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

formou videokonferencie Microsoft Teams  
dňa 03.02.2021  

 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Igor Polakovič, 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. Michal Brat, PhD.  
Neprítomní: Mgr. Alexej Tahy.  
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, PhDr. Ivo Štassel, PhDr. Žofia Halmová, Pavlína Galbavá, 
Mgr. Sláva Haulíková Palušová, Ing. Martin Berežný, Ing. Ernest Huska. 
 
Miesto a čas rokovania: Microsoft Teams od 15:30 hod.  
 
Schválený a upravený program:  
1. Kontrola úloh a zápisu zo zasadnutia zo dňa 13.01. 2021  
2. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v MČ 

Bratislava-Rača  
3. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o pomenovaní verejných priestranstiev 

v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
4. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvu predĺženia existujúcej ulice 

v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  
5. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc 

v mestskej časti Bratislava-Čunovo  
6. Iniciatíva hľadania vhodného verejného priestranstva na pomenovanie po Antonovi 

Srholcovi  
7. Návrh udelenie súhlasu s plánovanou asanáciou stavby „objekt zázemia“ spoločnosťou 

VYDRICA DEVELOPMENT a.s, so sídlom v Bratislave  
8. Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade-Urbanistická štúdia Brownfieldy 

na území hlavného mesta SR Bratislavy  
9. Rôzne  

 
K bodu 1  
Kontrola úloh a zápisu zo zasadnutia zo dňa 13.01. 2021  
Komisia sa v rámci tohto bodu zaujímala o plnenie uznesení a úloh, vyplývajúcich zo zápisu z 
predošlého zasadnutia komisie. K tomuto bodu bola prizvaná vedúca oddelenia kultúry Mgr. 
Zuzana Ivašková, PhDr. Žofia Halmová a riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok 
(MÚOP) v Bratislave PhDr. Ivo Štassel, ktorý v úvode zhrnul doručené stanoviská 
k súčasnému umiestneniu časti balustrádového múrika z nábrežia Dunaja v Čiernom lese 
a zároveň navrhol postup a potrebné kroky v riešení preskladnenia a potenciálneho využitia za 
Mostom Lafranconi. Následne pán Polakovič zdôraznil potrebu dôkladnej inventarizácie 
a korektného preskladnenia predmetných častí múrika za účasti odborného dohľadu MÚOPu. 
Na základe krátkej diskusie komisia prijala uznesenie.  
Komisia sa naďalej zaujímala o informácie ohľadom plánovaného Planetária a mediatéky na 
nábreží Dunaja a konštatovala, že nedostala dostatočné informácie (uznesenie trvá), stav 
dopĺňania pamätihodností a NKP do mapového portálu (uznesenie o pravidelnom informovaní 
trvá), taktiež sa zaujímala o stav prác na novom webe hlavného mesta(uznesenie o pravidelnom 



informovaní trvá), poskytnuté stanovisko MÚOPu k ochrane pamiatok na Železnej Studničke 
pri realizácii projektu modernizácie železničného uzla a stanovisko k vyhláseniu obecnej 
radnice v Prievoze za NKP, stav tvorby redakčnej rady In.Ba(uznesenie o informácii 
trvá), zaujímala sa o harmonogram dlhodobo neriešených problémov príspevkových 
organizácií a harmonogram prác na kapitole kultúra v PHSR. Časť uvedených tém 
a problematík bolo spolu so zadaním pravidelných informácií presunutých na ďalšie zasadnutie 
komisie.  
V tomto bode predseda komisie otvoril i problematiku inštalácie veľkolepých náhrobných 
pomníkov na cintorínoch v správe Marianumu, najmä na území NKP Ondrejský cintorín. Po 
krátkej diskusii k tejto téme komisia prijala uznesenie.  
 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ žiada riaditeľa magistrátu 
zabezpečiť 
a) zinventarizovanie, zapísanie do hnuteľného majetku mesta a preskladnenie častí 

balustrádového múrika v Čiernom lese s odborným dohľadom MÚOPu a  následné 
posúdenie ich budúceho využitia  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  

 
b) zabezpečiť informáciu ohľadom zodpovednosti za proces schválenia nevhodnej hrobky na 

NKP Ondrejský cintorín na marcové zasadnutie komisie.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  

 
 
K bodu 2  
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v MČ 
Bratislava-Rača  
Komisia po krátkej diskusii ohľadom navrhovaného názvu prijala nasledovné uznesenie.  
 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvu 
novovzniknutej ulice v MČ Bratislava-Rača.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 3  
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o pomenovaní verejných priestranstiev 
v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
Pri prerokovaní bodu sa rozvinula živá diskusia zameraná najmä na návrh pomenovania parku 
na Park Gábora Barossa, vychádzajúca z polemiky vhodnosti príkazu jazykového zákona a jeho 
dodržania. V diskusii bol sprostredkovaný postoj Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR 
Bratislavy, prostredníctvom tajomníčky komisie a pána Štassela ako člena tejto komisie, 
zároveň sa diskusie zúčastnil aj Ing. Ernest Huska ako zástupca MČ Staré Mesto. Neskôr sa 
komisia v diskusii dotkla i ostatných navrhovaných názvov, pričom navrhla rovnako ako 
názvoslovná komisia opravu skloňovania slova pamäť v navrhovanom pomenovaní podchodu 



pod Mostom SNP. Do diskusie sa zapojila i prizvaná pani Galbavá, spracovateľka 
predkladaných návrhov VZN. Vzhľadom na povahu celej diskusie predseda komisie rozhodol 
o hlasovaní ku každému navrhovanému názvu z predloženého materiálu samostatne.  
 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča schváliť v Návrhu 
VZN hlavného mesta SR Bratislavy o pomenovaní verejných priestranstiev v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto  
a) pomenovanie parku na Park Gábora Barossa 

