Zápisnica
z online zasadnutia Komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ
formou videokonferencie Microsoft Teams
dňa 01.12.2021
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Igor Polakovič, Ing. Katarína Šimončičová, Mgr. Alexej Tahy,
Mgr. art.,; Mgr. Viktor Blaha, JUDr. Milan Vetrák, Mgr. Peter Szalay, PhD., Mgr. Michal Brat,
PhD.; Ing. arch. Lucia Štasselová, Mgr. art. Adam Berka
Ospravedlnení: Mgr. Barbora Morongová, PhD.;
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, Ing. Zuzana Surovková, Mgr. Jana Shepperd, M.A.,
Ing. Róbert Kováč, PhDr. Žofia Halmová, Mgr. Katarína Trnovská, Bc. Pavol Beliš.
Miesto a čas rokovania: Microsoft Teams od 16:00 hod.
Schválený program:
1. Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia 24.11.2021
2. Projekty „Gestorstvo a Mestské zdieľané služby“ s príspevkovými a rozpočtovými
organizáciami – informácia ku projektom
3. Informácia o plánoch organizácie Marianum v roku 2022 v oblasti pamiatkovej
starostlivosti
4. Informácia o transformácii Komisie pre pomníky, pamätníky a výtvarné zásahy hlavného
mesta
5. Informácia o stave výstavby depozitárov pre GMB a MMB
6. Harmonogram zasadnutí komisie v roku 2022
7. Rôzne

K bodu 1
Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia 24.11. 2021
Po schválení programu predseda komisie vyhodnotil predošlé úlohy za splnené a priamo prešiel
na ďalší bod zasadnutia.
K bodu 2
Projekty „Gestorstvo a Mestské zdieľané služby“ s príspevkovými a rozpočtovými
organizáciami – informácia ku projektom
K bodu boli prizvané Ing. Zuzana Surovková, Mgr. Jana Shepperd, M.A., ktoré komisii
predstavili projekty gestorstva a mestských zdieľaných služieb pre mestské organizácie.
Prezentovali ich prínosy pre príspevkové organizácie a spôsob ich zapojenia sa. Vysvetlili stav
prípravy udržateľného modelu, harmonogram a spôsob komunikácie s organizáciami.
V diskusii sa hovorilo o možnej unifikácii a úskaliach hromadného centrálneho obstarávania
služieb a možnosti zahraničnej spolupráce či CR.
Uznesenie:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ berie na vedomie predložené
Informácie o projektoch Gestorstva a Mestských zdieľaných služieb s príspevkovými

a rozpočtovými organizáciami a žiada predloženie aktualizovaných informácií na zasadnutie
komisie v mesiaci apríl 2022.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 3
Informácia o plánoch organizácie Marianum v roku 2022 v oblasti pamiatkovej
starostlivosti
K bodu bol prizvaný riaditeľ organizácie Marianum Ing. Róbert Kováč, ktorý komisiu
informoval o spravovaní historických cintorínov, realizovaných rekonštrukciách a údržbe
pamätníkov v roku 2021 a plánoch v budúcom roku. Následná diskusia sa týkala rekonštrukcie
Slavína, hospodárenia a príprav rozpočtu na rok 2022.
Komisia predloženú informáciu zobrala na vedomie.

K bodu 4
Informácia o transformácii Komisie pre pomníky, pamätníky a výtvarné zásahy hlavného
mesta
K bodu bola prizvaná vedúca oddelenia kultúry Mgr. Zuzana Ivašková, PhDr. Žofia Halmová
a Mgr. Katarína Trnovská. V informácii bola komisia oboznámená s prípravou passportu
pamätníkov, pomníkov a výtvarných diel vo verejnom priestore, taktiež s usmerňujúcimi
dokumentmi, sieťou odborných útvarov i organizácií, procese rozhodovania a zložení komisie.
Diskusia bola zameraná na mieru zapojenia, akceptácie a participácie mestských častí
a možnosť zakotvenia do legislatívy mesta.
Uznesenie:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ berie na vedomie predloženú
informáciu o transformácii Komisie pre pomníky, pamätníky a výtvarné zásahy hlavného
mesta.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9 Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5
Informácia o stave výstavby depozitárov pre GMB a MMB
Bod prezentovala prizvaná riaditeľka GMB Mgr. Katarína Trnovská a Bc. Pavol Beliš, vedúci
ekonomicko-hospodárskeho úseku GMB. V bode bola komisia informovaná o pravidelných
kontrolách prebiehajúcej výstavby, príprave verejného obstarávania na mobiliár
a o predpokladanom termíne sťahovania sa do depozitárov.
V krátkej diskusii sa hovorilo o možnosti verejného otvorenia priestorov.
Uznesenie:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ berie na vedomie predloženú
informáciu o stave depozitárov pre GMB a MMB a odporúča primátorovi verejnú komunikáciu
otvorenia depozitárov.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9 Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 6
Harmonogram zasadnutí komisie v roku 2022
V tomto bode tajomníčka komisie predstavila a zdôvodnila návrh harmonogramu zasadnutí
komisie v roku 2022. Následne predseda komisie požiadal o zabezpečenie rezervovania
navrhnutých termínov v google kalendári s tým, že v prípade nenaplnenia programu sa
navrhované zasadnutie v januári neuskutoční.
Uznesenie:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ berie na vedomie predložený
harmonogram zasadnutí komisie v roku 2022.
Hlasovanie:
Prítomní: 9
Za: 9 Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 7
Rôzne
V tomto bode neboli prerokované žiadne materiály a podnety.
Predseda komisie poďakoval zúčastneným za spoluprácu a ukončil zasadnutie.

Zapísala:
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.
Bratislava 16.12.2021

Ing. Matej Vagač, v. r.
predseda komisie

