Zápisnica
z online zasadnutia komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ
formou videokonferencie Microsoft Teams
dňa 07.10.2020
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Igor Polakovič, Mgr. Michal Brat, PhD.; Mgr. Peter Szalay, PhD.;
Ing. arch. Lucia Štasselová, Ing. Katarína Šimončičová, Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová,
PhD.; Mgr. Viktor Blaha
Ospravedlnení: Mgr. Alexej Tahy, Mgr. art. Adam Berka
Neprítomní: JUDr. Milan Vetrák
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.; Ing. Karol Machánek, Ing.
Boris Šramko, PhDr. Peter Hyross, Mgr. Tomáš Štefek, PhDr. Ivo Štassel, Ivan Bašnák, Msc.;
Mgr. Simona Šarköziová, PhDr. Žofia Halmová,
Miesto a čas rokovania: Microsoft Teams od 16:00 hod.
Schválený a upravený program:
1.
Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia komisie dňa 09.09.2020
2.
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu
nebytových priestorov, v stavbe na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, občianskemu
združeniu S.T.O.K.A
3.
Návrh rozpočtu na rok 2021 - GIB
4.
Návrh rozpočtu na rok 2021 - Marianum
5.
Návrh rozpočtu na rok 2021 - GMB
6.
Návrh rozpočtu na rok 2021 - MMB
7.
Návrh rozpočtu na rok 2021 - MsK
8.
Návrh rozpočtu na rok 2021 - MÚOP
9.
Návrh rozpočtu na rok 2021 oddelenia kultúry
10.
Návrh rozpočtu na rok 2021 oddelenia komunikácie a marketingu
11.
Rôzne
K bodu 1
Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia komisie dňa 09.09.2020
Po otvorení zasadnutia sa komisia v rámci tohto bodu vrátila k problematike realizácie
a osadenia pamätných tabúľ, najmä možnosti financovania, či spolufinancovania pamätnej
tabule Janka Matúšku. Člen komisie M. Brat oznámil, že sa pokúsi zohnať sponzoring
a následne upovedomí komisiu, či je potrebné dofinancovanie z iných zdrojov.

K bodu 2
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu
nebytových priestorov, v stavbe na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, občianskemu
združeniu S.T.O.K.A
Bod bol krátko prerokovaný z iniciatívy predsedu komisie bez prizvania spracovateľa
materiálu, nakoľko bude schvaľovaný na mestskom zastupiteľstve. K návrhu nájmu sa stručne
vyjadrila vedúca oddelenia kultúry Mgr. Zuzana Ivašková, ktorá komisiu informovala
o podpornom stanovisku oddelenia k predloženému návrhu a zároveň v diskusii komisiu
oboznámila so zámerom využitia objektu kina Zora na Trnávke.

Uznesenie:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa
nájmu nebytových priestorov, v stavbe na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, občianskemu
združeniu S.T.O.K.A v alternatíve č. 1.
Hlasovanie:
Prítomní:7

