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

formou videokonferencie Microsoft Teams  
dňa 04.11.2020  

 
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, Mgr. art. Adam Berka  
Ospravedlnení: JUDr. Milan Vetrák 
Neprítomní: Mgr. Alexej Tahy 
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, Mgr. Andrea Kasanická Kostolná, Mgr. Lenka Galetová, Ing. 
Andrea Kocianová, RNDr. Mgr. Viera Sláviková, Mgr. Marek Dinka, Mgr. Michal Belica, 
PhDr. Ivo Štassel, Ing. arch. Marta Závodná, Ing. arch. Lýdia Hartlová, PhDr. Peter Hyross, 
Mgr. Katarína Hulíková 
 
Miesto a čas rokovania: Microsoft Teams od 16:00 hod.  
 
Schválený a upravený program:  
1. Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia komisie dňa 07.10.2020  
2.  „baum_cityregion_projekt inštitucionalizácie mestského regiónu BAUM“ – etablovanie 

dlhodobej spolupráce s Dolným Rakúskom a Burgenlandskom  
3. Predloženie projektov do programu INTERREG SK-AT s cieľom získať externé zdroje 

financovania na pokrytie priorít mesta – biologická regulácia výskytu komárov a rozvoj 
NKP hrad Devín – a posilniť cezhraničnú spoluprácu s regiónom Dolného Rakúska  

4. Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016  
5. Verejný priestor na Tyršovom nábreží -Ideový zámer  
6. Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy  
7. Návrh rozpočtu Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) 2021  
8. Informácia Oddelenia kultúry ohľadom aktuálneho stavu prípravy rozpočtu 2021  
9. Rôzne  

 
K bodu 1  
Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia komisie dňa 07.10.2020  
Po otvorení zasadnutia p. Brat podal krátku informáciu ohľadom možnosti financovania, či 
spolufinancovania pamätnej tabule Janka Matúšku a zároveň upozornil na chýbajúcu pamätnú 
tabuľu k návšteve Beethovena na Panskej č. 27. V závere pani Šimončičová pripomenula 
uznesenie zo zasadnutia komisie dňa 07.10.2020, týkajúce sa predloženia koncepcie 
príspevkovej organizácie Marianum-pohrebníctvo mesta Bratislavy. V tomto bode tajomníčka 
komisie uviedla dôvody nedoplnenia pamätihodností a kultúrnych objektov v správe GIB do 
portálu mapy.bratislava.sk a taktiež sprostredkovala krátku informáciu z OKM ohľadom 
prístupu k starej web stránke mesta. 
 
K bodu 2  
„baum_cityregion_projekt inštitucionalizácie mestského regiónu BAUM“ – etablovanie 
dlhodobej spolupráce s Dolným Rakúskom a Burgenlandskom  
K bodu bola prizvaná Mgr. Andrea Kasanická Kostolná zo sekcie územného plánu, ktorá 
komisiu oboznámila s vysvetlením názvu, vzniku a charakteru projektu, ktorý sa rozširuje 



