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

formou videokonferencie Microsoft Teams  
dňa 07.04.2021  

 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Igor Polakovič, Ing. arch. Lucia Štasselová, Ing. Katarína 
Šimončičová, Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD.; Mgr. Viktor Blaha, Mgr. art. Adam 
Berka; Mgr. Michal Brat, PhD. 
Ospravedlnení: Mgr. Peter Szalay, PhD. 
Neprítomní: Mgr. Alexej Tahy, JUDr. Milan Vetrák 
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, PhDr Žofia Halmová; Pavlína Galbavá, Ing. Ivan Šajti, Ing. 
Ernest Huska, Mgr. Slavomír Oslej, Ing. Petra Dzurovčinová, Ing. Natália Závodná, PhDr. 
Henrieta Hrubá. 
 
Miesto a čas rokovania: Microsoft Teams od 16:00 hod.  
 
Schválený program:  
1. Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia 10.03. 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. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v 

mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica  
7. Návrh na transformáciu Bratislavskej mestskej karty a vytvorenie Bratislavského 

mestského konta  
8. Informácia o časopise In.Ba, redakčnej rade a jej štatúte  
9. Informácia o dlhodobo neriešených problémoch kultúrnych príspevkových organizácii  
10. Rôzne  

 
K bodu 1  
Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia 10.03. 2021  
Po schválení návrhu programu predseda komisie poďakoval za doručené podklady ohľadom 
priebežného dopĺňania pamätihodností do mapového portálu a prácach na novom webe, ktoré 
komisia očakáva aj na ďalšom zasadnutí. Ďalej sa krátko hovorilo o návrhu možnosti zriadenia 
národného cintorína na Ondrejskom cintoríne, na základe doručených informácií, ktoré si 
z magistrátu vyžiadala na predošlom zasadnutí. V tomto bode sa pán Polakovič opäť zaujímal 
o stav inventarizácie a preskladnenia balustrádového múrika, uskladneného v Čiernom lese. Na 
tento podnet reagoval predseda komisie žiadosťou o doručenie informácie v tejto veci na 
júnové zasadnutie komisie. Neskôr vedúca oddelenia kultúry Mgr. Zuzana Ivašková komisiu 
informovala o pracovnom stretnutí zameraného na riešenie plánovaného projektu Planetária 
a mediatéky na nábreží Dunaja. Následná krátka diskusia sa týkala úvah o možnom využití 
a správy takéhoto objektu.  
 



K bodu 2  
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v MČ 
Bratislava-Rača  
Ku všetkým bodom ohľadom návrhov VZN bola prizvaná spracovateľka Pavlína Galbavá, 
ktorá komisiu informovala o tom, že počas pripomienkového konania k predmetnému bodu 
neboli doručené žiadne pripomienky.  
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní materiálu berie 
na vedomie, že k predloženému návrhu neboli doručené žiadne pripomienky a v súlade 
s Názvoslovnou komisiou hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení 
názvu novovzniknutej ulice v MČ Bratislava-Rača.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 3  
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o pomenovaní verejných priestranstiev v 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
V tomto bode komisiu pani Galbavá taktiež oboznámila o tom, že k predmetnému bodu neboli 
v pripomienkovom konaní doručené žiadne pripomienky. Následne prebehla diskusia 
o pripomienkach komisie a spôsobe možnosti opravy gramatickej chyby v navrhovanom názve 
podchodu pod Mostom SNP. Na základe tejto diskusie komisia prijala k predloženému 
materiálu nasledovné stanovisko a uznesenie týkajúce sa predkladania návrhov VZN komisii.  
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní materiálu  
a) berie na vedomie, že k predloženému návrhu neboli doručené žiadne pripomienky v súlade 

s Názvoslovnou komisiou hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Návrh VZN hlavného mesta SR 
Bratislavy o pomenovaní verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  

b) poveruje predsedu komisie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy podať návrh na opravu názvu verejného priestranstva 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  
 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ žiada riaditeľa magistrátu 
zabezpečiť predkladanie návrhov všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR 
Bratislavy do komisií MsZ podľa Rozhodnutia primátora (č. 6/2013) o príprave, schvaľovaní 
a vydávaní Všeobecne záväzných nariadení.   
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  
Prizvaná p. Galbavá komisiu i v tomto bode informovala, že k predloženému materiálu neboli 
doručené žiadne pripomienky v pripomienkovom konaní. Komisia následne prijala uvedené 
stanovisko. 
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní materiálu  
berie na vedomie, že k predloženému návrhu neboli doručené žiadne pripomienky v súlade 
s Názvoslovnou komisiou hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení 
názvu predĺženia existujúcej ulice v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
K bodu 5  
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v 
mestskej časti Bratislava-Čunovo  
K predloženému materiálu podľa slov spracovateľky neboli doručené taktiež žiadne 
pripomienky v pripomienkovom konaní. Komisia v tomto bode znova diskutovala 
o navrhovaných názvoch novovzniknutých ulíc a možných opravách navrhovaných názvov. 
Tajomníčka komisie pripomenula a vysvetlila stanovisko Názvoslovnej komisie hlavného 
mesta SR Bratislavy k navrhovaným názvom. Po diskusii komisia prijala uvedené stanovisko.   
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní materiálu  
berie na vedomie, že k predloženému návrhu neboli doručené žiadne pripomienky v súlade 
s Názvoslovnou komisiou hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení 
názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Čunovo. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 2  
 
