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

formou videokonferencie Microsoft Teams  
dňa 02.06.2021  

 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Igor Polakovič, Ing. arch. Lucia Štasselová, Ing. Katarína 
Šimončičová, Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD.; Mgr. Michal Brat, PhD.; Mgr. Peter 
Szalay, PhD., JUDr. Milan Vetrák, Mgr. Viktor Blaha, Mgr. Alexej Tahy 
Ospravedlnení: Mgr. art. Adam Berka; 
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, PhDr Žofia Halmová; Ing. Ivan Šajti, Mgr. Katarína 
Trnovská, ArtD., Ing. Robert Kováč, PhDr. Michal Duchoň, PhD.; Ing. Mgr. Andrej Svorenčík, 
M.S., PhD.; Ing. arch. Martin Berežný, Mgr. art. Valéria Schulczová, ArtD.. 
 
Miesto a čas rokovania: Microsoft Teams od 16:00 hod.  
 
Schválený program:  
1. Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia 05.05. 2021  
2. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru 

v správe Galérie mesta Bratislavy za účelom prevádzky kaviarne – vo výmere 107 m² + 
30 m² nádvorie v stavbe so súpis. č. 416 na pozemku parc. č. 43/1 na Františkánskom 
námestí 11 v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto  

3. Návrh VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 
novovzniknutej ulice v mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa  

4. Informácia o činnosti Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy  
5. Predstavenie činnosti a koncepcie DPOH  
6. Informácia o tvorbe výškovej koncepcie hlavného mesta  
7. Predstavenie riaditeľa organizácie Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy  
8. Informácia o činnosti Archívu mesta Bratislavy 
9. Rôzne  

 
K bodu 1  
Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia 05.05. 2021  
Predseda komisie po schválení programu zhrnul doručené informácie, požiadal tajomníčku 
komisie o zabezpečenie aktualizovaných informácií na ďalšie zasadnutie ohľadom Planetária 
a mediatéky, stave dopĺňania pamätihodností do GIS portálu, zabezpečenie vyžiadanej 
obhliadky uskladnenia vitráží z PKO a začlenenia prihlásených členov komisie do pracovnej 
skupiny testovania vývoja novej webstránky hlavného mesta. V tomto bode sa taktiež 
diskutovalo o možnosti obnovy Esterháziho majáka či forme a mieste jeho pripomienky. 
Následne bola otvorená otázka možnosti zachovania aktuálne odstráneného plota z Pribinovej 
ulice, pôvodne z 19. storočia pri výstavbe projektu Eurovea II a komisia prijala nižšie uvedené 
uznesenie.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča primátorovi 
osloviť posledného vlastníka plotu z 19. storočia odstráneného z Pribinovej ulice pri budovaní 
Eurovea II s možnosťou jeho uskladnenia v depozite hlavného mesta, či Múzea mesta 
Bratislavy a prípadného darovania.  
Hlasovanie:  
Prítomní:8   Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0  



K bodu 2  
Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru 
v správe Galérie mesta Bratislavy za účelom prevádzky kaviarne – vo výmere 107 m² + 
30 m² nádvorie v stavbe so súpis. č. 416 na pozemku parc. č. 43/1 na Františkánskom 
námestí 11 v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto  
Bod predstavila riaditeľka Galérie mesta Bratislavy Mgr. Katarína Trnovská ArtD., ktorá 
komisiu podrobne oboznámila so zámerom obchodnej verejnej súťaže, kritériami, opisom 
priestoru a zámerom budúceho využitia. Následná diskusia sa týkala kvality priestoru, 
otváracích hodín, vízie využívania predmetného priestoru a ďalších galerijných priestorov v 
budúcnosti.  
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nájom 
nebytového priestoru v správe Galérie mesta Bratislavy za účelom prevádzky kaviarne – vo 
výmere 107 m² + 30 m² nádvorie v stavbe so súpis. č. 416 na pozemku parc. č. 43/1 na 
Františkánskom námestí 11 v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní:8   Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 3  
Návrh VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 
novovzniknutej ulice v mestskej časti  Bratislava-Vrakuňa  
Bod uviedol predseda komisie vysvetlením situácie a zdôvodnením zaradenia do programu 
zasadnutia, pričom vyjadril nesúhlas s aktuálnym postupom a požiadal predsedu Názvoslovnej 
komisie hlavného mesta SR Bratislavy, prizvaného k nasledujúcemu bodu, o krátke vyjadrenie 
k predmetnému návrhu. Následne predložený materiál v krátkosti predstavil jeho spracovateľ 
Ing. Ivan Šajti a vysvetlil ďalší postup procesu schvaľovania predmetného návrhu. Po diskusii 
ohľadom charakteru navrhovaného názvu a súčasného postupu predseda komisie navrhol 
znenie stanoviska s prízvukom nespokojnosti nad aktuálne zvoleným zrýchleným procesom 
a apelom komisie na dodržiavanie zaužívaného postupu.  
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Návrh VZN hlavného mesta SR 
Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9  Za: 7  Proti: 1   Zdržal sa: 1  
 
