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

s možnosťou zapojenia sa formou videokonferencie ZOOM  
dňa 03.06.2020 

 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Mgr. Alexej Tahy, Mgr. Michal Brat, PhD.; Mgr. Peter Szalay, 
PhD.; Ing. arch. Lucia Štasselová, Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD.; Mgr. Viktor 
Blaha, Mgr. art. Adam Berka, Ing. Katarína Šimončičová (prítomná online) 
Ospravedlnení: JUDr. Milan Vetrák; Igor Polakovič,  
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, Mgr. Katarína Hulíková, Ivan Bašnák, Msc.; PhDr. Henrieta 
Hrubá, Mgr. Tomáš Szabo  
 
Miesto a čas rokovania: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), Židovská 1, 
Bratislava a ZOOM videokonferencia od 16:00 hod.  
 
Schválený a upravený programu:  
1. Kontrola zápisu a úloh z rokovania 06.05.2020  
2. Predstavenie novozvolenej riaditeľky BKIS a plánu Kultúrneho leta 2020  
3. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových 

priestorov, v stavbe na Gorkého 17, Laurinskej 19 a 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, 
mestskej príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne a informačné stredisko  

4. Informácia o stave stratégie tlačových médií  
5. Informácia o činnosti oddelenia kultúry 
6. Rôzne 

 
Predseda komisie uvítal prítomných členov komisie a taktiež pani Šimončičovú, ktorá bola 
prítomná prostredníctvom videokonferencie ZOOM, zároveň poďakoval pani riaditeľke Mgr. 
Kataríne Hulíkovej za umožnenie a zabezpečenie rokovania v sídle BKIS. 

 
K bodu 1  
Kontrola zápisu a úloh z rokovania 06.05.2020 
V tomto bode predseda komisie informoval o aktuálnej situácii vo vzťahu k 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 ku ktorému komisia prijímala uznesenie v apríli 2020. V súvislosti so vzniknutou 
situáciou pani Šimončičová vyjadrila domnienku o úmyselne zvolenom postupe zo strany 
dotknutej mestskej časti.  
V tomto bode tajomníčka komisie sprostredkovala informáciu od riaditeľa MÚOPu ohľadom 
odhadu finančných nákladov na vyhotovenie a osadenie pamätných tabúľ Josepha Haydna 
a Janka Matúšku. K tejto informácii komisia prijala uznesenie zamerané na poskytnutie 
podrobnejších informácií a ich postúpenie členom komisie, najmä p. Bratovi v kontexte ponuky 
z rokovania komisie dňa 6. mája 2020.  
Komisii bola taktiež sprostredkovaná informácia ohľadom stavu sprístupnenia čitárne 
U červeného raka, ktorá by pravdepodobne mohla byť využívaná už v lete 2020 v určitom 
bezpečnostnom režime. Z tejto informácie vzišla krátka diskusia ohľadom formátu podujatí, 
ktoré by sa v tomto priestore mohli uskutočňovať a o možnosti podpore literárnych podujatí, 
neorganizovaných hlavným mestom.  
V tomto bode sa komisia na návrh p. predsedu a skôr doručených pripomienok p. Vetráka 
vrátila ešte k úpravám rokovacieho poriadku. V následnej diskusii sa upravili nejasnosti 
a taktiež deň zasadnutia komisie v prípade hlasovania na diaľku per rollam.  



Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ  
a) odporúča riaditeľovi Mestského múzea Bratislavy zabezpečiť viacero cenových ponúk 

na vyhotovenie pamätnej tabule Josepha Haydna a poskytnutie ich podrobnejšieho rozpisu 
komisii.  

b) schvaľuje zmeny v rokovacom poriadku komisie.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 9   Za: 9  Proti: 0  Zdržal sa: 0  
 
K bodu 2  
Predstavenie novozvolenej riaditeľky BKIS a plánu Kultúrneho leta 2020  
V tomto bode sa predstavila novozvolená riaditeľka BKIS Mgr. Katarína Hulíková, ktorá sa 
v úvode poďakovala členom komisie za dôveru a oboznámila ich s priebehom prevzatia 
organizácie v čase prevládajúcej pandémie. Prezentovala prípravu konceptu tohtoročného 45. 
ročníka Kultúrneho leta, informovala o príprave nových festivalových scén a foriem, príprave 
programov a spoluprác, podmienených bezpečnostnými opatreniami. Predstavila plán zberu 
a vyhodnocovania chýbajúcich dát. Následná diskusia sa týkala priestorov a ich rozsahu, ktoré 
bude môcť BKIS poskytnúť iným organizátorom podujatí, predstave spoluprác s telesami 
BKIS, zložení rady BKIS a možnosti prenajatia MDPOH.  
Prezentované informácie komisia zobrala na vedomie.  
 
