szabo, 
riaditeľ sekcie správy nehnuteľností. Ten komisii zdôvodnil snahu mesta získať predmetnú 
budovu, oboznámil ju s dlhodobou snahou mesta kontaktovať vlastníka budovy a následnými 
rokovaniami o zámene nehnuteľnosti za iné objekty. Komisia sa zaujímala o komunikáciu 
mesta so súčasnými nájomníkmi budovy i o budúcnosť navrhovaných objektov na výmenu 
a taktiež o následné využitie budovy i možnosť navrátenia pôvodného interiéru.  
Uznesenie:  

a) Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní 
informácie odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť majetkovo-právne 
vysporiadanie tak, aby budova lekárne U Salvatora bola zaradená do majetku mesta.  
Hlasovanie:  
Prítomní:6   Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0  
 

b) Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní 
informácie podporuje snahy vedenia hlavného mesta o prinavrátenie pôvodného 
mobiliáru z objektu lekárne U Salvatora.  
Hlasovanie:  
Prítomní:6   Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0  
 

c) Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní 
informácie odporúča riaditeľovi magistrátu zabezpečiť vypracovanie návrhu spôsobu 
riešenia na využitie nebytového priestoru po Lekárni U Salvatora a následne ho 
predložiť komisii.  
Hlasovanie:  
Prítomní:6   Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0  



Neskôr v rámci tohto bodu Mgr. Zuzana Ivašková, poverená vedením oddelenia kultúry 
informovala komisiu o uskutočnených výberových konaniach a ich výsledkoch na pozíciu 
riaditeľky/ riaditeľa príspevkových organizácií BKIS a GMB. Takisto komisii poskytla krátke 
informácie o vyhlásených grantových výzvach Nadácie mesta Bratislavy a plánovaných 
ďalších výzvach, ktoré budú v tomto roku vyhlásené.  
Komisia po krátkej diskusii zobrala informácie na vedomie.  
 
 
 

Ing. Matej Vagač, v. r.  
predseda komisie  

Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.  
Bratislava 10.03.2020 
 