o oblasť kultúry. Informovala o financovaní projektu a benefitoch pre hlavné mesto v rámci 
jeho realizácie. K záveru vysvetlila formu inštitucionalizácie, ktorou sa má projekt zavŕšiť.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť predložený materiál „baum_cityregion_projekt 
inštitucionalizácie mestského regiónu BAUM“ – etablovanie dlhodobej spolupráce s Dolným 
Rakúskom a Burgenlandskom.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9   Za: 9  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 3  
Predloženie projektov do programu INTERREG SK-AT s cieľom získať externé zdroje 
financovania na pokrytie priorít mesta – biologická regulácia výskytu komárov a rozvoj 
NKP hrad Devín – a posilniť cezhraničnú spoluprácu s regiónom Dolného Rakúska  
K bodu bola prizvaná vedúca oddelenia kultúry Mgr. Zuzana Ivašková spolu s Ing. Andreou 
Kocianovou, PhDr. Petrom Hyrossom a RNDr. Mgr. Vierou Slávikovou. V úvode p. Ivašková 
predstavila investičný projekt, ktorý iniciovala partnerská rakúska obec Marcheg. Prezentovala 
cieľ, zainteresované strany, financovanie a harmonogram projektu v rátane možných rizík. 
Riaditeľ MMB v krátkom vstupe zdôraznil význam a dôležitosť realizovania cieľovej investície 
– vybudovanie zázemia v areáli hradu Devín. V závere Ing. Kocianová komisiu oboznámila so 
súvislosťami a prepojením tohto projektu na skôr prezentovaný projekt Baum a blížiacu sa 
významnú Dolnorakúsku krajinskú výstavu, ktorá sa najbližšie uskutoční v obci Marcheg. 
V diskusii sa komisia zaujímala o mieru zapojenia prihraničných obcí/ mestských častí, 
umiestnenie a dispozície projektovaných objektov zázemia a návštevníckeho centra na hrade 
Devín a ich vizuálnu podobu. V tejto súvislosti sa komisia uzniesla na požiadavke o doloženie 
podkladov k stavbám plánovaných objektov v elektronickej forme v rátane nákresov 
zobrazujúcich ich vizuálnu podobu na decembrové zasadnutie komisie.  
V závere vedúca oddelenia stratégie a projektov komisiu informovala mimo témy predmetného 
bodu o dopracovaní a finalizácii odpočtu a predĺžení platnosti PHSR 2010 – 2020 a zároveň 
požiadala o dodatočné predloženie tohto materiálu komisii a prijatí uznesenia pred 
novembrovým zasadnutím mestského zastupiteľstva. Následne v diskusii predseda komisie 
požiadal o zaslanie informácie a materiálu po jeho schválení PPP, na základe čoho sa určí 
termín prerokovania na mimoriadnom online zasadnutí komisie pred novembrovým zasadnutím 
MsZ.  
 
K bodu 4  
Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016  
K bodu bola prizvaná Ing. arch. Marta Závodná a Ing. arch. Lýdia Hartlová. V úvode pani 
Závodná vyčlenila dotknuté územie, opísala kompletný proces, ktorým materiál prešiel v rátane 
rokovaní s Pamiatkovým úradom SR. Po otvorení diskusie p. Brat poďakoval pani Hartlovej za 
ochotu a možnosť osobnej konzultácie pred zasadnutím a uistenie, že predloženým materiálom 
nedochádza k možnosti zvýhodňovania developerov v dotknutom území. Komisia sa 
v súvislosti s predloženým materiálom zaujímala o možné zmeny a budúcnosť objektu Starej 
sladovne.  
  



Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu prerokovať a schváliť predložený Územný plán zóny Dunajská, zmeny 
a doplnky 2016.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:9   Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 3  
 
K bodu 5  
Verejný priestor na Tyršovom nábreží -Ideový zámer  
K bodu bol prizvaný riaditeľ sekcie životného prostredia Mgr. Michal Belica, ktorý uviedol 
dôvod predloženia materiálu a jeho zámer. Na úvodné slovo nadviazala prizvaná Mgr. Lenka 
Galetová z kancelárie primátora, ktorá v prezentácii podrobne opísala dotknuté územie, 
definíciu podmienok súťaže na prenájom, proces výberu nájomcu. V diskusii sa komisia 
zaujímala o koncepciu rozvoja blízkeho parkoviska, možnosť regulácie kotviacich lodí pred 
Tyršovým nábrežím a zároveň ochrana veduty mesta, vízie umiestnenia lunaparku a možnosť 
zaradenia niekoho z MÚOPu, či oblasti kultúry a pamiatok do výberovej komisie.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ berie na vedomie predložený 
materiál ideového zámeru verejného priestoru na Tyršovom nábreží.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:9   Za: 9  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 6  
Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy  
Prizvaný riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok PhDr. Ivo Štassel prezentoval výber 
pamätihodností dopĺňaných do zoznamu v duchu významných stavieb. V nasledovnej diskusii 
sa komisia dopytovala na absenciu Istropolisu v predloženej aktualizácii a termín predloženia 
mestskému zastupiteľstvu. Predseda komisie v rámci tohto bodu opísal pripravované zmeny na 
Hlbokej ceste, čím zdôvodnil svoju žiadosť o doplnenie do predmetnej aktualizácie o túto 
položku. Následne komisia zobrala predložený materiál na vedomie a v hlasovaní prijala 
uznesenie so žiadosťou o jeho doplnenie, pričom predseda komisie požiadal p. Štassela 
o doplnenie podkladov k pridaným položkám na decembrové zasadnutie komisie.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ berie na vedomie predložený 
materiál a žiada riaditeľa Mestského ústavu ochrany pamiatok Bratislavy o: 
a) doplnenie materiálu o Hlbokú cestu  