Za: 7 Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 3
Návrh rozpočtu na rok 2021 - GIB
K bodu bol prizvaný riaditeľ Generálneho investora Bratislavy (GIB) Ing. Karol Machánek,
ktorý komisiu informoval o spôsobe tvorby návrhu rozpočtu na budúci rok a v súčasnosti
spravovaných objektoch. Hovoril o dôležitosti podmienok na spravovanie kultúrnych objektov
(sochy, pamätníky, fontány a pod.), komunikácii s mestskými časťami, referoval
o plánovaných rekonštrukciách (morové stĺpy, Michalská veža, Dom u dobrého pastiera,
Lekáreň u Salvatora, fasáda Mirbachovho paláca, a i.). V následnej diskusii predseda komisie
požiadal p. Machánka o doručenie zoznamu spravovaných kultúrnych objektov (pamätníky,
fontány,...) a zaujímal sa o možnosť doplnenia týchto objektov do mapového portálu:
mapy.bratislava.sk. Diskutovalo sa i o možnosti prevádzkovania pitnej vody v mestských
fontánach, možnosti aplikácie anitigrafiti náteru na objekty a o plánovaných finančných
prostriedkov na správu zelene.
K bodu 4
Návrh rozpočtu na rok 2021 - Marianum
K bodu bol prizvaný riaditeľ organizácie Ing. Boris Šramko, ktorý komisiu informoval
o potrebe opravy chodníkov a schodiska v areáli Krematória, o priebehu prvej etapy
rekonštrukcie Slavína a potrebe opravy oplotenia cintorínu Kozia brána, k čomu je potrebná
zmluva s vlastníkom cintorína. Po prednesených informáciách sa diskutovalo o dôvodoch
chýbajúcej zmluvy s vlastníkmi cintorínov Kozia brána a Ondrejský cintorín a následne
predseda komisie požiadal tajomníčku, aby preverila plnenie uznesenia komisie zo 4. marca
2020, týkajúceho sa podpísania nájomnej zmluvy v predmetnej záležitosti. Pán Šranko požiadal
komisiu o podporu schválenia financií na podzemné kontajnery na separovaný odpad na
cintorínoch, diskusia sa tiež dotkla komunikácie s p. Kunovskou a starostlivosti o zeleň v areáli
krematória.
K bodu 5
Návrh rozpočtu na rok 2021 - GMB
K bodu bola prizvaná riaditeľka Galérie mesta Bratislavy (GMB) Mgr. Katarína Trnovská,
ktorá komisii v krátkosti predstavila plán činnosti, návrh rozpočtu a merateľné ukazovatele na
budúci rok. Prezentovala tvorbu výstavného plánu, priebeh rokovaní s KSP s.r.o. ohľadom
prípravy priestorov pre depozitáre, hovorila o nepostačujúcich financiách na akvizície,
organizačných i priestorových zmenách v galérii, budovaní vzťahu s rôznymi cieľovými
skupinami taktiež o príprave novej mobilnej aplikácie a komunikačného manuálu. V diskusii
sa komisia zaujímala o plánované priestory pre verejnosť, príprave priestorov na depozitáre,
plány s objektami vo verejných priestoroch a spôsobe poisťovania zbierkových predmetov.

K bodu 6
Návrh rozpočtu na rok 2021 - MMB
Prizvaný riaditeľ Múzea mesta Bratislavy (MMB) PhDr. Peter Hyross komisiu oboznámil
s výstavným plánom, plánovaných rekonštrukciách, ideou založenia múzejnej rady,
plánovaných bezbariérových riešeniach pre sluchovo a zrakovo postihnutých, tvorbe koncepcie
marketingu a zmien v komunikácii s verejnosťou i o plánoch sprístupnenia odbornej knižnice
MMB. V diskusii sa predseda komisie zaujímal o plánované rekonštrukcie a zámery
s otvorením sa verejnosti, zároveň ocenil blížiaci sa rozvoj marketingu organizácie a požiadal
o poskytnutie komunikačnej stratégie komisii po jej vyhotovení. Diskusia sa tiež dotkla
mzdových nákladov organizácie.
K bodu 7
Návrh rozpočtu na rok 2021 - MsK
Návrh programového rozpočtu a plán činnosti komisii prezentoval riaditeľ Mestskej knižnice
v Bratislave Mgr. Tomáš Štefek. Pán riaditeľ predniesol komisii akvizičnú politiku v kontexte
budúceho sťahovania sa do nových priestorov a možností doručovania čitateľom, ideu
o jednotnom registračnom systéme knižníc v Bratislave v spolupráci s ostatnými knižnicami
v meste, pláne vzdelávania a budovania kritického myslenia čitateľov a taktiež plán
sprístupňovania Čitárne U červeného raka. Informoval o realizovaných a plánovaných
zmenách v organizácii, posilnení marketingového oddelenia a zámere novej vizuálnej identity.
Následná diskusia bola zameraná na viditeľnosť organizácie samotnej a jej činnosti na
verejnosti, členovia komisie zároveň ocenili súčasnú kampaň „Okrem kníh“.
K bodu 8
Návrh rozpočtu na rok 2021 - MÚOP
V tomto bode riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave PhDr. Ivo Štassel
sprostredkoval pokyn sekcie financií k tvorbe rozpočtu a vysvetlil svoj postup pri plánovaní
financií na ďalší rok. Následne upriamil pozornosť na vybrané priority, ktoré považuje za
potrebné realizovať – publikácia a web o pamätihodnostiach Bratislavy, výskum a
rekonštrukcia Vodnej veže, zvýšenie počtu odborných pracovníkov organizácie a rekonštrukcia
podkrovia sídla na Uršulínskej ulici. V diskusii sa predseda komisie venoval možnosti
doplnenia pamätihodností na portál mapy.bratislava.sk a požiadal p. riaditeľa o informáciu
ohľadom tejto možnosti na ďalšom zasadnutí. Taktiež sa diskutovalo o finančných nákladoch
a forme publikovania pamätihodností mesta pre verejnosť.
K bodu 9
Návrh rozpočtu na rok 2021 oddelenia kultúry
Informáciu k bodu prezentovala vedúca oddelenia Mgr. Zuzana Ivašková. Komisii potvrdila
inštrukcie zo sekcie financií a predstavila tvorbu rozpočtu oddelenia. Prezentovala plány
v programe rozvoja kultúrnych príspevkových organizácií, Nadácii mesta Bratislavy, kde
komisiu poprosila o podporu navýšenia finančných prostriedkov, ďalej hovorila o strategickej
podpore kultúrnych podujatí, tvorbe koncepcie udržateľného rozvoja kultúrnej Bratislavy 2030,
programe pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel vo verejných priestoroch a zrekapitulovala
proces a zdôvodnenie nákladov prípravy depozitárov pre GMB a MMB, pričom tiež komisiu
poprosila o podporu pridelenia financií na účel obstarania mobiliáru do týchto priestorov pre
obe organizácie. Krátka diskusia bola zameraná na rozdelenie financií v rámci programových
výziev nadácie.

