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

formou videokonferencie Microsoft Teams  
dňa 09.09.2020  

 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Igor Polakovič, 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; Mgr. Alexej Tahy,   
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, Ing. arch. Roman Žitňanský, Pavlína Galbavá, Ing. Ivan Šajti, 
PhDr. Ivo Štassel, Mgr. Zuzana Trubíniová, Mgr. Katarína Hulíková, Mgr. Katarína Trnovská, 
ArtD.  
 
Miesto a čas rokovania: Microsoft Teams od 16:00 hod.  
 
Schválený a upravený program:  

1. Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia komisie dňa 03.06.2020  
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zmene názvu 

častí verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
3. Informácia o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 

mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii Mestský ústav ochrany pamiatok  
4. Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o.  
5. Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti posudzované v rámci Grantového programu 

Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2020  
6. Manifest verejných priestorov  
7. Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 

mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne a informačné 
stredisko  

8. Odpočet riaditeľky BKIS - 100 dní vo funkcií  
9. Odpočet riaditeľky GMB - 100 dní vo funkcii  

10. Informácia o činnosti oddelenia kultúry  
11. Rôzne  

 
 

K bodu 1  
Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia komisie dňa 03.06.2020  
Predseda komisie sa v úvode zasadnutia krátko venoval tomuto bodu, a požiadal tajomníčku 
komisie o zabezpečenie písomnej informácie žiadanej v uznesení k bodu č. 6 – informáciu 
o uložení artefaktov (obraz, sochy, vitráž), ktoré boli súčasťou už zbúraného PKO. Pán Štassel 
bol oslovený ohľadom informácie o postupe v procese vyhotovenia pamätných tabúľ J. Haydna 
a J. Matúšku. V tejto súvislosti p. Brat vyjadril nespokojnosť s včasným nedodaním potrebných 
informácií o finančných nákladoch, týkajúcich sa vyhotovenia a osadenia pamätnej tabule 
Janka Matúšku pre možnú pomoc so spolufinancovaním. Komisia informácie k tomuto bodu 
zobrala na vedomie a zároveň požiadala o zabezpečenie potrebných informácií v rátane 
podrobnejšieho rozpočtu realizácie pamätnej tabule J. Matúšku od p. Štassela.  
 
 



K bodu 2  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zmene názvu 
častí verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
K bodu boli prizvaní Ing. Ivan Šajti a Pavlína Galbavá, ktorí komisiu v krátkosti oboznámili 
o procesnom postupe spracovania predloženého návrhu. Komisiu taktiež upozornili na to, 
že predkladaný návrh bude účinný až od 01.06.2021 z dôvodu plynúceho moratória 
na pomenovávanie a premenovávanie názvov verejných priestranstiev. Uviedli i informáciu 
o prebiehajúcom pripomienkovom konaní a požiadali komisiu o opätovné hlasovanie 
k predloženému návrhu po jeho ukončení.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
o zmene názvu častí verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
Hlasovanie:  
Prítomní:6   Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 3  
Informácia o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii Mestský ústav ochrany pamiatok  
K bodu bol prizvaný riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok PhDr. Ivo Štassel, ktorý 
komisiu stručne oboznámil so zameraním kontroly Útvarom mestského kontrolóra a jej 
následnými odporúčaniami.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní berie 
na vedomie predloženú Informáciu o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov 
zistených kontrolou mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii Mestský ústav ochrany 
pamiatok.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6   Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 4  
Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o. 
K predloženému návrhu bola prizvaná Mgr. Zuzana Trubíniová, ktorá komisii zdôvodnila 
predloženie materiálu a jeho obsah, súvisiaci s riešením uloženia zbierkových predmetov 
Múzea mesta Bratislavy a Galérie mesta Bratislavy.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní materiálu 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy zobrať na vedomie 
predložený Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti KSP, s.r.o..  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7   Za: 7   Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 5  
Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti posudzované v rámci Grantového programu 
Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2020  



V tomto bode komisiu obsiahlo informovala vedúca oddelenia kultúry Mgr. Zuzana Ivašková 
o určení dotácií, kritériách a postupe posudzovania žiadostí, zložení hodnotiacej komisie 
a priebehu výberového konania. Následne predseda komisie poďakoval oddeleniu kultúry 
za uskutočnenie prezentovaného výberového procesu a vypracovanie materiálu. Pán Brat ako 
zástupca komisie vo výberovej komisii stručne zhodnotil priebeh posudzovania.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní materiálu 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť predložený Návrh 
na poskytnutie dotácií pre žiadosti posudzované v rámci Grantového programu Strategická 
podpora kultúrnych podujatí pre rok 2020. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7   Za: 7   Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 6  
Manifest verejných priestorov 
Predložený bod komisii prezentoval Ing. arch. Roman Žitňanský, riaditeľ sekcie verejných 
priestorov Metropolitného inštitútu Bratislavy, ktorý komisii vysvetlil riešené témy v materiály 
a jeho štruktúru. V diskusii sa komisia zamerala na úpravu a vzhľad povrchov ulíc, mieru 
spolupráce so sekciou životného prostredia a reflexiu zásad ochrany pamiatkovej rezervácie.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní materiálu 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť predložený 
Manifest verejných priestorov.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7   Za: 6   Proti: 0   Zdržal sa: 1  
 
