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Predkladateľ:                         Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

 Ing. Arch. Andrej Petrek 
 starosta mestskej časti 

 Miestna rada odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu prerokovať návrh na zriadenie  
Centier kultúry mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
 

Zodpovedný:               Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Oliver Paradeiser  
prednosta miestneho úradu 

 v materiáli  

        
Spracovateľ:               Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Richard Gregor 
vedúci oddelenia kultúry 
 
 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- návrh na zriadenie  Centier  kultúry    
   mestskej   časti Bratislava - Staré Mesto  
   s popisom  personálneho  zabezpečenia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Návrh  uznesenia 

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Staré  Mesto 
 
A.    z r u š u j e 
 
      uznesenie č. 49/2007 zo dňa 29.05.2007, ktorým sa určili zariadenia mestskej časti Bratislava  
        – Staré Mesto, ktoré budú hospodáriť so zvereným preddavkom:  
 
        1. Miestne kultúrne centrum Ventúrska 9, 
        2. Miestne kultúrne centrum Školská 14, 
        3. Miestne kultúrne centrum Gaštanová  19; 
 
B.    s c h v a ľ u j e  

  
     zriadenie preddavkových organizácií: 

1. Centrum divadla, literatúry a vzdelávania  Bratislava – Staré Mesto 
          so  sídlom na Školskej ul. č. 14 v Bratislave, s účinnosťou od 1. mája 2008, 

 
           
     2.   Centrum hudby Bratislava – Staré Mesto 

                       so sídlom na  Ventúrskej ul. č. 9 v Bratislave, s účinnosťou od 1. mája 2008,  
 
 
     3.   Centrum vizuálneho umenia Bratislava – Staré Mesto 
            so  sídlom na Štefánikovej ul.č.25, s účinnosťou od 1. mája 2008; 
 
 

C.   u r č u j e 
 
      podľa § 18 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
        v znení neskorších predpisov, že subjekty uvedené v bode 2. až 4 tohto uznesenia sú   
        zariadenia bez právnej subjektivity a budú hospodáriť so zvereným preddavkom; 

 
D.   p o v e r u j e  
  
        starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto ku všetkým úkonom k realizácii tohto      
        uznesenia.   

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Dôvodová správa 
 
 
Návrh na zriadenie  Centier  kultúry mestskej   časti Bratislava - Staré Mesto vychádza 
z Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na roky 2008–2010 (ďalej 
len „koncepcie“), ktorú schválilo Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Staré Mesto na svojom 
zasadnutí dňa 11.12.2007, pod č.113/2007.  
 
Vo vzťahu ku koncepcii je návrh jej prvým a základným vykonávacím krokom, keďže rieši 
personálne obsadenie jednotlivých dnešných Miestnych kultúrnych centier, ktoré stoja pred 
novými potrebami a úlohami v zmysle ich vlastného vedenia a dramaturgických či iných 
kultúrnych výkonov.  
Návrh je rozdelený na dve etapy. V prvej etape (v predbežnom rámci k 1.7. až 1.11.2008) ráta 
s novým personálnym obsadením vedúcich a ďalších zamestnancov jednotlivých nových Centier 
kultúry, spolu s vedúcim Centra vizuálneho umenia Bratislava – Staré Mesto, ktorého prvé úlohy 
budú vo vzťahu ku svojej pozícii prípravné. V druhej etape (k 1.5.2009) dôjde k personálnemu 
obsadeniu Centra vizuálneho umenia Bratislava Staré Mesto, keďže v danom čase predpokladáme 
pripravenosť budovy Pisztoryho paláca k výkonu kultúrnych činností po predchádzajúcom 
priebehu rekonštrukčných a úpravových prác. V druhej etape sa tak naplní celkovo plánované 
personálne obsadenie úseku. 
 
