Zápisnica
z online zasadnutia komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ
formou videokonferencie Microsoft Teams
dňa 02.12.2020
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: Mgr. Alexej Tahy, JUDr. Milan Vetrák
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, PhDr. Ivo Štassel, Mgr. Tomáš Štefek, 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 zo dňa 04.11.2020
2. Doplnenie aktualizácie Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy
3. Odpočet riaditeľa MKB - 100 dní vo funkcii
4. Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2020
5. Rôzne
K bodu 1
Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia komisie zo dňa 04.11.2020
Predseda komisie privítal všetkých zúčastnených a vyhodnotil úlohy zo zasadnutia komisie,
konanej dňa 4. novembra 2020 za splnené. Tajomníčka komisie uznala za potrebné dokončenie
zápisu zo zasadnutia komisie dňa 25.11.2020, ktorý bude členom komisie následne zaslaný.
Taktiež prisľúbila urgovanie odpovede z OKM na podnet zaslaný p. Bratom, s ktorou komisiu
oboznámi na ďalšom zasadnutí v novom roku.
K bodu 2
Doplnenie aktualizácie Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy
Prerokovanie bodu začalo krátkou diskusiou ohľadom potreby prizvania hlavnej architektky
k prezentácii doplnenia aktualizácie Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy
o objekt Istropolisu. Následne predseda komisie vyzval k bodu prizvaného PhDr. Iva Štassela,
aby uviedol predmetný materiál. V tomto úvode opätovne zdôvodnil zaradenie vybraných
objektov do aktualizácie zoznamu pamätihodností mesta, ktoré boli komisii predstavené už na
zasadnutí 4. novembra 2020 a následné doplnenie o Hlbokú cestu a Istropolis. V prípade snahy
o záchranu Istropolisu však uvažoval o potrebe oslovenia vyššej inštancie, na koľko zaradenie
do zoznamu pamätihodností mesta na takýto účel nie je dostatočné. Nasledovala rozsiahla
diskusia o vhodnosti a význame zaradenia Istropolisu do predmetného zoznamu, jeho
spoločenskej a architektonickej hodnote. Na návrh predsedu komisie sa opäť hlasovalo o každej
časti doplnenia aktualizácie Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy zvlášť.
Uznesenie:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča zaradiť do
aktualizácie Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy:
a) Hlbokú cestu;
Hlasovanie:
Prítomní:9
Za: 9 Proti: 0
Zdržal sa: 0

b) Istropolis.
Hlasovanie:
Prítomní:9

Za: 8 Proti: 0

Zdržal sa: 1

K bodu 3
Odpočet riaditeľa MKB - 100 dní vo funkcii
K bodu bol prizvaný riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave Mgr. Tomáš Štefek, ktorý komisiu
informoval o svojej činnosti v organizácii od nástupu do funkcie a o svojich plánoch do
najbližšej budúcnosti. V rámci prezentácie komisiu informoval o zapájaní sa do výziev
grantových programov, vyhodnocovaní využívania priestorov MKB, realizácii
rekonštrukčných prác, participovaní na projekte obnovy kúpeľov Grössling, rozvíjaní
vzdelávania zamestnancov a aj internej komunikácie, optimalizácii a rozvoji personálu. Taktiež
spomenul aktivity realizované pri príležitosti pripomenutia 120. výročia založenia MKB,
rozšírenie a prispôsobenie vybraných služieb i z dôvodu protiepidemiologických opatrení
a realizácii spoluprác s knižnicami na území mesta i vybranými odbormi škôl. Komisiu
oboznámil i s procesom tvorby nastavovania novej identity organizácie.
V následnej diskusii sa komisia zaujímala o mieru informovanosti a prípadnej
zainteresovanosti MKB v plánovanom projekte mediatéky v objekte budúceho Planetária na
nábreží Dunaja. Komisia predložené informácie zobrala na vedomie a vyjadrila pochvalu p.
Štefekovi za prezentáciu a odvedenú prácu.
Uznesenie:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ žiada riaditeľa magistrátu
o informáciu ohľadom stavu pripravovaného projektu mediatéky a Planetária na nábreží
Dunaja.
Hlasovanie:
Prítomní:8
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4
Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2020
Bod prezentovala riaditeľka Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS) Mgr.
Katarína Hulíková spolu s Miriam Šlosárovou, ktorá komisii priblížila zložitosť príprav
Kultúrneho leta v súvislosti s často sa meniacimi pravidlami protipandemických opatrení.
Hovorila o vzniku dopytu po nových typoch spoluprác, propagácie i novom type podujatí, práci
so zozbieranými dátami, cieľoch a zámeroch festivalu, intenzívnejšej spolupráci s mestskými
časťami, rozvoji tém historických prechádzok a formátu komunitných podujatí. Informovala
tiež o využití priestorov MDPOH a kostola Klarisiek, v ktorom pripravujú vianočné podujatia.
V závere prezentácie komisiu krátko oboznámili s čiastkovými výstupmi zo zozbieraných dát.
Krátka diskusia bola zameraná na prekrývajúcu sa činnosť s BTB najmä v oblasti turizmu a aj
o možnostiach zdieľania a zúročenia výstupov zozbieraných dát.
Uznesenie:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ berie na vedomie predloženú
informáciu o Vyhodnotenia Kultúrneho leta 2020.
Hlasovanie:
Prítomní:7
Za: 7 Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5
Rôzne
V tomto bode predseda komisie požiadal vedúcu oddelenia kultúry Mgr. Zuzanu Ivaškovú
o krátke vyjadrenie sa k návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 – 23
v oblasti kultúry, ktorá pri tejto príležitosti ocenila aktívny prístup členov komisie na predošlom
zasadnutí pri prerokovávaní návrhu rozpočtu. Zároveň komisiu informovala o komunikácii
GMB so sekciou financií a GIBom ohľadom využitia financií zo štátnej dotácie na Mirbachov
palác.
V tomto bode sa komisia krátko zaoberala návrhom harmonogramu zasadnutí v roku 2021,
pričom naďalej platí plán organizovania zasadnutí počas prvej stredy v mesiaci od 16:00 h.
Na záver zasadnutia predseda komisie poďakoval všetkým členom za aktívnu spoluprácu
a účasť v roku 2020 a s prianím príjemných sviatkov prežitých v zdraví ukončil stretnutie.

Zapísala:
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.
Bratislava 14.12.2020

Ing. Matej Vagač, v. r.
predseda komisie

