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

formou videokonferencie Microsoft Teams  
dňa 02.02.2022  

 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, JUDr. Milan Vetrák, Igor Polakovič, Ing. Katarína Šimončičová, 
Mgr. Barbora Morongová, PhD.; Mgr. Peter Szalay, PhD., Mgr. Michal Brat, PhD.; Ing. arch. 
Lucia Štasselová, Mgr. art. Adam Berka.  
Ospravedlnení:. Mgr. Viktor Blaha, Mgr. Alexej Tahy 
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, Mgr. Tomáš Hulík, Mgr. Katarína Trnovská, Mgr. Katarína 
Hulíková, Mgr. Zuzana Palicová, Mgr. Tomáš Štefek, PhDr. Ivo Štassel.  
 
Miesto a čas rokovania: Microsoft Teams od 16:00 hod.  
 
Upravený a schválený program:  
1. Kontrola zápisu a úloh zo dňa z 12.01.2022  
2. Návrh na vypovedanie zmluvy o nájme č. 052/5-1/16 týkajúcej sa časti pozemku za účelom 

umiestnenia automatu na predaj hračiek vo výmere 3m2 na pozemku reg. „C“ parc. č. 
3888/3 v ZOO Bratislava, k.ú. Karlova Ves, s nájomcom RNDr. Martin Šulák so sídlom v 
Handlovej  

3. Priority a plány príspevkových organizácií (BKIS, GMB, MKB, MMB, MÚOP, ZOO)  
4. Rôzne  

 
 

K bodu 1  
Kontrola zápisu a úloh zo dňa 12.01.2022  
Po úprave a schválení programu predseda komisie poďakoval za doručené informácie 
a opätovne požiadal o kontrolu doplnenia pamätihodností do GIS portálu.  
 
 
K bodu 2  
Návrh na vypovedanie zmluvy o nájme č. 052/5-1/16 týkajúcej sa časti pozemku za účelom 
umiestnenia automatu na predaj hračiek vo výmere 3m2 na pozemku reg. „C“ parc. č. 
3888/3 v ZOO Bratislava, k.ú. Karlova Ves, s nájomcom RNDr. Martin Šulák so sídlom 
v Handlovej  
K bodu bol prizvaný Mgr. Tomáš Hulík, poverení vedením ZOO Bratislava, ktorý komisii 
vysvetlil dôvod predloženia materiálu a zároveň dôvod vypovedania zmluvy.  
V následnej krátkej diskusii sa hovorilo o procese a nutnosti predkladania materiálov takéhoto 
charakteru, na základe čoho komisia prijala i uznesenie.  
 
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh na vypovedanie zmluvy o nájme č. 052/5-1/16 
týkajúcej sa časti pozemku za účelom umiestnenia automatu na predaj hračiek vo výmere 3m2 
na pozemku reg. „C“ parc. č. 3888/3 v ZOO Bratislava, k.ú. Karlova Ves, s nájomcom RNDr. 
Martin Šulák so sídlom v Handlovej.  
 



