Zápisnica
z online zasadnutia komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ
formou videokonferencie ZOOM
dňa 06.05.2020
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Igor Polakovič, Mgr. Alexej Tahy, Mgr. Michal Brat, PhD.; Mgr.
Peter Szalay, PhD.; Ing. arch. Lucia Štasselová, Ing. Katarína Šimončičová, Mgr. art. Adam
Berka
Ospravedlnení: JUDr. Milan Vetrák; Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD.; Mgr. Viktor
Blaha
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, PhDr. Žofia Halmová, Ivan Bašnák, Msc.; Mgr. Simona
Šarköziová
Miesto a čas rokovania: ZOOM videokonferencia od 16:00 hod.
Schválený programu:
1. Kontrola zápisu a úloh z per rollam hlasovania 15.04.2020
2. Informácia o zámere opätovného inštalovania pamätnej tabule Josepha Haydna na západnú
fasádu Grassalkovichovho paláca
3. Zmeny rozpočtu OK v dôsledku Covid-19
4. Zmeny rozpočtu OKM v dôsledku Covid-19
5. Informácia o realizácii a vyhodnotení mediálneho prieskumu
6. Rôzne
Predseda komisie uvítal prihlásených členov komisie i prizvaných vo videokonferencii ZOOM
a v krátkosti vysvetlil spôsob prerokovania schváleného programu na diaľku.
K bodu 1
Kontrola zápisu a úloh z per rollam hlasovania 15.04.2020
V predmetnom bode sa komisia krátko venovala schváleným zmenám v rokovacom poriadku
komisie z 15.04.2020 v súvislosti s priebehom súčasného rokovania na diaľku. Komisia sa
v tomto bode zamerala i na priebeh prerokovania návrhu VZN o určení názvov
novovzniknutých verejných priestranstiev a o zmene názvu častí verejných priestranstiev v MČ
Ružinov a MČ Staré Mesto na mestskom zastupiteľstve dňa 30.04.2020, ktorý komisia svojím
uznesením z predchádzajúceho hlasovania per rollam odporúčala mestskému zastupiteľstvu
schváliť. V súvislosti so vzniknutou situáciou komisia prijala nasledovné uznesenie.
Uznesenie:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ s nevôľou zobrala na vedomie
informáciu o priebehu prerokovania Návrhu VZN hl. m. SR Bratislavy o určení názvov
novovzniknutých verejných priestranstiev a o zmene názvu častí verejných priestranstiev v mestských
častiach Bratislava-Ružinov a Bratislava-Staré Mesto na mestskom zastupiteľstve dňa 30.04.2020,

zároveň potvrdzuje svoje uznesenie k predmetnému návrhu VZN z per rollam hlasovania dňa
15.04.2020 a odporúča primátorovi jeho opätovné predloženie na najbližšom rokovaní MsZ
dňa 28.05.2020.
Hlasovanie:
Prítomní:8
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 2
Informácia o zámere opätovného inštalovania pamätnej tabule Josepha Haydna
na západnú fasádu Grassalkovichovho paláca
K bodu bola prizvaná PhDr. Žofia Halmová, ktorá komisiu podrobne informovala o zámere
opätovného inštalovania pamätnej tabule. Následne sa diskutovalo o spôsobe financovania
predloženého zámeru, a pri tejto príležitosti sa komisia vrátila i k uzneseniu z predošlého
volebného obdobia, ktoré bolo v roku 2017 prijaté k zámeru osadeniu pamätnej tabule Janaka
Matúšku. Tento zámer si osvojila i súčasná komisia. V diskusii ohľadom potrebných
finančných prostriedkov páni Brat a Polakovič ponúkli svoju pomoc, v prípade potreby,
pri získaní finančných prostriedkov.
Uznesenie:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ
a) súhlasí s predloženým návrhom a prezentovaným postupom opätovného inštalovania
pamätnej tabule Josepha Haydna na západnú fasádu Grassalkovichovho paláca;
b) odporúča riaditeľovi magistrátu pokračovať v zámere osadenia pamätnej tabule Janka
Matúšku, schválenom uznesením Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok
MsZ 6/a z 08.03.2017;
c) žiada riaditeľa MÚOPu vypracovať a predložiť komisii návrh finančných nákladov
na vyhotovenie a osadenie pamätných tabúľ J. Haydna a J. Matúšku.
Hlasovanie:
Prítomní:8
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3
Zmeny rozpočtu OK v dôsledku Covid-19
K bodu bola prizvaná Mgr. Ivašková, poverená vedením oddelenia kultúry, ktorá komisiu
informovala o postupe pri rozhodovaní o úprave rozpočtu oddelenia kultúry a príspevkových
organizácií v gescii oddelenia a výsledku v prerokovanej zmene rozpočtu hlavného mesta
na MsZ dňa 30.04.2020. Taktiež komisii poďakovala za zachovanie dotácií, poskytovaných
hlavným mestom a informovala o najbližšej činnosti a plánoch oddelenia kultúry a Nadácie
mesta Bratislavy. Komisia sa v následnej diskusii zaujímala o stav realizácie depozitárov
pre MMB a GMB, vplyv pandémie na kandidatúru mesta na projekt EHMK, možnosť
dofinancovania príspevkových organizácií v gescii OK z externých zdrojov a priebeh
výberových konaní v týchto inštitúciách.
Uznesenie:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po predložení informácie berie
na vedomie Zmenu rozpočtu oddelenia kultúry v dôsledku šírenia Covid-19.
Hlasovanie:
Prítomní:8
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4
Zmeny rozpočtu OKM v dôsledku Covid-19
K predmetnej informácii bol prizvaný vedúci oddelenia komunikácie a marketingu (OKM)
Ivan Bašnák, Msc. a Mgr. Simona Šarköziová, ktorí komisiu krátko informovali taktiež
o postupe v zmenách rozpočtu oddelenia v dôsledku ochorenia Covid-19. Komisia v tomto
bode diskutovala o dôvodoch nepredĺženia zmlúv s televíziami, financovaných z rozpočtu
hlavného mesta.

Uznesenie:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po predložení informácie berie
na vedomie Zmenu rozpočtu oddelenia komunikácie a marketingu v dôsledku šírenia Covid19.
Hlasovanie:
Prítomní:8
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5
Informácia o realizácii a vyhodnotení mediálneho prieskumu
V tomto bode prizvaný pán Bašnák zhrnul výsledky realizovaného mediálneho prieskumu,
oboznámil komisiu o mediálnych oblastiach, v ktorých rozvoji vidí potenciál pre hlavné mesto
a taktiež uvažoval o budúcnosti tlačených médií vo vzťahu k hlavnému mestu. V rámci tohto
bodu komisia diskutovala i o súčasnej forme webstránky hlavného mesta a dostupnosti jej starej
verzie, resp. archívu predošlej verzie. Zvažovali sa i možnosti a spôsob prezentácie poslancov
MsZ vo financovaných mediálnych formátoch.
Uznesenie:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní
a) berie na vedomie predloženú Informáciu o realizácii a vyhodnotení mediálneho
prieskumu;
b) žiada vedúceho oddelenia komunikácie a marketingu vypracovať stratégiu tlačových
médií a následne ju predložiť komisii.
Hlasovanie:
Prítomní:8
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 1

K bodu 4
Rôzne
Na návrh predsedu komisie neboli prerokovávané ďalšie podnety.
Predseda komisie poďakoval všetkým zúčastneným a ukončil videokonferenciu.

Ing. Matej Vagač, v. r.
predseda komisie
Zapísala:
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.
Bratislava 11.05.2020

