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

formou videokonferencie Microsoft Teams  
dňa 05.05.2021  

 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Igor Polakovič, Ing. arch. Lucia Štasselová, Ing. Katarína 
Šimončičová, Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD.; Mgr. art. Adam Berka; Mgr. Michal 
Brat, PhD.; Mgr. Peter Szalay, PhD., Mgr. Alexej Tahy 
Ospravedlnení: JUDr. Milan Vetrák, Mgr. Viktor Blaha 
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, PhDr Žofia Halmová; Pavlína Galbavá, Ing. Ivan Šajti, 
Ing. Andrea Kocianová, Mgr. Andrea Kasanická Kostolná, Silvia Jančová, Mgr. Katarína 
Hulíková, Katarína Trnovská, Mgr. Zuzana Palicová, Mgr. Tomáš Štefek, PhDr. Ivo Štassel.  
 
Miesto a čas rokovania: Microsoft Teams od 16:00 hod.  
 
Schválený program:  
1. Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia 07.04. 2021  
2. Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc 

v mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica  
3. Návrh na schválenie štandardizovanej Dohody o spolupráci projektu „baum_cityregion: 

príprava inštitucionalizácie regiónu Bratislava – okolie“ programu INTERREG VA SK-
AT medzi hl. mestom SR Bratislava a rakúskymi partnermi NÖ. Regional 
a Regionalmanagement Burgenland  

4. Informácia o riešení uloženia zbierkových predmetov Múzea mesta Bratislavy a Galérie 
mesta Bratislavy  

5. Prezentácia realizovaných projektov z Programu rozvoja PO 2020 
6. Rôzne  

 
K bodu 1  
Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia 07.04. 2021  
Po schválení návrhu programu predseda komisie vyzval pána Szalaya na informovanie členov 
komisie ohľadom súčasného stavu budovy Istropolisu a jej vyhlásenia za NKP. Následne sa 
predseda komisie zameral na doručené informácie ohľadom prác na novom webe a opätovne 
vyjadril výhrady k hľadaniu dokumentov, hlasovaní a pod. na webe mesta, čím zároveň 
požiadal o informácie k plánovanému zlepšeniu vyhľadávania pre užívateľov. Komisia taktiež 
požiadala o ďalšie podklady k priebežnému dopĺňaniu pamätihodností do mapového portálu aj 
zo strany oddelenia zodpovedného za GIS portál. Na nasledujúce zasadnutie sú očakávané 
informácie ohľadom Planetária, preverenia dohody so spoločnosťou Henbury a plán využitia 
budovy Lekárne u Salvatora.  
 
 
K bodu 2  
Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc 
v mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica  
K bodu bola prizvaná pani Galbavá a Ing. Šajti. Pani Galbavá komisiu informovala o tom, že 
k predloženému návrhu neboli doručené žiadne pripomienky a tiež informovala o postupe 
spracovania návrhu VZN po konzultácii s oddelením legislatívy. Následne komisiu požiadala 



o formulovanie zdôvodnenia, či uvedenia odporúčaných názvov na pomenovanie verejných 
priestranstiev pri tvorbe stanoviska k materiálu.  
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 Bratislava-Záhorská Bystrica zvolenie názvov príslušných 
názvosloviu tejto mestskej časti a zároveň odporúča pri výbere týchto názvov 
rešpektovanie skupiny názvov používaných v iných mestských častiach hlavného 
mesta. 

Hlasovanie:  
Prítomní: 9  Za: 9  Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 3  
Návrh na schválenie štandardizovanej Dohody o spolupráci projektu „baum_cityregion: 
príprava inštitucionalizácie regiónu Bratislava – okolie“ programu INTERREG VA SK-
AT medzi hl. mestom SR Bratislava a rakúskymi partnermi NÖ. Regional 
a Regionalmanagement Burgenland  
K bodu bola prizvaná Mgr. Kasanická Kostolná a Silvia Jančová. V úvode bol komisii 
vysvetlený dôvod predloženia materiálu spolu s pripomenutím prerokovania schválenia 
projektu Baum_cityregion na zasadnutí komisie v novembri 2020, jeho hlavný cieľ 
a spoluprácu v oblasti kultúry. Do diskusie sa zapojila Mgr. Ivašková a Ing. Kocianová, ktoré 
bližšie vysvetlili spôsob a obsah spolupráce v oblasti kultúry a zdôraznili potenciál týchto 
aktivít.  
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní materiálu 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Návrh na 
schválenie štandardizovanej Dohody o spolupráci projektu „baum_cityregion: príprava 
inštitucionalizácie regiónu Bratislava – okolie“ programu INTERREG VA SK-AT medzi hl. 
mestom SR Bratislava a rakúskymi partnermi NÖ. Regional a Regionalmanagement 
Burgenland.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 1  
 