K bodu 10
Návrh rozpočtu na rok 2021 oddelenia komunikácie a marketingu
V k bodu bol prizvaný vedúci oddelenia Ivan Bašnák, Msc. s Mgr. Simonou Šarköziovou, ktorí
komisii prezentovali návrh rozpočtu najmä v mediálnej oblasti a oboznámili komisiu
s prioritnými položkami, ktoré predstavujú časopis In.Ba a komunikačná kampaň sčítania
obyvateľov. Následná diskusia sa venovala finančným nákladom a realizácii prieskumov
verejnej mienky a zmenám v nákladoch na časopis In.Ba a kreovaní jeho redakčnej rady.
Členovia komisie sa opätovne dopytovali na prístup k starej verzii webstránky hlavného mesta,
pričom predseda komisie p. vedúceho požiadal o bližšie informácie ohľadom tvorby novej web
stránky hlavného mesta, resp. zmien súčasnej verzie na ďalšom zasadnutí (finančné náklady,
kompetentné oddelenie).

Po vypočutí všetkých prezentácií návrhov rozpočtu na rok 2021 komisia prijala nasledovné
uznesenia k bodom 3 – 10:
a)
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ oceňuje a berie na
vedomie predložené návrhy, týkajúce sa kultúry a médií v plnom rozsahu a podporuje ich
zapracovanie do návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2023.
Hlasovanie:
Prítomní:6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0
b)

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča primátorovi
zvýšenie finančných prostriedkov na nákup akvizícií pre GMB, MMB a MsK.
Hlasovanie:
Prítomní:6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0
c)

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ žiada riaditeľa
príspevkovej organizácie Marianum o predloženie koncepcie rozvoja organizácie.
Hlasovanie:
Prítomní:6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 11
Rôzne
V tomto bode tajomníčka komisie informovala o zabezpečení obhliadky balustrádového
múrika v Čiernom lese pre členov komisie.
Predseda komisie poďakoval všetkým zúčastneným a ukončil videokonferenciu.

Zapísala:
Mgr. Katarína Lukyová
Bratislava 12.10.2020

Ing. Matej Vagač
predseda komisie

