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

formou videokonferencie Microsoft Teams  
dňa 10.03.2021  

 
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.  
Ospravedlnení: Mgr. Michal Brat, PhD.; JUDr. Milan Vetrák 
Neprítomní: Mgr. Alexej Tahy.  
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, Mgr. Ján Mazúr, PhD.; Ing. Milota Sidorová, PhD.; 
Mgr. Adriana Kosárová, Mgr. Katarína Hulíková, Mgr. Štefan Jurča, Pavlína Galbavá, 
Ing. Ivan Šajti, Ing. Ernest Huska. 
 
Miesto a čas rokovania: Microsoft Teams od 15:30 hod.  
 
Schválený program:  
1. Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia 03.02. 2021  
2. Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22421, parc. č. 22422/1, 

parc. č. 22422/2, parc. č. 22422/3 a parc. č. 22422/4, a stavby so súpis. č. 3565 na parc. č. 
22421, do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné 
stredisko   

3. Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Grantového programu Strategická 
podpora kultúrnych podujatí pre rok 2021  

4. Návrh na personálne zmeny vo vedení mestskej príspevkovej organizácie Múzeum mesta 
Bratislavy   

5. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v MČ 
Bratislava-Rača  

6. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o pomenovaní verejných priestranstiev v 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  

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

8. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v 
mestskej časti Bratislava-Čunovo  

9. Rôzne  
 

K bodu 1  
Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia 03.02. 2021  
Po začatí zasadnutia a úvodnom slove predsedu komisie boli sprostredkované informácie 
ohľadom plnenia úloh a uznesení, prijatých na minulom zasadnutí komisie a to najmä: stav 
inventarizovania a preskladnenia balustrádového múrika, riešenie projektu plánovaného 
planetária a mediatéky, doplnenie pamätihodností do mapového portálu a práce na projekte 
novej webstránky hlavného mesta. Predseda komisie opäť vyhodnotil doručené informácie 
k projektu planetária a mediatéky ako nedostatočné a požiadal tajomníčku komisie 
o zabezpečenie plnohodnotnejších informácií.  
V tomto bode sa komisia venovala i možnostiam participácie v rámci iniciatívy výberu 
vhodného verejného priestranstva, ktoré by mohlo byť pomenované po Antonovi Srholcovi. 
Tému uviedol predseda komisie a požiadal prizvanú Ing. Milota Sidorová, PhD. ako vedúcu  



participatívneho plánovania v MIBe, aby navrhla resp. odporučila komisii ďalší postup v tejto 
iniciatíve.  
Následne sa komisia venovala harmonogramu prác na tvorbe PHSR, ktorý odprezentoval Mgr. 
Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB). Komisiu v tejto informácii 
oboznámil s plánovaným postupom, víziou spracovania materiálu a doterajším stavom.  
Po prezentovaných informáciách predseda komisie požiadal tajomníčku, aby na ďalšie 
zasadnutie zabezpečila správy k trvalým úlohám.  
 
K bodu 2  
Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Trnávka, parc. č. 22421, parc. č. 22422/1, 
parc. č. 22422/2, parc. č. 22422/3 a parc. č. 22422/4, a stavby so súpis. č. 3565 na parc. č. 
22421, do správy mestskej príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné 
stredisko   
K bodu bola prizvaná spracovateľka materiálu zo sekcie správy nehnuteľností Mgr. Adriana 
Kosárová, vedúca oddelenia kultúry Mgr. Zuzana Ivašková a riaditeľka BKIS Mgr. Katarína 
Hulíková. Spracovateľka materiálu v prezentácii opísala skutkový stav a obsah materiálu, na čo 
nadviazali p. Ivašková a Hulíková s podrobnou prezentáciou zámeru využitia budovy bývalého 
kina Zora, ktorý komisia ocenila a uvítala.  
 
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predložený materiál Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. 
Trnávka, parc. č. 22421, parc. č. 22422/1, parc. č. 22422/2, parc. č. 22422/3 a parc. č. 22422/4, 
a stavby so súpis. č. 3565 na parc. č. 22421, do správy mestskej príspevkovej organizácie 
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 3  
Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Grantového programu Strategická 
podpora kultúrnych podujatí pre rok 2021  
Predložený materiál komisii prezentoval Mgr. Štefan Jurča z oddelenia kultúry. Komisiu 
podrobne informoval vyhlásení výzvy na podanie žiadostí, priebehu výberového konania 
a celého výberového procesu a taktiež o zložení výberovej komisie. Informácie doplnila Mgr. 
Ivašková sumárnym zhodnotením finančných požiadaviek žiadateľov, čím poukázala na 
nepomer financií, ktoré môže mesto poskytnúť pre potreby kultúrnej obce.  
 
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci 
Grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2021.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 1  
 
 
  



K bodu 4  
Návrh na personálne zmeny vo vedení mestskej príspevkovej organizácie Múzeum mesta 
Bratislavy   
Návrh prezentovala vedúca oddelenia kultúry Mgr. Zuzana Ivašková, ktorá komisii vysvetlila 
dôvod predloženia materiálu. V následnej diskusii jednotlivý členovia komisie vyjadrili vďaku 
odchádzajúcemu riaditeľovi Múzea mesta Bratislavy za jeho doterajšiu prácu.  
 
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh na personálne zmeny vo vedení mestskej 
príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
K bodom 5 - 8 
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v MČ 
Bratislava-Rača  
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o pomenovaní verejných priestranstiev v 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvu predĺženia existujúcej ulice v 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v 
mestskej časti Bratislava-Čunovo  
 
K predloženým bodom bola prizvaná Pavlína Galbavá a Ing. Ivan Šajti. Na návrh predsedu 
komisie sa o predložených návrhoch VZN diskutovalo naraz v jednom bode, keďže kľúčovou 
témou diskusie bol spôsob a predloženie materiálov. Nakoľko z diskusie vyplynula potreba 
dopracovania predložených materiálov, ich prerokovanie bolo z rozhodnutia predsedu komisie 
odložené na budúce zasadnutie komisie.  
 
K bodu 9  
Rôzne 
Na základe podnetu v tomto bode komisia diskutovala o stiahnutí materiálu „Aktualizácia 
Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy“ z programu zasadnutia MsZ dňa 
18.02.2021. Po diskusii sa členovia komisie dohodli, že v prípade potreby sa k tejto téme vráti 
na ďalšom zasadnutí. 
V závere zasadnutia predseda komisie požiadal tajomníčku, aby všetkým členom zaslala 
dohodu hlavného mesta s Henbury Development do budúceho zasadnutia a na základe podnetu 
od pani Morongovej zistila podrobnejšie informácie ohľadom idey národného cintorína, ktorým 
by sa mal stať Ondrejský cintorín.  
 
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.       Ing. Matej Vagač, v. r.   
Bratislava 22.03.2021  predseda komisie 