Hlasovanie:  
Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča riaditeľovi 
magistrátu zabezpečiť riešenie zmlúv o nájme vrátane ich rušenia do určitej sumy v plnej 
kompetencii riaditeľov príspevkových organizácií.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 3  
Priority a plány príspevkových organizácií (BKIS, GMB, MKB, MMB, MÚOP, ZOO)  
V tomto bode riaditeľky a riaditelia príspevkových organizácií komisii predstavili svoje plány 
a priority v roku 2022.  
Mgr. Tomáš Hulík hovoril o tvorbe koncepcie ZOO, rozvoji služieb pre návštevníkov, prevzatí 
jazdiarne v Kramerovom lome, doplnení vzácnych živočíchov, rekonštrukcii chovného 
zariadenia pre leoparda cejlonského a ďalšie druhy, tvorbe projektovej dokumentácie na 
papylóniu atď.  
V diskusii sa komisia zaujímala o výrub stromov a domové objekty v areály.  
Riaditeľka BKIS Mgr. Katarína Hulíková informovala komisiu o spustení projektu: Open call, 
zadaniach od zriaďovateľa, o súčasnom pláne DPOH a jeho delimitácii, kreatívnych 
projektoch, revitalizácii kina Zora, aktivitách kurzu sprievodcov cestovného ruchu a i.  
Následná diskusia sa týkala najmä delimitácie DPOH.  
Mgr. Katarína Trnovská, riaditeľka GMB hovorila o vzdelávacom programe, rezidenčnom 
programe, vizuálnej identite, festivalových spoluprácach, akvizičnom pláne atď.  
Po prezentácii sa diskutovalo o plánovanom prenájme kaviarne a pláne využitia priestorov 
súčasných depozitárov.  
Informácie o hlavnej činnosti a zameraní sa v roku 2022 za Mestský ústav ochrany pamiatok 
v Bratislave informoval riaditeľ PhDr. Ivo Štassel.  
Následná diskusia sa týkala najmä realizácie archeologického výskumu na Vodnej veži, správy 
pamiatok hlavného mesta a aktivitách na sociálnych sieťach.  
Riaditeľ MKB, Mgr. Tomáš Štefek hovoril o otvorenosti priestoru knižnice, rozvoji knižného 
fondu, vzdelávania, dramaturgie a služieb, inováciách v komunikácií, aplikácii novej vizuálnej 
identity a skvalitňovaní organizácii do vnútra.  
V diskusii sa komisia zaujímala o plán fungovania pracoviska Grossling.  
Múzeum mesta Bratislavy v podaní Mgr. Zuzany Palicovej, poverenej vedením organizácie 
komisiu informovalo o výstavnom pláne a aktivitách smerom k verejnosti, modernizácii 
služieb, zlepšovanie podmienok na odbornú prácu a odborné uloženie zbierok, investičných 
projektoch (Michalská veža, depozitár Vajnorská, nádvorie Apponyho paláca) a i.  
Následne sa diskutovalo o stave a budúcnosti Múzea umeleckých remesiel, Múzea J. 
Jesenského a Múzea Arthura Fleischmana a hodnotení spolupráce s BTB.  
Všetky prezentované informácie komisia zobrala na vedomie.  
 
 
 



K bodu 4  
Rôzne  
Istropolis  

V nadväznosti na výzvu investorovi a uznesenie prijaté na predošlom zasadnutí komisia prijala 
nasledovné uznesenie.  
Uznesenie: 
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ žiada riaditeľa magistrátu 
zabezpečiť komunikáciu Galérie mesta Bratislavy s developerom Istropolisu vo veci spolupráce 
pri zachovaní všetkých artefaktov a umeleckých diel a ich poskytnutí do depozitárnych 
priestorov GMB ak o niektoré z nich developer nebude mať záujem.  
Hlasovanie: 
Prítomní: 9  Za: 9   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
 
Umiestňovanie svetelnej reklamy v pamiatkovej zóne  

V tomto podbode zaznela diskusia o dodržiavaní dizajn manuálu mesta a jeho aplikácii 
v príspevkových organizáciách a možnostiach riešenia vizuálneho smogu.  
Uznesenie: 
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ žiada riaditeľa Mestského 
ústavu ochrany pamiatok v Bratislave zabezpečiť vypracovanie podnetu na zapracovanie 
sprísnených pravidiel umiestňovania svetelnej reklamy a iných zásahov do verejného priestoru 
v pamiatkovej zóne a rezervácii do zásad ochrany pamiatkových území.  
Hlasovanie: 
Prítomní: 9  Za: 9   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
Téme dodržiavania dizajnmanuálu mesta a riešenia vizuálneho smogu sa komisia bude venovať 
aj na ďalšom zasadnutí.  
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.      Ing. Matej Vagač, v. r.  
Bratislava 10.02.2022  predseda komisie 