 
K bodu 7  
Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou 
mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne a informačné 
stredisko 
Predloženú informáciu prezentovala riaditeľka Bratislavského kultúrneho a informačného 
strediska (BKIS) Mgr. Katarína Hulíková, v ktorej komisii vysvetlila výhrady resp. 
odporúčania, vyplývajúce z kontroly mestského kontrolóra a ich následný spôsob nápravy.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní berie 
na vedomie predloženú Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov 
zistených kontrolou mestského kontrolóra v príspevkovej organizácii Bratislavské kultúrne 
a informačné stredisko.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6   Za: 5   Proti: 0   Zdržal sa: 1  
 
 
K bodu 8  
Odpočet riaditeľky BKIS - 100 dní vo funkcií  



V tomto bode pokračovala prezentáciou p. riaditeľka Hulíková, ktorá komisiu obsiahlo 
informovala o svojich krokoch od nástupu do funkcie – hovorila o optimalizácii procesov, 
tvorbe a fungovaní umeleckej komisie BKIS, spolupráci s mestskými časťami Bratislavy, 
spôsobe zberu dát, procese tvorby budúcnosti MDPOH v spolupráci s oddelením kultúry 
a odbornou verejnosťou, priebehu Kultúrneho leta a realizácii detského divadelného tábora.  
Komisia sa v diskusii zaujímala o zloženie umeleckej komisie BKIS, výstupy z auditov, 
aktuálne riešenie priestorov na Židovskej ulici a približný časový horizont zozbieraných dát 
z tohtoročného Kultúrneho leta.  
 
 
K bodu 9  
Odpočet riaditeľky GMB - 100 dní vo funkcii  
V predmetnom bode sa komisii prvý krát predstavila riaditeľka GMB Mgr. Katarína Trnovská, 
ArtD., ktorá komisiu oboznámila s realizáciou finančného a personálneho auditu, citeľným 
poklesom návštevnosti v dôsledku pandemickej situácie najmä zo strany zahraničných turistov, 
nadväzovaní kontaktov a spoluprác s galériami na Slovensku a v Čechách, tvorbe koncepcie 
odbornej knižnice GMB, plánovaných zmenách vo výstavnom pláne, koncepte príprav 60. 
výročia založenia galérie v budúcom roku, spôsobe sprístupnenia nádvorí galérie verejnosti, 
zbere dát a analýze možností vstupu do online priestoru.  
 
 
K bodu 10  
Informácia o činnosti oddelenia kultúry 
V predloženej informácii vedúca oddelenia kultúry komisiu informovala o činnosti Nadácie 
mesta Bratislavy a snahe o zvýšení povedomia o jej fungovaní vo verejnosti a spôsobe 
prezentácií jej výziev na dotácie. Venovala sa i procesu tvorby koncepcie kultúry, ktorého 
súčasťou je i samostatná web stránka a taktiež stretnutia s mestskými časťami hlavného mesta. 
V rámci toho zdôraznila spoluprácu s BKIS pri tvorbe koncepcie kultúry a budúcnosti 
MDPOH. V diskusii sa komisia vrátila k problematike riešenia depozitárov MMB a GMB. 
V závere tohto bodu sa pani Šimončičová zaujímala o plnenie uznesenia č. 684/2016, 
vzťahujúceho sa na priority komisie v návrhu rozpočtu na nasledujúci rok. Keďže 
na informáciu k plneniu uvedeného uznesenia už nebol priestor, predseda komisie požiadal 
tajomníčku o túto informáciu na budúcom zasadnutí komisie.  
 
 
K bodu 11 
Rôzne  
V tomto bode prebehla krátka diskusia o navrhovanom stanovisku komisie k Istropolisu, 
no vzhľadom na nižšiu účasť členov komisie bola táto téma odložená na iný termín, prípadne 
samostatné krátke online stretnutie s priestorom na hlbšiu diskusiu.  
 
Predseda komisie poďakoval všetkým zúčastneným a ukončil videokonferenciu.  
 
 
Zapísala:   Ing. Matej Vagač, v. r.  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.    predseda komisie  
Bratislava 14.09.2020  


