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

hybridnou formou dňa 07.09.2022  
 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Mgr. Michal Brat, PhD.; Igor Polakovič, Ing. Katarína 
Šimončičová, Ing. arch. Lucia Štasselová, Mgr. art. Adam Berka, Mgr. Peter Szalay, PhD.; 
Mgr. Barbora Morongová, PhD.; Mgr. Viktor Blaha.  
Ospravedlnení: Mgr. Alexej Tahy, JUDr. Milan Vetrák 
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, Mgr. Peter Koska, Mgr. Katarína Trnovská, ArtD.; Ing. Slavka 
Nagyová, Mgr. Jana Shepperd, M.A., Matúš Lupták, M.A., Ing. Tatiana Kyselová, Ing. Zuzana 
Surovková, Mgr. Zuzana Horníková.  
 
Miesto a čas rokovania: m. č. 103, Nová radnica a Microsoft Teams od 16:00 hod.  
 
Schválený program:  
1. Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia komisie dňa 1. júna 2022  
2. Informácia GMB  
3. Návrh na zverenie hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v nebytových priestorov v stavbe, 

so súp.č. 478 všeobecne známej ako „Divadlo P.O.Hviezdoslava“, na ulici Gorkého č. 17, 
na ulici Laurinskej č. 20 v Bratislave k.ú. Staré Mesto, na pozemkoch parc. č. 103/3 a parc. 
č. 105, zapísané na LV č. 1656 do správy neziskovej organizácie Divadla Pavla Országha 
Hviezdoslava n.o. 

4. Informácia z oddelenia kultúry  
5. Informácia o projekte Mestské zdieľané služby  
6. Informácia o projekte gestorstva  
7. Informácia o odpočte úloh z kontroly plnenia dohody súvisiacej s projektom Riverside city  
8. Informácia o plnení Memoranda o spolupráci s developerom projektu Vydrica  
9. Rôzne  

 
 

K bodu 1  
Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia komisie dňa 1. júna 2022  
Predseda komisie zhodnotil úlohy z predošlého zasadnutia za čiastočne splnené a pokračoval 
v ďalšom bode programu.  
 
 
K bodu 2  
Informácia GMB  
K bodu bola prizvaná riaditeľka GMB Mgr. Katarína Trnovská, ArtD., ktorá bola komisiou 
požiadaná o vyjadrenie sa k doručenému podnetu. Komisia následne diskutovala o možnom 
návrhu odpovede.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ poverila predsedu komisie, 
aby napísal odpoveď na doručený podnet ohľadom Galérie mesta Bratislavy v zmysle 
vzájomnej dohody.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 