Hlasovanie:  
Prítomní: 8   Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 1  

 
b) pomenovanie podchodu na Podchod študentov 16.novembra 1989  

Hlasovanie:  
Prítomní: 8   Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0  

 
c) pomenovanie podchodu pod Mostom SNP s gramatickou úpravou v súlade 

so stanoviskom Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy na Podchod 
pamäti  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8   Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0  

 
d) pomenovanie schodov na Schody rabína Armina Friedera.  

Hlasovanie:  
Prítomní: 8   Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0  

 
 
K bodu 4  
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvu predĺženia existujúcej ulice 
v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  
V tomto bode p. Štassel komisii vysvetlil stanovisko Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR 
Bratislavy, na čo nadviazala prizvaná pani Pavlína Galbavá, ktorá komisiu oboznámila 
so stanoviskom Ministerstva vnútra SR ohľadom problému lomenia pomenovávaných ulíc.  
 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ v súlade so stanoviskom 
Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy neodporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť predložený Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvu predĺženia 
existujúcej ulice v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na Frankovskú ulicu.  
Hlasovanie:  
Prítomní:7   Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
  



K bodu 5  
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc 
v mestskej časti Bratislava-Čunovo  
V tomto bode sa do diskusie opäť zapojila tajomníčka komisie, ktorá je zároveň i tajomníčkou 
názvoslovnej komisie a spolu s p. Štasselom komisii vysvetlili neprerokovanie predloženého 
návrhu názvoslovnou komisiou. Vzhľadom na príbuzný charakter diskusie, ako v bode č. 3, 
predseda komisie navrhol samostatné hlasovanie podľa rozdelenia lokalít v predloženom 
návrhu.  
 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča schváliť v Návrhu 
VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti 
Bratislava-Čunovo názvy v lokalite  
a) Konopiská  

Hlasovanie:  
Prítomní:8   Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 1 

 
b) Zichyho Tably 

Hlasovanie:  
Prítomní:8   Za: 1  Proti: 5   Zdržal sa: 2 

 
 
K bodu 6  
Iniciatíva hľadania vhodného verejného priestranstva na pomenovanie po Antonovi 
Srholcovi  
Komisia v tomto bode prerokovala niekoľko návrhov verejných priestranstiev, vhodných na 
pomenovanie po Antonovi Srholcovi a v diskusii sa zamýšľala nad pokračovaním procesu 
výberu s možnosťou participácie. Na návrh viacerých členov komisie sa v tomto bode bude 
pokračovať na ďalšom zasadnutí. Komisia sa zhodla na tom, že požiada MIB, oddelenie 
participácie o poskytnutie konzultácii pre pokračovanie procesu výberu. 
 
 
K bodu 7  
Návrh udelenie súhlasu s plánovanou asanáciou stavby „objekt zázemia“ spoločnosťou 
VYDRICA DEVELOPMENT a.s, so sídlom v Bratislave  
K bodu bol prizvaný PhDr. Ivo Štassel, ktorý komisii ozrejmil stav predmetného objektu 
a stanovisko MÚOPu. Za predkladateľa materiálu sa vyjadrovala i prizvaná Mgr. Sláva 
Haulíková Palušová.  
 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh udelenie súhlasu s plánovanou asanáciou stavby 
„objekt zázemia“ spoločnosťou VYDRICA DEVELOPMENT a.s, so sídlom v Bratislave.  
Hlasovanie:  
Prítomní:7   Za: 6  Proti: 1   Zdržal sa: 0  
 
 



K bodu 8  
Informácia o spracovanom územnoplánovacom podklade-Urbanistická štúdia 
Brownfieldy na území hlavného mesta SR Bratislavy  
Informáciu prezentoval Ing. Martin Berežný, ktorý komisiu oboznámil so vznikom a účelom 
materiálu i definíciou pojmu brownfield. Komisia následne prijala nižšie uvedené uznesenie, 
pričom pán Vetrák uviedol túto výhradu k predloženému materiálu: Karty 126 a 127 nie sú v 
položkách 36 a 37 spracované správne, pretože pri oboch pozemkoch sa v budúcnosti 
predpokladá zmena územného plánu na stabilizované územie, a to v súlade s uznesením 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 746/2017 zo dňa 29.3.2017 a 
27.4.2017 (prelomenie veta primátora). 

Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu zobrať na vedomie predloženú informáciu o spracovanom územnoplánovacom 
podklade-Urbanistická štúdia Brownfieldy na území hlavného mesta SR Bratislavy.  
Hlasovanie:  
Prítomní:7   Za: 5  Proti: 0   Zdržal sa: 2  
 
K bodu 9  
Rôzne 
V tomto bode z časových dôvodov neboli prerokované žiadne podnety a predseda komisie 
ukončil rokovanie.  
 
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.       Ing. Matej Vagač, v. r.  
Bratislava 16.02.2021  predseda komisie 