K bodu 6  
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v 
mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica  
V úvode prizvaná pani Galbavá komisiu informovala o obsahu materiálu a následne ju doplnila 
tajomníčka komisie s informáciou o stanovisku Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR 
Bratislavy k navrhovaným názvom v predmetnej lokalite, s ktorým sa komisia vo svojom 
stanovisku k materiálu stotožnila.  
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní materiálu  

a) v súlade s Názvoslovnou komisiou hlavného mesta SR Bratislavy neodporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Návrh VZN hlavného 
mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-
Záhorská Bystrica  

b) navrhuje mestskej časti výber vhodnejších názvov súvisiacich s predmetnou lokalitou. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0 



K bodu 7  
Návrh na transformáciu Bratislavskej mestskej karty a vytvorenie Bratislavského 
mestského konta  
Predložený materiál komisii prezentovali Mgr. Slavomír Oslej a Ing. Petra Dzurovčinová, ktorí 
hovorili o doterajšom fungovaní Bratislavskej mestskej karty (BMK) a súčasnom stave jej 
využívania. Diskusia bola následne zameraná najmä na užívateľské zmeny. Komisia sa tiež 
zaujímala o dopady transformácie BMK na kultúrne organizácie hlavného mesta a možnosti 
implementácie zmien na oblasť kultúry.  
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní materiálu  
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Návrh na 
transformáciu Bratislavskej mestskej karty a vytvorenie Bratislavského mestského konta.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 1 
 
 
K bodu 8  
Informácia o časopise In.Ba, redakčnej rade a jej štatúte  
Bod uviedol predseda komisie zdôvodnením prerokovania informácie a prizvania zástupkýň 
z oddelenia komunikácie a marketingu Ing. Natálie Závodnej a PhDr. Henriety Hrubej. Ďalej 
sa diskutovalo o znení štatútu redakčnej rady In.Ba, možnostiach jeho doplnenia, spôsobe 
prezentácie poslancov MsZ v časopise a možnosti väčšieho prepojenia redakčnej rady 
s komisiou.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ berie na vedomie Štatút 
redakčnej rady magazínu In.Ba Informácie o Bratislave s pripomienkou, aby oddelenie 
komunikácie a marketingu predložili komisii v blízkej budúcnosti možnú alternatívu úpravy 
štatútu.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 9  
Informácia o dlhodobo neriešených problémoch kultúrnych príspevkových organizácii  
Informáciu komisii prezentovala vedúca oddelenia kultúry Mgr. Ivašková a PhDr. Halmová, 
ktorá uviedla dôvod spracovania materiálu v minulosti a informovala o súčasnom stave riešenia 
depozitára pre GMB a MMB. V následnej diskusii sa komisia zaujímala o budúce využitie 
budov v pamiatkovej zóne, patriacich do vlastníctva hlavného mesta, v ktorých sa nachádzajú 
nájomné byty a taktiež sa komisia zaujímala o budúceho správcu budovy Lekárne u Salvatora.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ berie na vedomie predloženú 
informáciu s požiadavkou o opätovné predloženie aktualizovanej verzie na septembrové 
zasadnutie komisie a prezistenie stavu budov v pamiatkovej zóne.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
  



K bodu 10  
Rôzne 
a) Dohoda medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Henbury Development  

V tomto bode s nadväznosťou na informáciu o príprave projektu Planetária a mediatéky 
komisia rozdiskutovala súčasnú relevantnosť dohody so spoločnosťou Henbury 
Development a prijala nasledovné uznesenie.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ žiada primátora o 
zabezpečenie prešetrenia platnosti a zákonnosti Dohody o urovnaní všetkých vzájomných 
nárokov, práv a pohľadávok, súvisiacich s investičným projektom „Riverside city 
Bratislava“ medzi Henbury Development, s.r.o. a Hlavným mestom SR Bratislavou 
podaním na Generálnu prokuratúru SR.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 

b) Využitie Palugayových pivníc  
V tejto časti bodu Rôzne požiadal p. Polakovič o prerokovanie možného využitia 
Palugayových pivníc. Na základe tohto podnetu požiadal predseda komisie tajomníčku, aby 
zabezpečila doručenie stanoviska MÚOPu k tejto veci, pánovi poslancovi.  
 

c) Výročie prvého transportu Židov z Bratislavy  
Na podnet p. Polakoviča sa komisia krátko zaoberala možnosťou pripomienky na prvý 
transport Židov z Bratislavy do Osvienčimu. Začiatkom budúceho roka totiž uplynie 80 
rokov od tejto udalosti (27.03.1942), komisia preto prijala uznesenie.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ žiada MÚOP o zaradenie 
predmetného miesta do nového zoznamu pamätihodností Bratislavy 2021 a realizáciu 
návrhu pamätnej tabule na júnové zasadnutie komisie.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  

 
d) Informácia o riešení depozitárov  

V súvislosti s rokovaním mestského zastupiteľstva z 25.03.2021 a prerokovaním bodu č. 9 
aktuálneho zasadnutia komisie bolo v závere zasadnutia prijaté uznesenie 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča riaditeľovi 
magistrátu zabezpečiť predloženie informácie ohľadom aktuálneho stavu riešenia 
depozitárov pre GMB a MMB na májové zasadnutie komisie a následne na MsZ.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 

 
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.       Ing. Matej Vagač, v. r.  
Bratislava 19.04.2021  predseda komisie 