K bodu 3  
Návrh na zverenie hnuteľného majetku nachádzajúceho sa v nebytových priestorov v 
stavbe, so súp.č. 478 všeobecne známej ako „Divadlo P.O.Hviezdoslava“, na ulici Gorkého 
č. 17, na ulici Laurinskej č. 20 v Bratislave k.ú. Staré Mesto, na pozemkoch parc. č. 103/3 
a parc. č. 105, zapísané na LV č. 1656 do správy neziskovej organizácie Divadla Pavla 
Országha Hviezdoslava n.o. 
Bod prezentovala spracovateľka materiálu z projektovej kancelárie magistrátu Ing. Slavka 
Nagyová.  
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh na zverenie hnuteľného majetku nachádzajúceho sa 
v nebytových priestorov v stavbe, so súp.č. 478 všeobecne známej ako „Divadlo 
P. O. Hviezdoslava“, na ulici Gorkého č. 17, na ulici Laurinskej č. 20 v Bratislave k.ú. Staré 
Mesto, na pozemkoch parc. č. 103/3 a parc. č. 105, zapísané na LV č. 1656 do správy neziskovej 
organizácie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava n.o..  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 4  
Informácia z oddelenia kultúry  
Bod prezentovala vedúca oddelenia kultúry Mgr. Zuzana Ivašková, ktorá komisiu informovala 
o založení neziskovej organizácii hlavného mesta DPOH, jej financovaní, využívaní priestorov 
a rokovaniach s Divadlom Aréna. Následne komisiu informovala o odovzdaní pripraveného 
návrhu rozpočtu oddelenia kultúry a organizácií v jeho gescii na roky 2023 – 2025, taktiež 
informovala o vzdaní sa svojho postu správkyne Nadácie mesta Bratislavy a vyhlásení 
výberového konania na túto pozíciu, informovala o príprave akčného plánu koncepcie kultúry, 
tvorbe publikácie Koncepcie udržateľnej kultúry 2030 a príprave Kultúrneho fóra. Komisiu 
informovala aj o príprave depozitára pre GMB a MMB.  
V následnej diskusii sa hovorilo o príprave stratégie úsporných opatrení v kultúre z dôvodu 
súčasnej energetickej krízy a tiež o možnosti študijného priestoru v depozitári pre verejnosť.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča primátorovi 
hlavného mesta udržať stav rozpočtu Nadácie mesta Bratislavy na úrovni tohto roka, tzn. v 
sume 900 000 eur.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 9  Za: 9  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 5  
Informácia o projekte Mestské zdieľané služby   
O stave projektu komisiu prišli informovať Mgr. Jana Shepperd, M.A., Matúš Lupták, M.A., a 
Ing. Tatiana Kyselová. V tomto bode hovorili o posune projektu Mestských zdieľaných služieb, 
zrealizovaných aktivitách a stretnutiach.  
V rámci diskusie sa hovorilo o merateľných ukazovateľoch, cieli projektu ktorým má byť 
odbornosť, digitalizácia, štandardizácia procesov a následných plánovaných aktivitách.  
Komisia prednesené informácie zobrala na vedomie.  
 



K bodu 6  
Informácia o projekte gestorstva  
V bode informovala Ing. Zuzana Surovková a Mgr. Zuzana Horníková o pripravovanom 
materiáli Zásad vzťahu zriaďovateľa a k príspevkovým a rozpočtovým organizáciám hlavného 
mesta. Komisia následne krátko diskutovala o možnosti dostupnosti materiálu verejnosti.  
 
 
K bodu 7  
Informácia o odpočte úloh z kontroly plnenia dohody súvisiacej s projektom Riverside 
city  
V tomto bode komisia diskutovala o stálych otázkach súvisiacich s plánovaným projektom 
Riverside city a gestorstve projektu zo strany mesta. Tajomníčka komisie sa ospravedlnila za 
neskoré postúpenie materiálu k tomuto bodu a stručne oboznámila komisiu s jeho obsahom.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ žiada riaditeľa magistrátu, aby 
poveril zodpovednú osobu, ako gestora Dohody o urovnaní všetkých a vzájomných nárokov, 
práv a pohľadávok súvisiacich s investičným projektom „RIVERSIDE CITY Bratislava“ a aby 
ju poveril účasťou na októbrovom zasadnutí komisie.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
K bodu 8  
Informácia o plnení Memoranda o spolupráci s developerom projektu Vydrica  
Informácie pre komisiu v tomto bode zabezpečil predseda komisie od developerskej 
spoločnosti. Následne prebehla obdobná diskusia ako v predošlom bode, kedy sa komisia 
zaoberala určením gestorského útvaru magistrátu pre projekt Vydrice a jeho realizácií. 
Tajomníčka komisie si v tejto veci zobrala za úlohu prizvanie riaditeľa MIBu na októbrové 
zasadnutie.  
 
 
K bodu 9  
Rôzne  
Podnet na pomenovanie po Márii Ďuríčkovej  
V tomto bode bol krátko prerokovaný podnet p. Brata s návrhom na pomenovanie budúceho 
parčíka pred Grosslingom po Márii Ďuríčkovej.  
Uznesenie:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ podporuje predložený návrh 
Mgr. Michala Brata, PhD. na pomenovanie budúceho parčíku pred Grossligom po Márii 
Ďuríčkovej.  
Hlasovanie:  
Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.       Ing. Matej Vagač, v. r.  
Bratislava 19.09.2022  predseda komisie 


