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

formou videokonferencie Microsoft Teams  
dňa 13.01.2021  

 
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, PhDr. Ivo Štassel, Mgr, Lucia Velčická, Ing, Martin Vavrek, 
Ing. Martin Berežný, Ing. arch. Ján Urban, Mgr. Marek Dinka, Mgr. Andrea Seč, PhDr. 
Henrieta Hrubá, Ivan Bašnák 
 
Miesto a čas rokovania: Microsoft Teams od 16:00 hod.  
 
Schválený a upravený program:  
1. Kontrola úloh a zápisov zo zasadnutí zo dňa 25.11. a 02.12. 2020  
2. Informácia ohľadom mapového portálu hlavného mesta  
3. Informácia o pripravovanej výškovej koncepcii mesta, koncepcii (mapa) dláždenia a 

starostlivosť o chránené pohľady PR, PZ  
4. Možnosti ochrany NKP a pamätihodností na Železnej Studničke  
5. Iniciatíva hľadania vhodného verejného priestranstva na pomenovanie po Antonovi 

Srholcovi  
6. Informácia z oddelenia kultúry  
7. Informácia o pláne novej web stránky hlavného mesta  
8. Informácia o časopise In.Ba  
9. Rôzne  

 
K bodu 1  
Kontrola úloh a zápisov zo zasadnutí zo dňa 25.11. a 02.12. 2020  
Predseda komisie sa v rámci tohto bodu zaujímal o plnenie uznesení z 25.11.2020 ohľadom 
balustrádového múrika, predloženie harmonogramu prác na kapitole kultúra k PHSR 
a schválenia rozpočtu oddelenia kultúry na rok 2021, a taktiež o plnenie uznesenia z 02.12. 
2020 ohľadom plánovaného Planetária a mediatéky na nábreží Dunaja. Tajomníčka komisie 
k týmto uzneseniam podala stručné čiastkové informácie s tým, že zabezpečí na februárové 
zasadnutie podrobnejšie správy k ich plneniu. Zmieňovaný harmonogram oddelenia kultúry 
bude komisii predložený takisto na februárovom zasadnutí.  
 
K bodu 2  
Informácia ohľadom mapového portálu hlavného mesta  
K bodu bola prizvaná Mgr, Lucia Velčická z oddelenia geoinformačného systému, ktorá 
komisiu informovala o spôsobe zadávania dát do mapového portálu. V následnej diskusii sa 
zapojil i k neskorším bodom prizvaný riaditeľ MÚOPu, ktorý si s p. Velčickou dohodol postup 
dopĺňania pamätihodností do mapového portálu.  
 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ žiada riaditeľa Mestského 
ústavu ochrany pamiatok v Bratislave a oddelenie geoinformačného systému o písomnú 



informáciu o stave procesu dopĺňania údajov do mapového portálu na najbližšie zasadnutie 
komisie.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
K bodu 3  
Informácia o pripravovanej výškovej koncepcii mesta, koncepcii (mapa) dláždenia 
a starostlivosť o chránené pohľady PR, PZ  
K bodu bol prizvaný Ing. Martin Berežný a Ing. arch. Ján Urban, ktorým v úvode predseda 
komisie vysvetlil dôvod zaradenia predmetného bodu do programu zasadnutia. Následne p. 
Berežný komisiu informoval o procese spracovávania návrhu výškovej koncepcie hlavného 
mesta, ktorý by sa mal obnoviť v 2. kvartáli tohto roka a takisto o miere a zámere zapracovania 
chránených pohľadov na mesto. V diskusii ohľadom výškovej koncepcii mesta sa členovia 
komisie zaujímali o maximálnu výšku možnej výstavby mesta, možnosť nahliadnutia občanov 
do návrhu materiálu a možnosť pripomienkovania pripravovanej koncepcie komisiou. V rámci 
vyslovených požiadaviek na v budúcnosti predložený materiál v súvislosti s chránenými 
pohľadmi na mesto komisia upozornila i na niektoré problematické objekty (Eurovea 2, nový 
Istropolis,...) 
Prizvaný Ing. arch. Ján Urban oboznámil komisiu o procese vypracovávania mapy dláždenia 
pamiatkovej rezervácie (PR) a pamiatkovej zóny (PZ), na ktorej spolupracujú s MÚOPom 
i ďalšími relevantnými inštitúciami. Predloženú informáciu doplnil i prizvaný riaditeľ MÚOPu 
PhDr. Ivo Štassel. V diskusii sa komisia zaujímala o možnosť realizácie vlastného – mestského 
tvaroslovia dlažby, o prezentáciu nájdenej dlažby pri Zuckermandli, možnostiach 
odstraňovania asfaltu v pamiatkovej zóne a uprednostňovania dlažby i v okrajových častiach 
mesta, resp. mimo historického centra. V diskusia sa mierne dotkla i problematiky povrchov 
v okolí zastávok MHD.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ  
a) odporúča primátorovi predložiť rozpracovaný materiál výškovej koncepcie mesta 

na marcové zasadnutie komisie;  
Hlasovanie:  
Prítomní: 9   Za: 9  Proti: 0   Zdržal sa: 0  

 
b) žiada Metropolitný inštitút Bratislavy o predloženie predfinálnej verzie mapy dláždenia na 

aprílové zasadnutie komisie.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 9   Za: 9  Proti: 0   Zdržal sa: 0  

 
K bodu 4  
Možnosti ochrany NKP a pamätihodností na Železnej Studničke  
K bodu bola prizvaná vedúca referátu environmentalistiky Mgr. Andrea Seč a riaditeľ sekcie 
územného plánu Mgr. Marek Dinka, ktorí prezentovali stanovisko hlavného mesta k projektu 
„Modernizácie železničného uzla Bratislava – vetva Západ“ v súvislosti s ochranou pamiatok 
a pamätihodností v predmetnom území. V diskusii komisii spoločne ozrejmili spôsob 
vypracovávania takéhoto stanoviska (EIA) a proces posudzovania projektového zámeru. 
Následne sa členovia komisie spolu s riaditeľom MÚOPu zhodli na potrebe razantnejšieho 
vyjadrenia mesta k ochrane predmetných objektov, čo viedlo k dohode o zapracovaní 
stanoviska MÚOPu v prípade zaslania obratom spracovateľovi.  



Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča primátorovi 
zabezpečiť dopracovanie stanoviska MÚOPu do záverečného stanoviska hlavného mesta SR 
Bratislavy k „Modernizácii železničného uzla Bratislava – vetva Západ“.  
Hlasovanie:  
Prítomní:9   Za: 9  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
K bodu 5  
Iniciatíva hľadania vhodného verejného priestranstva na pomenovanie po Antonovi 
Srholcovi  
Bod uviedol predseda komisie s iniciatívnym návrhom hľadania vhodného verejného 
priestranstva na pomenovanie po Antonovi Srholcovi pri príležitosti uplynutia piatich rokov od 
jeho úmrtia. Diskusiu ohľadom iniciatívy hľadania predmetného verejného priestranstva otvoril 
predseda komisie vlastným návrhom. Po ukončení diskusie bolo prijaté uznesenie, na základe 
ktorého tajomníčka komisie pripraví na februárové zasadnutie zoznam predložených návrhov.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ poveruje riaditeľa Mestského 
ústavu ochrany pamiatok v Bratislave a zároveň všetkých členov komisie o predloženie návrhu 
verejného priestranstva vhodného na pomenovanie po Antonovi Srholcovi k 31.01.2021.  
Hlasovanie:  
Prítomní:8   Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
K bodu 6  
Informácia z oddelenia kultúry  
S aktuálnymi informáciami z oddelenia kultúry komisiu oboznámila vedúca oddelenia kultúry 
Mgr. Zuzana Ivašková. Komisiu informovala o vyhlásenej výzve na podporu strategických 
podujatí, vplyve súčasnej pandemickej situácie na príspevkové organizácie, vyhodnocovaní 
podporených projektov a plánovaných výzvach Nadácie mesta Bratislavy, príprave odpočtu 
činnosti riaditeliek a riaditeľov príspevkových organizácií a pripravovanej spolupráce 
s MIBom, ktorej sa dotkla krátka diskusia. Komisia zobrala na vedomie predloženú informáciu.  
 
K bodu 7  
Informácia o pláne novej web stránky hlavného mesta  
K bodu bol prizvaný Ing. Martin Vavrek, riaditeľ sekcie informatiky, dátovej politiky 
a inovácií, ktorý komisii priblížil momentálny stav a plány rekonštrukcie web stránky hlavného 
mesta. V diskusii sa komisia zaujímala i o stav vývoja mobilnej aplikácie 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ žiada riaditeľa magistrátu 
o zabezpečenie pravidelné predkladanie čiastkových informácií o zmenách a prácach 
na rekonštrukcii web stránky hlavného mesta a aplikácii na každé zasadnutie komisie.  
Hlasovanie:  
Prítomní:7   Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
K bodu 8  
Informácia o časopise In.Ba  
Informáciu prezentovala šéfredaktorka časopisu PhDr. Henrieta Hrubá a Ivan Bašnák, vedúci 
oddelenia komunikácie a marketingu, ktorí spolu komisiu oboznámili s ohlasmi na obsahové 



zmeny časopisu, hodnotením zmien v doručovaní a s plánom vyhodnocovania efektívnosti 
nového spôsobu distribúcie a s kreovaním redakčnej rady. Následná diskusia bola zameraná 
najmä na zloženie redakčnej rady.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča primátorovi 
zabezpečiť komisii predloženie návrhu redakčnej rady In.Ba na februárové zasadnutie.  
Hlasovanie:  
Prítomní:7   Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
K bodu 9  
Rôzne 
V tomto bode predseda komisie predložil na prerokovanie občianske podnety doručené mestu 
za účasti riaditeľa MÚOPu PhDr. Iva Štasssela.  
 
Mierová kolónia  
Prizvaný p. Štassel prezentoval stanovisko Mestského ústavu ochrany pamiatok k predmetu 
petície – zamedzenie výstavby na sídlisku Mierová kolónia.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ vyjadruje podporu 
požiadavkám petičiarov ohľadom zachovania predmetného územia v pôvodnej urbanistickej 
štruktúre a zároveň vybudovanie parku.  
Hlasovanie:  
Prítomní:6   Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
Obecná radnica v Prievoze  
Na základe e-mailového podnetu občianskeho združenia sa komisia zaoberala možnosťou 
podpory vyhlásenia Obecnej radnice v Prievoze za NKP.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ  
a) podporuje vyhlásenie obecnej radnice v Prievoze za NKP a  
b) žiada riaditeľa MÚOPu o zaslanie podporného stanovisko na Pamiatkový úrad SR.  
Hlasovanie:  
Prítomní:6   Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.        Ing. Matej Vagač, v. r. 
Bratislava 19.01.2021  predseda komisie 


