Zápisnica
zo zasadnutia Komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ
hybridnou formou dňa 04.05.2022
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Mgr. Michal Brat, PhD.; Igor Polakovič, Ing. Katarína
Šimončičová, Mgr. Barbora Morongová, PhD.; Ing. arch. Lucia Štasselová, Mgr. art. Adam
Berka, Mgr. Alexej Tahy, Mgr. Peter Szalay, PhD..
Ospravedlnení:. JUDr. Milan Vetrák, Mgr. Viktor Blaha
Prizvaní: Ing. Ivan Šajti, Mgr. Zuzana Ivašková, Ivan Bašnák, Ing. Natália Závodná, Mgr. Lucia
Čížová, Gejza Dezorz, Mgr. art. Valéria Schuczová, ArtD., Ing. Slávka Nagyová,
Ing. arch. Klement Trizuljak.
Miesto a čas rokovania: m. č. 103, Nová radnica a Microsoft Teams od 17:00 hod.
Upravený a schválený program:
1. Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia komisie dňa 13.04.2022
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o zmene názvu časti námestia a časti ulice v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
3. Informácia o zmene periodicity vydávania magazínu In.Ba
4. Založenie Divadla P. O. Hviezdoslava n. o.
5. Informácie z oddelenia kultúry
6. Rôzne

K bodu 1
Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia komisie dňa 13.04.2022
Predseda komisie skonštatoval nedodanie žiadanej informácie ohľadom odpočtu memoranda
k projektu výstavby Vydrice a informácie ohľadom plnenia úloh, zadaných hlavným
kontrolórom vo vzťahu k zmluve, na základe ktorej sa má vybudovať pri nábreží Dunaja
mediatéka. Tajomníčka komisie bola požiadaná o pravidelné dožadovanie informácií od
riaditeľa magistrátu.

K bodu 2
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o zmene názvu časti námestia a časti ulice v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Na žiadosť magistrátu bol po schválení programu komisiou predložený tento bod, ktorý
prezentoval Ing. Ivan Šajti. Ten komisii uviedol materiál a z predloženého nákresu vysvetlil
dotknuté územie. Spolu s tajomníčkou komisiu informoval o uznesení, že Názvoslovná komisia
hlavného mesta SR Bratislavy tento návrh neodporučila. V diskusii sa hovorilo najmä
o nevhodnosti určeného verejného priestranstva pre názov po Márii Terézii, budúcnosti
pamätníkov v predmetnej lokalite a miere charakteru verejného priestranstva pričom zaznel
návrh na hľadanie dôstojnejšieho verejného priestoru pre pomenovanie po MT. Komisia
zadefinovala tieto dôvody, pre ktoré neodporúča navrhnuté pomenovanie:
- Námestie E. Suchoňa je chápaný ako celok, tento návrh to zbytočne rozdelí;

- Návrh nemá charakter námestia (urbanistické hľadisko) pričom námestie by malo mať

charakter mestského priestoru a nie 3-4 samostatných celkov a jedného kontajnerového
stojiska;
- zmiešanie dotknutého územia - verejný priestor (časť E. Suchoňa) a súkromného
(školského), ktorý nie je verejný a verejne dostupný (deliaci plot areálu školy, ktorý je
zatváraný a zamykaný, teda nie voľne dostupný;
- zásah do umiestnenia 2 sôch (diel vo verejnom priestore) - busta Palackého + Pamätník
sviečkovej manifestácie – nedoriešená otázka následného naloženia s týmito dielami.

Stanovisko:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ v súlade s uznesením
Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy neodporúča mestskému zastupiteľstvu
schváliť predložený Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy o zmene názvu časti námestia a časti ulice v mestskej časti BratislavaStaré Mesto.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 8 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Následne p. Šajti požiadal z procesných dôvodov, po stiahnutí materiálu ohľadom pomenovania
Parku Antona Srholca na poslednom zastupiteľstve, o per rollam hlasovanie po ukončení jeho
opätovného pripomienkového konania.

K bodu 3
Informácia o zmene periodicity vydávania magazínu In.Ba
Bod prezentoval vedúci OKM, Ivan Bašnák, Ing. Natália Závodná a Mgr. Lucia Čížová.
Komisii vysvetlili dôvody zmeny periodicity časopisu In.Ba. Následne sa diskutovalo
o možnosti zmeny papiera, vyhradenia priestoru na inzerciu, či zníženia počtu strán.
Prezentujúci budú komisiu na ďalšom zasadnutí informovať o vývoji situácie a možnosti
návratu k mesačnej periodicite. Komisia zobrala predložené informácie na vedomie.

K bodu 4
Založenie Divadla P. O. Hviezdoslava n. o.
Bod prezentovala Mgr. Zuzana Ivašková, Mgr. art. Valéria Schulczová, ArtD.; Ing. Slávka
Nagyová a Gejza Dezorz. Komisii prezentujúci ozrejmili dôvod predloženia a obsahu
materiálu. V prezentácii hovorili o zvolení právnej formy divadla, dôležitosti vlastnej mestskej
divadelnej scény a budovania vzťahu s publikom a pod. Následná diskusia sa venovala
problémom doterajšieho fungovania, vhodnosti zvolenej právnej formy, spôsobu dotovania
mestom a možnosti spolupráce so zahraničím, či využitia priestoru na iné divadelné formy.
Stanovisko?:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť založenie Divadla P. O. Hviezdoslava.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 5
Informácie z oddelenia kultúry
Bod odprezentovala vedúca oddelenia kultúry, Mgr. Zuzana Ivašková. Komisiu informovala
o stave dobudovania depozitárov, prijatých žiadostiach v Nadácii mesta Bratislavy s podporou
ukrajinskej kultúry, pripravenom výberovom konaní na pracovníka interkultúrneho dialógu
a taktiež informovala o dopracovaní koncepcie kultúry, termínoch jej prezentácie a
pripomienkovania. Komisia predložené informácie zobrala na vedomie.

K bodu 6
Rôzne
Loď Meteor
Predseda komisie uviedol predložený občiansky podnet iniciatívy za zachovanie lode Meteor.
V krátkej diskusii sa komisia venovala jedinečnosti tohto objektu a možnosti jeho zachovania.
Uznesenie:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ podporuje zachovanie lode
Meteor ako technickej pamiatky a odporúča riaditeľovi magistrátu, aby našiel finančné
prostriedky na jej získanie. Zároveň odporúča riaditeľovi MUOP aby zvážil jej zaradenie medzi
pamätihodnosti mesta.
Hlasovanie:
Prítomní: 6
Za: 6 Proti: 0
Zdržal sa: 0
Rekonštrukcia Kaplnky sv. kríža
Bod prišiel prezentovať Ing. arch. Klement Trizuljak, ktorý komisii predstavil projekt
rekonštrukcie Kaplnky sv. kríža v Starom háji. Projekt poslaneckou prioritou p. Vetráka.
Následná diskusia bola zameraná na upresnenie vlastníckych vzťahov, dostupnosť objektu
a finančných podmienok projektu.
Stanovisko:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť dotáciu v sume 40 000 Eur na rekonštrukciu Kaplnky sv. kríža.
Hlasovanie:
Prítomní: 5
Za: 5 Proti: 0
Zdržal sa: 0

Zapísala:
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.
Bratislava 16.05.2022

Ing. Matej Vagač, v. r.
predseda komisie