K bodu 3  
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 
nebytových priestorov, v stavbe na Gorkého 17, Laurinskej 19 a 20 v Bratislave, k. ú. 
Staré Mesto, mestskej príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne a informačné 
stredisko  
K bodu bol prizvaný Mgr. Tomáš Szabo, riaditeľ Sekcie správy nehnuteľností magistrátu, ktorý 
komisii ozrejmil dôvody a stanoviská dotknutých oddelení na predĺženie nájmu MDPOH pre 
BKIS na nasledujúce dva roky. Návrh na nájom je predložený v rovnakom rozsahu, ako doteraz, 
pričom obsahuje povinne dve alternatívy ceny nájmu. V diskusii bolo komisii odporučené p. 
Szabom osvojenie si prvej alternatívy ceny nájmu. Poverená vedúca oddelenia kultúry Zuzana 
Ivašková predstavila prítomným koncept využitia MDPOH na najbližšie obdobie, ako aj 
pripravovaný zámer zapojenia aktérov a odbornej verejnosti do hľadania budúceho modelu 
fungovania mestskej divadelnej scény. Následne sa diskutovalo o potrebe riešenia nájmu ZUŠ 
J. Kowalského v predmetných priestoroch na Laurinskej ulici a možnosti využitia priestoru CO 
krytu. Pani Šimončičová komisii oznámila, že sa zdrží hlasovania, nakoľko prvá alternatíva 
ceny nájmu pre BKIS sa jej javí prinízka a alternatíva 2 privysoká.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť predložený Návrh na schválenie prípadu 
hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov, v stavbe na Gorkého 
17, Laurinskej 19 a 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, mestskej príspevkovej organizácii 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko s cenou za prenájom v alternatíve 1.   
Hlasovanie:  
Prítomní: 9   Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 1  
 
K bodu 4  
Informácia o stave stratégie tlačových médií  
K bodu bol prizvaný vedúci oddelenia komunikácie a marketingu magistrátu, Ivan Bašnák, 
Msc. a PhDr. Henrieta Hrubá, šéfredaktorka časopisu In.Ba, vydávaného hlavným mestom. Pán 



Bašnák prezentoval plán distribúcie časopisu In.Ba do schránok obyvateľov hlavného mesta, 
na čo nadväzovala diskusia ohľadom výberu sprostredkovateľa takejto distribúcie a jej 
realizácie. Komisia bola prizvanými oboznámená o tvorbe programového i publicistického 
obsahu časopisu. V diskusii sa zúčastnení vrátili k potrebe vyjasnenia obsahového rozšírenia 
časopisu ako aj o možnosti zverejňovania informácii o poslancoch a zástupcov mesta v obsahu 
periodika, pričom sa dohodli, že táto otázka sa vyjasní v pracovnej skupine mimo zasadnutia 
komisie. Do pracovnej skupiny sa nahlásili M. Brat a M. Vagač. 
Komisia predloženú informáciu zobrala na vedomie.  
 
K bodu 5  
Informácia o činnosti oddelenia kultúry  
Komisii prišla pravidelnú informáciu prezentovať Mgr. Zuzana Ivašková, poverená vedením 
oddelenia kultúry. Komisiu oboznámila o schválení grantu z Ministerstva kultúry SR 
na rekonštrukciu Michalskej veže, rokovaní s KSP o využití priestorov na depozitár, výsledku 
výberového konania a dohode ohľadom  nástupu novozvoleného riaditeľa Mestskej knižnice 
v Bratislave p. Štefeka a výsledku výberového konania na post riaditeľa MMB, pričom 
zdôraznila odporučenie výberovej komisie primátorovi ohľadom definovania MMB vo vzťahu 
k rozvoju organizácie. Taktiež komisiu informovala o vyhlásených a plánovaných výzvach 
Nadáciou mesta Bratislavy a predpokladanom dopade súčasnej ekonomickej situácie 
na kultúrne projekty. Komisia bola oboznámená i o najbližšom krátení rozpočtu oddelenia 
kultúry.  
Komisia prezentované informácie zobrala na vedomie.  
 
K bodu 6  
Rôzne  
Na návrh viacerých členov, predseda komisie otvoril problém súčasného stavu balustrádového 
múrika, odstráneného z dunajskej promenády počas rekonštrukcie nábrežia v oblasti River 
parku a bývalého PKO. Na tento problém upozornil jeden z verejne dostupných statusov 
na sociálnej sieti. Komisia sa v diskusii zamýšľala nad zodpovednosťou za umiestnenie 
a uskladnenie balustrádového múrika, z ktorého sa časť objavila na pobreží Dunaja.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ žiada riaditeľa magistrátu 
o poskytnutie informácie komisii ohľadom stavu balustrádového múrika, odstráneného 
z nábrežia Dunaja (pred bývalým PKO po Lafranconi), spôsobe jeho uskladnenia a chránenia 
a budúceho využitia. Komisia žiada do tejto informácie zaradiť i stav a miesto uskladnenia 
vitráží, monumentálneho obrazu F. Gajdoša „Dožinky“ a sôch od T. Bártfaya.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8   Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0  
 
Týmto hlasovaním predseda komisie poďakoval všetkým zúčastneným a ukončil zasadnutie.  
 
 
 
 
 

Ing. Matej Vagač, v. r.  
predseda komisie  

Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.  
Bratislava 09.06.2020  


