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

formou videokonferencie dňa 25.11.2020  
 
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, JUDr. Milan Vetrák  
Ospravedlnení: Mgr. Alexej Tahy 
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, Mgr. Ctibor Košťál, Mgr. Tomáš Malec, Ing. Alexander 
Dobiaš, RNDr. Mgr. Viera Sláviková, Mgr. Eduard Donauer, PhDr. Ivo Štassel, Ing. Agnesa 
Jurková, Ing. Zuzana Homolová, Ing. Lýdia Kršáková, Ing. Andrea Kocianová, Ing. Lucia 
Behuliaková, Ing. Karol Machánek 
 
Miesto a čas rokovania: ZOOM od 15:00 hod.  
 
Schválený a upravený program:  
1. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2023   
2. Záverečná správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta 

SR Bratislavy na roky 2010 – 2020  
3. Predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 

mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020  
4. Informácia o predložení 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    

5. Rôzne  
 

K bodu 1  
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 2023  
Bod prezentoval riaditeľ sekcie financií Ing. A. Dobiaš, ktorý komisiu oboznámil s hlavnými 
východiskami tvorby rozpočtu – očakávanou skutočnosťou v príjmoch a výdavkoch z tohto 
roka a predpokladaným vývojom v budúcom roku, taktiež zhrnul výhľad v kapitálových 
výdavkoch. Ďalej prezentoval kľúčové plánované výdavky v roku 2021 zamerané najmä na 
oblasť dopravy, pričom v oblasti kultúry upriamil pozornosť na plánované výdavky pre 
Nadáciu mesta Bratislavy a vybudovanie depozitárov. Vedúca odd. kultúry Mgr. Z. Ivašková 
pripomenula komisii nedávno prezentované návrhy rozpočtov príspevkových organizácií 
v oblasti kultúry. V následnej diskusii sa členovia komisie zaujímali o realizáciu viazaných 
dotácií od vlády SR na Michalskú vežu a Mirbachov palác, zaujímali sa aj o rekonštrukciu 
kanalizácie na Primaciálnom nám., rozdelení rozpočtu OKM a o možnosť architektonickej 
súťaže k výročiu židovských transportov do Osvienčimu. K časti otázok sa vyjadril riaditeľ 
GIBu Ing. K. Machánek a k časti riaditeľ magistrátu Mgr. C. Košťál. 
 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ  

a) berie na vedomie predložený materiál a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 - 2023.  

 
Hlasovanie:  



Prítomní:10   Za: 10  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 

b) žiada primátora o navýšenie rozpočtu v oblasti kultúry na úroveň 3% rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy a navýšenie rozpočtu Nadácie mesta Bratislavy na 800 000,- Eur.  
Hlasovanie:  
Prítomní:10   Za: 10  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 
K bodu 2  
Záverečná správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 
mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020  
K bodu bola prizvaná RNDr. Viera Sláviková, vedúca oddelenia stratégie a projektov, ktorá 
komisii predstavila nový spôsob spracovania a vyhodnotenia PHSR za roky 2010 – 2020, 
zároveň informovala o výdavkoch a príjmoch i dôležitých investíciách v oblasti kultúry (napr. 
Gerulata, Devín, plán budovania depozitárov, a i.).  
 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ berie na vedomie predložený 
materiál a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť Záverečnú správu o plnení Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 - 2020.   
Hlasovanie:  
Prítomní:7   Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
K bodu 3  
Predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 
mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020  
K bodu bola prizvaný  Mgr. Eduard Donauer, vedúci tvorby PHSR, ktorý komisii vysvetlil 
predloženie materiálu a ozrejmil predbežný termín platnosti predmetného dokumentu. 
Informoval o zložení pracovných skupín a pracovných procesoch v nich, spôsobe participácie 
verejnosti  a dôležitosti jej zapojenia do tvorby materiálu.   
 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ  

a) odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť predložený materiál 
Predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného 
mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020;  

b) žiada oddelenie kultúry o predloženie harmonogramu prác na kapitole kultúra 
v budúcom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta 
SR Bratislavy na roky 2021 – 2030 (Plán Bratislava 2030).  

Hlasovanie:  
Prítomní:7   Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
K bodu 4  
Informácia o predložení 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  
Bod prezentovala vedúca oddelenia kultúry Mgr. Zuzana Ivašková, ktorá krátko zhrnula podanú 
informáciu z predošlého zasadnutia komisie a zároveň ju doplnila o aktuálne stanovisko MMB 



k archeologickému výskumu a stanovisko MIBu s odporúčaním zváženia projektu. Prizvaný 
riaditeľ MMB p. Hyross informoval o doterajších prácach a plánoch v areáli hradu Devín. 
Následne predseda komisie ocenil naliehavosť a záujem členov komisie o projekt. Ďalej sa 
komisia zamerala na dopady výsledkov archeologického výskumu na súťaž realizácie projektu.  
 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ berie na vedomie informáciu 
o predložení projektu do programu INTERREG SK-AT s cieľom získať externé zdroje 
financovania na pokrytie priorít mesta – rozvoj NKP hrad Devín a posilniť cezhraničnú 
spoluprácu s regiónom Dolného Rakúska. Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho 
dedičstva MsZ zároveň odporúča realizáciu súťaže na projekt zázemia v areáli hradu Devín.  
Hlasovanie:  
Prítomní:7   Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
K bodu 5  
Rôzne 
V úvode tohto bodu predseda komisie upozornil, že ak sa pre nedostatok času nestihne celý 
pripravovaný obsah bodu, neprerokovaná časť sa presunie na začiatok zasadnutia, ktoré je 
plánované 2. decembra 2020.  
Obhliadka balustrádového múrika 
Pán Polakovič stručne zhrnul svoje zistenia z obhliadky balustrádového múrika, uskladneného 
v Čiernom lese. Komisia vyjadrila rozhorčenie a nesúhlas s takýmto spôsobom uskladnenia 
častí múrika. Nasledovala krátka diskusia ohľadom možnosti zabezpečenia dohľadu 
pri preskladnení balustrádového múrika uloženého v Čiernom lese a o možnosti jeho 
navrátenia na pôvodné miesto, v prípade, ak by to nebolo možné tak Komisia zvažovala spôsob 
nového využitia múrika na nábreží (Most Lafranconi – Karloveské rameno). Komisia tiež 
vyjadrila obavu, aby zvyšné časti múrika zostali zachované na pôvodnom mieste.  
 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva žiada  

a) riaditeľa magistrátu o preskúmanie zodpovednosti za súčasné umiestnenie 
a uskladnenie balustrádového múrika v Čiernom lese a požiadala o jeho nové uloženie 
a korektné odborné preskladnenie s dohľadom MÚOPu;  

b) primátora v spolupráci s MIBom o návrh na nové určenie využitia balustrádového 
múrika, uskladneného v Čiernom lese;  

c) primátora o zachovanie balustrádového múrika, stojaceho v časti od Mostu SNP 
po Most Lafranconi.  

Hlasovanie:  
Prítomní:6   Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.        Ing. Matej Vagač, v. r.  
Bratislava 07.12.2020  predseda komisie 


