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

hybridnou formou dňa 05.10.2022  
 
Prítomní: Ing. Matej Vagač, Mgr. Michal Brat, PhD.; Igor Polakovič, Ing. Katarína 
Šimončičová, Ing. arch. Lucia Štasselová, Mgr. Peter Szalay, PhD.; Mgr. Barbora Morongová, 
PhD.; Mgr. Viktor Blaha.  
Ospravedlnení: Mgr. Alexej Tahy, JUDr. Milan Vetrák, Mgr. art. Adam Berka, 
Prizvaní: Mgr. Zuzana Ivašková, Mgr. Peter Koska, Ing. arch. Roman Žitňanský, 
Mgr., Ing. Michal Radosa.  
 
Miesto a čas rokovania: m. č. 103, Nová radnica a Microsoft Teams od 15:00 hod.  
 
Upravený a schválený program:  
1. Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia komisie dňa 07. 09. 2022  
2. Informácia o plnení Memoranda o spolupráci s developerom projektu Vydrica  
3. Zhodnotenie činnosti komisie a oddelenia kultúry za obdobie 2018 – 2022  
4. Rôzne  

 
 

K bodu 1  
Kontrola zápisu a úloh zo zasadnutia komisie dňa 07. 09. 2022  
Predseda komisie po úprave programu v tomto bode informoval členov komisie o neúspešnom 
odoslaní odpovede p. Jančárovi na doručený podnet a následne počas krátkej diskusie bol 
dohodnutý ďalší postup.  
 
K bodu 2  
Informácia o plnení Memoranda o spolupráci s developerom projektu Vydrica  
K bodu bol prizvaný Ing. arch. Roman Žitňanský a zástupca riaditeľa magistrátu Mgr., Ing. 
Michal Radosa. V úvode bodu predseda komisie prizvaným vysvetlil dôvod záujmu komisie 
o plnenie memoranda a jeho koordináciu. Pán Žitňanský komisiu informoval o účasti MIBu 
v súťaži na projekt Vodnej veže, ďalej sa diskutovala najmä otázka koordinátora napĺňania 
memoranda, taktiež sa hovorilo o archeologickom prieskume, prácach na hradnom svahu a jeho 
spevnení.  
V závere tohto bodu zasadnutia predseda komisie požiadal p. Radosu o zabezpečenie 
pravidelných informácií komisie o plnení memoranda aj v budúcom volebnom období.  
 
K bodu 3  
Zhodnotenie činnosti komisie a oddelenia kultúry za obdobie 2018 – 2022 
K bodu bola prizvaná vedúca oddelenia kultúry Mgr. Zuzana Ivašková, ktorá spolu s členmi 
komisie krátko zhodnotila činnosť oddelenia a komisie v končiacom sa volebnom období. 
Pozitívne bola hodnotená realizácia depozitárov pre GMB a MMB, vznik samostatného 
oddelenia kultúry a Nadácie mesta Bratislavy, realizácia podpory kultúrnych aktérov 
prostredníctvom open callu v BKIS, prinavrátenie budovy lekárne U Salvatora s pôvodným 
mobiliárom, sprístupnenie Kochovej záhrady, vznik názvoslovnej komisie, Námestia Nežnej 
revolúcie a pomenovania parkov, neziskovej organizácie DPOH, debarierizácia v priestoroch 
príspevkových kultúrnych organizácií, realizácia výberových konaní na riaditeľov/ky 
v príspevkových organizáciách a ich následné verejné odpočty atď.  
 



K bodu 4  
Rôzne  
V tomto bode neboli prerokované žiadne podnety.  
 
Predseda komisie poďakoval prítomným členom za podnetnú spoluprácu v uplynulom období 
a ukončil zasadnutie.  
 
 
 
 
 
Zapísala:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.       Ing. Matej Vagač, v. r.  
Bratislava 11.10.2022  predseda komisie 