V celkovom znení je návrh zmeny organizačnej štruktúry základným racionalizačným krokom 
novej kultúrno-politickej koncepcie. Eliminuje najmä duplicitne vykonávané činnosti (napr. 
zlúčením MKC Školská a MKC Gaštanová) a koncentruje ich pod jedno spoločné zastrešenie, 
prioritne rieši zásadné odborné posilnenie našich zariadení, ktoré tak budú schopné vykonávať 
náročnejšie odborné zadania a schopné adekvátne kooperovať s nezávislými organizáciami, ako aj 
s umelecky zameranými inštitúciami iných zriaďovateľov na území mesta a aj v širšom, medzi 
regionálnom a medzinárodnom dosahu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na zriadenie  Centier  kultúry 
 mestskej   časti Bratislava – Staré Mesto 

 
 
1)  Návrh obsahuje zmeny: 

   – názov Miestne kultúrne centrum (názov zariadení mestskej časti, preddavkových  
      organizácií bez právnej subjektivity) sa mení na: 
 
1. Centrum divadla, literatúry a vzdelania Bratislava – Staré Mesto 
2. Centrum hudby Bratislava – Staré Mesto 
3. Centrum vizuálneho umenia  Bratislava – Staré Mesto 

   
 
1.1. Centrum divadla, literatúry a vzdelávania Bratislava -  Staré Mesto 
      Sídlo: Školská ul. č. 14  Bratislava; spravované pobočky: Gaštanová ul. č.19 a  
      Františkánske nám. č.7 Bratislava 

–  pôsobnosť – všetky divadelné, literárne, vzdelávacie a voľno-časové aktivity,            
    zabezpečenie ostatných podujatí na pôde svojich sídiel, správa zverených sídiel 

- divadelná sála na Školskej ul. 14 
- divadelná sála na Františkánskom nám. č.7 
- ostatné priestory na Školskej ul. 14 a Gaštanovej ul. 19 
- organizovanie kurzov všetkých druhov (jazykové, pohybové, 

voľno-časové a ďalšie) 
–  personálne zabezpečenie  

-  vedúci  
-  správca / dramaturg pre Školskú ul. č. 14  
-  správca / dramaturg pre Gaštanovú ul. č. 19  
-  správca / pre Františkánske nám. č. 7  
-  referent jazykových a pohybových kurzov pre Školskú ul. 14 a Gaštanovú ul.   

  č. 19  
-  referent propagácie  podujatí pre Školskú ul. č. 14  
-  umelecký vedúci detského baletného štúdia pre  Školskú ul. č. 14   
-  vrátnik / technik prevádzky / údržbár pre Školskú ul. č. 14 vrátnik / informátor   
-  prevádzkar     
-  upratovačka    
-  upratovačka    
 

1.2. Centrum hudby Bratislava – Staré Mesto 
       Sídlo: Zichyho palác, Ventúrska ul. č. 9 Bratislava  

– pôsobnosť – všetky spoločenské, hudobné a exteriérové podujatia, zabezpečenie  
   ostatných podujatí na pôde Zichyho paláca 

- hudobná sála Zichyho paláca 
- hudobný altánok Hviezdoslavovo námestie 
- ostatné exteriérové koncerty 
- ostatné exteriérové aktivity organizované Mestskou časťou 

Bratislava Staré - Mesto 
- všetky spoločenské aktivity organizované v Zichyho paláci 
- sobáše v Zichyho paláci (spolupráca s matrikou) 



 
 – personálne zabezpečenie  

-  vedúci  
-  správca / dramaturg spoločenských podujatí   
-  dramaturg podujatí  

 vrátnik / informátor / asistenčný technik  
-  vrátnik / údržbár / vodič  
-  upratovačka   
-  upratovačka   
-  referent galérie  
 

 
 1.3. Centrum vizuálneho umenia Bratislava – Staré Mesto 
        Sídlo: Pisztoryho palác, Štefánikova ul. č. 25; (po ukončenie stavebno-rekonštrukčných      
        prác  v Pisztoryho paláci bude dočasne sídliť v Zichyho paláci) 

   –  pôsobnosť – všetky výtvarné a výtvarno-vzdelávacie aktivity 
- výstavné priestory Pisztoryho paláca 
- výstavné priestory Zichyho paláca 
- výstavné priestory na Františkánskom nám. 
- kinosála Pisztoryho paláca 
 

–  personálne zabezpečenie  
-  vedúci  
-  správca / asistent riaditeľa  
-  kurátor výstav (aj pre výstavné priestory v Zichyho palác  
-  kontrahovaný kurátor  
-  technik výstav / prevádzkar  
-  vrátnik / predavač suvenírov  
-  denný strážca výstavných priestorov  
-  denný strážca výstavných priestorov . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