Hlasovanie:  
Prítomní:9   Za: 9  Proti: 0   Zdržal sa: 0  

b)  doplnenie materiálu o Istropolis 
Hlasovanie:  
Prítomní:9   Za: 6  Proti: 1   Zdržal sa: 2  

c) dopracovanie materiálu o uvedené pamätihodnosti a predloženie mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy na schválenie na februárovom zasadnutí v roku 2021.  
Hlasovanie:  
Prítomní:9   Za: 9  Proti: 0   Zdržal sa: 0  



K bodu 7  
Návrh rozpočtu Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) 2021  
Prizvaná riaditeľka BKIS Mgr. Katarína Hulíková v rámci bodu prezentovala komisii 
programový rozpočet organizácie, zameraný na formu a cieľ podpory podujatí, priestorový 
a dramaturgický rozvoj MDPOH, tvorbu novej vizuálnej identity, spoluprácu s oddelením 
kultúry na tvorbe koncepcie kultúry a rozvoj sprievodcovských kurzov cestovného ruchu. 
Následne sa diskutovalo o spôsobe propagácie kultúrneho leta v budúcnosti, o poskytnutí 
priestoru pre divadlo Aréna v MDPOH a spôsobe výberového procesu a vyhodnotenia súťaže 
na nové logo organizácie v rámci kreovania novej identity.  
Komisia predložené informácie zobrala na vedomie.  
 
K bodu 8  
Informácia Oddelenia kultúry ohľadom aktuálneho stavu prípravy rozpočtu 2021  
V tomto bode vedúca oddelenia kultúry Mgr. Ivašková stručne informovala komisiu 
o uskutočnených rokovaniach so sekciou financií, realizácii krátenia predložených návrhov 
rozpočtu príspevkových organizácií v oblasti kultúry ako aj samotného oddelenia, pričom 
spomenula možnosť navýšenia finančných prostriedkov, v prípade priaznivého vývoja 
v priebehu roka 2021.  
 
K bodu 9  
Rôzne  
Obhliadka balustrádového múrika 
Z dôvodu nižšej účasti členov komisie v tomto bode pán Polakovič krátko odprezentoval závery 
z obhliadky balustrádového múrika v Čiernom lese, pričom pán Štassel upozornil na možné 
odstránenie zvyšnej časti tohto múrika z pôvodného osadenia pred Zuckermandlom, či 
Vydricou z dôvodu osadenia protipovodňového ochranného múru.  
Nakoľko si táto téma vyžaduje väčší priestor na diskusiu, komisia sa zhodla na presunutí jej 
prerokovania na mimoriadne online zasadnutie, ktoré sa uskutoční ešte tento mesiac.  
 
Predseda komisie poďakoval všetkým zúčastneným a ukončil videokonferenciu.  
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.        Ing. Matej Vagač, v. r.  
Bratislava 10.11.2020  predseda komisie 
 