 
K bodu 4  
Informácia o riešení uloženia zbierkových predmetov Múzea mesta Bratislavy a Galérie 
mesta Bratislavy 
Bod uviedol predseda komisie a prizvaná PhDr. Halmová komisiu oboznámila s obsahom 
materiálu a procesom riešenia uloženia zbierkových predmetov. Následne predseda komisie 
potvrdil prezentované informácie a napredovanie veci riešenia uloženia zbierkových 
predmetov. V závere požiadal spracovateľku o doplnenie obrazového materiálu do informácie 
a ponúkol členom komisie možnosť zúčastniť sa na kontrolnom dni v pripravovaných 
priestoroch. Do diskusie sa krátko zapojila riaditeľka GMB, ktorá komisiu informovala 
o procese starostlivosti o poškodené obrazy.  



Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní materiálu berie 
na vedomie predloženú Informáciu o riešení uloženia zbierkových predmetov Múzea mesta 
Bratislavy a Galérie mesta Bratislavy. 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 5  
Prezentácia realizovaných projektov z Programu rozvoja PO 2020  
Bod uviedla vedúca oddelenia kultúry Mgr. Ivašková, informovaním o Programe rozvoja 
kultúrnych príspevkových organizácií (PO) ako súčasti rozpočtu oddelenia kultúry, ktorého 
účelom je zvýšenie možnosti rozvoja služieb PO verejnosti. Následne definovala kritériá pre 
túto podporu v roku 2020. Prvou prezentujúcou inštitúciou bolo Múzeum mesta Bratislavy, 
ktorého poverená riaditeľka Mgr. Zuzana Palicová predviedla novú web stránku organizácie, 
riaditeľka BKIS Mgr. Katarína Hulíková prezentovala prácu na vizuálnej identite a nové logo 
organizácie, riaditeľka Galérie mesta Bratislavy Mgr. Katarína Trnovská prezentovala komisii 
úpravu vstupných priestorov v Pálffyho a Mirbachovom paláci a vytvorenie kreatívnej 
miestnosti aj prácu na novej vizuálnej identite predstavil riaditeľ Mestskej knižnice v Bratislave 
Mgr. Tomáš Štefek. V závere bodu riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave 
PhDr. Ivo Štassel predstavil realizovanú výstavu v objekte Lekárne u Salvatora.  
V diskusných vstupoch komisia ocenila jednotlivé projekty a prejavila záujem o samostatný 
odpočet práce riaditeliek a riaditeľov organizácií vrátane referátu Archív mesta Bratislavy.  
 
 
K bodu 6  
Rôzne 
a) Výročie prvého transportu Židov z Bratislavy  

V tomto bode bol riaditeľovi MÚOPu vysvetlený a rozdiskutovaný prezentovaný podnet 
a uznesenie komisie z predchádzajúceho zasadnutia. Pán Štassel prisľúbil súčinnosť 
s oslovením ŽSR ohľadom zámeru a taktiež odporučil osloviť Židovskú náboženskú obec.  
 

b) Rozšírenie zoznamu Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy  
V tejto časti sa komisia zaujímala o postup pri rozširovaní Celomestského zoznamu 
pamätihodností a možnosti podania návrhov o rozšírenie. Záverom v tejto súvislosti komisia 
požiadala o informáciu na ďalšie zasadnutie o možnosti obnovy Esterházyho majáka.  

 
 
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová       Ing. Matej Vagač, v. r.  
Bratislava 14.05.2021  predseda komisie 


