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

formou videokonferencie Microsoft Teams  
dňa 12.01.2022  

 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Igor Polakovič, Ing. Katarína Šimončičová, Mgr. Alexej Tahy, 
Mgr. Barbora Morongová, PhD.; Mgr. Viktor Blaha, Mgr. Peter Szalay, PhD., Mgr. Michal 
Brat, PhD.; Ing. arch. Lucia Štasselová, Mgr. art. Adam Berka.  
Ospravedlnení: JUDr. Milan Vetrák.  
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, PhDr. Henrieta Hrubá, Ing. Natália Závodná, Ivan Bašnák, 
MSc.  
 
Miesto a čas rokovania: Microsoft Teams od 16:00 hod.  
 
Upravený a schválený program:  
1. Kontrola zápisu a úloh zo dňa 01.12.2021  
2. Informácia o hlavných cieľoch a výzvach kultúry 2022  
3. Informácia o plánoch mediálnych výstupov na rok 2022 - In.Ba  
4. Rôzne  

 
 

K bodu 1  
Kontrola zápisu a úloh zo dňa 01.12.2021  
Po schválení programu predseda komisie požiadal prizvanú vedúcu oddelenia kultúry 
o doplňujúce informácie k transformácii Komisie pre pomníky, pamätníky a výtvarné zásahy 
hlavného mesta. Taktiež sa zaujímal o stav procesu darovania historického železného plota, 
stav doplnenia pamätihodností a NKP v majetku mesta do GIS portálu a termín spustenia 
nového webu hlavného mesta. Požadované informácie zabezpečí do budúceho zasadnutia 
tajomníčka komisie.  
 
 
K bodu 2  
Informácia o hlavných cieľoch a výzvach kultúry 2022  
Informáciu bola prezentovať vedúca oddelenia kultúry Mgr. Zuzana Ivašková, ktorá hovorila 
o nových výzvach Nadácie mesta Bratislavy a príprave spustenia jej samostatnej webstránky, 
príprave finalizácie koncepcie kultúry a súvisiacich aktivitách po jej prijatí. Spomenula práce 
na otvorení depozitárov MMB a GMB, prípravu rekonštrukcie kina Zora aj dôležitosť prípravy 
a realizácie projektovej dokumentácie pre DPOH.  
V diskusii sa komisia zaujímala o možnú náhradu PKO a rozšírenie kapacít magistrátu so 
zameraním na CR. V závere sa členovia komisie zaujímali o situáciu v MMB. Vedúca 
oddelenia kultúry Mgr. Zuzana Ivašková vysvetlila širšie okolnosti vzniknutej situácie, 
informovala o krokoch a riešeniach na najbližšie obdobie a odpovedala na dodatočné otázky 
členov komisie.  
 
 
K bodu 3  
Informácia o plánoch mediálnych výstupov na rok 2022 - In.Ba  



Bod uviedol predseda komisie a následne Ing. Natália Závodná spolu s PhDr. Henrietou 
Hrubou vysvetlili vynechanie rubriky prezentujúcej činnosť poslancov MsZ a komunálnych 
politikov v časopise In.Ba v roku 2022.  
Na konci diskusie predseda komisie Ing. Matej Vagač poďakoval pani PhDr. Henriete Hrubej 
za jej doterajšie pôsobenie, veľký vklad a úsilie pri vydávaní InBa, ocenil vysokú informačnú 
ale aj kultúrnu úroveň a poprial jej veľa úspechov v ďalšom profesijnom živote. Následne sa 
k tomuto oceneniu pridali aj ďalší členovia komisie a vyjadrili jej veľké poďakovanie. 
 
Uznesenie: 
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča primátorovi 
hlavného mesta zabezpečiť písomné vypracovanie obsahových zásad časopisu In.Ba 
a predložiť ich komisii na marcové zasadnutie.  
Hlasovanie: 
Prítomní: 10  Za: 10   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
K bodu 4  
Rôzne  
Rádio Bratislava 
V tomto bode oslovil predseda komisie vedúceho oddelenia komunikácie a marketingu Ivana 
Bašnáka, MSc a požiadal ho o stanovisko k podnetu od p. Cankova ohľadom zriadenia 
rozhlasovej stanice hlavným mestom a zakúpenia vlastných frekvencií.  
Následne prebehla diskusia o možnostiach prezentácie činnosti hlavného mesta v mediálnom 
audio priestore, o výhodách a obmedzeniach, ale aj nákladoch a reálnych dopadoch na 
obyvateľov. Komisia sa zhodla, že v súčasnom stave neodporúča, aby mesto vyvíjalo iniciatívu 
týmto smerom, pričom konštatovala, že v schválenom rozpočte na rok 2022 nie sú na to 
potrebné financie.  
 
Istropolis  
Na podnet členov komisie v súvislosti s aktuálne medializovanými udalosťami – vydaním 
búracieho povolenia, sa rozvinula diskusia o výzve členov komisie smerom k investorovi, 
formulovaná uznesením. Poverili predsedu komisie aby vydal tlačovú správu k tomuto 
uzneseniu. 
Uznesenie: 
Členovia komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ vyzývajú investora, 
aby sa správal úctivo k architektonickým a kultúrnym hodnotám ako aj k architektúre kultúrno-
spoločenského komplexu Istropolis v Bratislave a vyjadrujú nevôľu s jeho búraním. Apelujú 
aby zainteresované strany hľadali riešenie v prospech rozšírenia a zachovania už existujúcej 
kultúrnej infraštruktúry Bratislavy a Slovenska. Bratislava stále prichádza o kultúrne miesta, 
spoločenské priestory ako napr. PKO, Amfiteáter, Divadlo Astorka, Stoka, kiná a iné.  
Hlasovanie: 
Prítomní: 8  Za: 8   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
Predseda komisie poďakoval zúčastneným za spoluprácu a ukončil zasadnutie.   
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.      Ing. Matej Vagač, v. r.  
Bratislava 19.01.2022  predseda komisie 


