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

formou videokonferencie Microsoft Teams  
dňa 03.11.2021  

 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Igor Polakovič, Ing. Katarína Šimončičová, Mgr. Alexej Tahy, 
Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD.; Mgr. Viktor Blaha,  
Ospravedlnení: Ing. arch. Lucia Štasselová, Mgr. Michal Brat, PhD.; Mgr. Peter Szalay, PhD., 
Mgr. art. Adam Berka; JUDr. Milan Vetrák  
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, Ivana Bročinová M. A., Mgr. Barbara Csibreiová, PhDr. Ivo 
Štassel  
 
Miesto a čas rokovania: Microsoft Teams od 16:00 hod.  
 
Schválený program:  
1. Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia 06.10.2021  
2. Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy  
3. Prezentácia dát a analýzy financovania kultúry HMBA  
4. Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2021  
5. Rôzne  

 
 

K bodu 1  
Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia 06.10. 2021  
Po schválení programu bola členom komisie poskytnutá stručná informácia ohľadom dopĺňania 
pamätihodností, stave preskladnenia balustrádového múrika a informácia o komunikácii s J&T 
ohľadom prijatých uznesení komisie vo vzťahu k odstránenému historickému železnému 
oploteniu. V rámci tohto bodu predseda komisie taktiež oznámil doručenie odpovede na 
interpeláciu ohľadom planetária a mediatéky.  
 
 
K bodu 2  
Aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy  
K bodu bol prizvaný PhDr. Ivo Štassel, riaditeľ MÚOP, ktorý prezentoval predložený materiál, 
pričom zdôvodnil výber objektov zaradených do zoznamu pamätihodností a taktiež pamätnú 
udalosť.  
V diskusii sa zmieňoval súčasný stav internátu Kukurica, stav vyhlásenia za pamätihodnosť či 
NKP Rudnayovho námestia a divadla Astorka.  
 
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predloženú Aktualizáciu Celomestského zoznamu pamätihodností 
Bratislavy.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
  



K bodu 3  
Prezentácia dát a analýzy financovania kultúry HMBA  
K bodu bola prizvaná Mgr. Zuzana Ivašková a Ivana Borčinová M.A.. V úvode vedúca 
oddelenia kultúry Mgr. Ivašková predstavila spracovateľku dátovej analýzy z oddelenia kultúry 
a vysvetlila dôvod jej spracovania. Následne bol komisii vysvetlený obsah dát a ich analýza 
vrátane porovnania výdavkov na kultúru v pomere na obyvateľa, porovnaní financovania 
zriaďovanej a nezriaďovanej kultúry, vývoja financovania príspevkových organizácií hlavného 
mesta v oblasti kultúry.  
 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ berie na vedomie 
prezentované dáta a analýzu financovania kultúry hlavným mestom.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 4  
Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2021  
K bodu bola prizvaná vedúca oddelenia marketingu BKIS Mgr. Barbara Csibreiová, ktorá 
komisii predstavila komplexné vyhodnotenie Kultúrneho leta vrátane informácií o počte 
realizovaných podujatí, spoluprác a formách podpory organizátorom podujatí.  
Krátka diskusia sa dotkla odhadu počtu návštevníkov a pomeru rozpočtov na podujatia. 
Predseda komisie ocenil zaradenie vyhodnotenia online priestoru a sociálnych sietí.  
 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ berie na vedomie 
prezentované dáta a analýzu financovania kultúry hlavným mestom.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 5  
Rôzne 
V tomto bode prebehla krátka diskusia ohľadom odmeňovania členov komisie-neposlancov.  
 
V závere zasadnutia boli členovia komisie informovaní o termíne mimoriadneho zasadnutia, 
ktoré sa uskutoční v stredu 24.11.2021 vo zvyčajnom čase.  
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.      Ing. Matej Vagač, v. r.  
Bratislava 16.11.2021  predseda komisie 