 
K bodu 4  
Informácia o činnosti Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy  
V úvode predseda komisie zdôvodnil predloženie informácie a prizvanie predsedu 
názvoslovnej komisie Ing. Mgr. Andreja Svorenčíka, M.S., PhD., ktorý vo svojej prezentácii 
predstavil zloženie Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy, sumár doterajších 
zasadnutí a riešených problémov. Taktiež predstavil prácu na databáze názvov súčasných ulíc 
Bratislavy, načrtol otázky na riešenie do budúcnosti a plány činnosti názvoslovnej komisie.  



Komisia ocenila prezentovanú činnosť názvoslovnej komisie a odporučila takúto prezentáciu 
urobiť i pre všetky mestské časti a poslancov MsZ.  
 
 
K bodu 5  
Predstavenie činnosti a koncepcie DPOH  
Bod uviedol predseda komisie, činnosť a koncepciu DPOH komisii predstavila Mgr. art. 
Valeria Schulczová, ArtD., vedúca divadelného manažmentu DPOH. Komisia bola v tomto 
bode oboznámená s aktuálne predstavovaným divadelným projektom a jeho tvorbou, 
najbližších plánoch predstavení, budúcich projektoch a so spôsobom oslovenia mladého 
diváka. Pani Schulczová načrtla i blížiacu sa spoluprácu s divadlom Aréna, ktoré bude v DPOH 
na hosťovaní. Následná diskusia sa dotkla dostupnosti predstavení v online priestore.  
Komisia prezentované informácie zobrala na vedomie.  
 
 
K bodu 6  
Informácia o tvorbe výškovej koncepcie hlavného mesta  
K bodu bol prizvaný Ing. arch. Martin Berežný, ktorý na žiadosť predsedu komisie podal 
informáciu o súčasnom stave tvorby výškovej koncepcie a dôvodoch posunu v jej 
predpokladanom harmonograme. V rámci informácie hovoril aj o potrebe definovania 
chránených pohľadov v pripravovanom dokumente a plánovaných aktivitách, potrebných pre 
dopracovanie koncepcie. Následná diskusia sa týkala budúceho znázornenia chránených 
pohľadov v tvorenom dokumente a možného termínu prezentácie predfinálnej podoby 
výškovej koncepcie.  
Komisia prezentované informácie zobrala na vedomie a po dohode s p. Berežným očakáva 
prerokovanie materiálu na septembrovom zasadnutí 2021.  
 
 
K bodu 7  
Predstavenie riaditeľa organizácie Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislavy  
Bod uviedol predseda komisie, ktorý privítal riaditeľa organizácie Marianum Ing. Roberta 
Kováča a vysvetlil jeho prizvanie na zasadnutie v súvislosti s oblasťami, týkajúcimi sa činnosti 
a oblastí záujmu komisie (pomníky, pamätníky, historická zeleň, NKP objekty). Pán Kováč 
v krátkom príhovore zhrnul formu starostlivosti o pomníky, pamätníky a aktuálne plánované 
činnosti nadväzujúce na ich starostlivosť. V následnej diskusii sa hovorilo o možnostiach zmien 
vizuálnej identity organizácie, administratívnych ťažkostiach a o forme spolupráce s oddelením 
kultúry.  
 
 
K bodu 8  
Informácia o činnosti Archívu mesta Bratislavy  
K bodu bol prizvaný vedúci referátu Archív mesta Bratislavy PhDr. Michal Duchoň, PhD., 
ktorý komisiu podrobne informoval o náplni činnosti archívu a uskutočnených aktivitách, 
budovaní archívnej knižnice, zdigitalizovaní archívnych pomôcok pre bádateľov. Taktiež 
hovoril o cieľoch a výzvach archívu v tomto roku, načo nadviazala diskusia ohľadom budúceho 
sídla a skladových priestorov archívu.  
Komisia zobrala informáciu na vedomie a vyjadrila podporu archívu v jeho budúcom rozvoji.  



K bodu 9 
Rôzne 
V tomto bode vedúca oddelenia kultúry Mgr. Zuzana Ivašková stručne informovala o udržaní 
rozpočtu oddelenia kultúry na tento rok a rozdelení financií pre príspevkové organizácie 
v oblasti kultúry, ktoré budú zahrnuté v predloženom návrhu zmeny rozpočtu na júnovom 
zastupiteľstve. Taktiež krátko informovala o práci Nadácie mesta Bratislavy.  
 
Po uvedených informáciách predseda komisie ukončil zasadnutie.  
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.        Ing. Matej Vagač, v. r.  
Bratislava 15.06.2021  predseda komisie 


