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I N F O R M Á C I A č . 2  
o  p o s t u p e  k r o k o v  t r a n s f o r m á c i e  

G a l é r i e  C yp r i á n a  M a j e r n í k a  
___________________________________________________________ 

 
 

 
Predkladate ľ:       Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
Informáciu č.2 o postupe krokov 
transformácie Galérie Cypriána Majerníka  

 
Zodpovedný:        Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Ing. Ernest Huska 
vedúci oddelenia kultúry     

 - v materiáli 

        
Spracovate ľ:                Materiál obsahuje:  
 

Ing. Ernest Huska 
vedúci oddelenia kultúry     

 - návrh uznesenia    
- informácia 
- Výpis z registra neziskových organizácií  
- Rozhodnutie Obvodného úradu Bratislava  
- Informácia o postupe krokov   
transformácie Galérie Cypriána Majerníka  
z 23.4.2013 
 

 
  



 
 
Návrh uznesenia :  
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
informáciu č. 2 o postupe krokov transformácie Galérie Cypriána Majerníka 
 
 
 
 



Informácia č. 2 o postupe krokov transformácie Galérie Cypriána Majerníka 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Staré mesto dňa 23.4.2013 prerokovalo prvú 
Informáciu o postupe krokov transformácie Galérie Cypriána Majerníka a uznesením č. 
73/2013 zobralo túto správu na vedomie. Táto prvá informácia je pre pripomenutie si obsahu 
pripojená v prílohe. Vzhľadom na to, že sa termín transformácie blíži, predkladáme druhú – 
priebežnú informačnú správu. 
 
Dňa 2.8.2013 bola založená nezisková organizácia Centrum vizuálneho umenia - CEVIUM   
IČO : 45 741 379 so sídlom Bratislava, Vajnorská 52, 831 04. Výpis z registra neziskových 
organizácií a rozhodnutie Obvodného úradu Bratislava o zápise do registra neziskových 
organizácií su pripojené v prílohe. Týmto oficiálne vznikla organizácia s ktorou môžeme 
rokovať, ktorá po uzavretí príslušných zmlúv s MČ sa stane novým zakladateľom Galérie  
Cypriána Majerníka. 
 
Súbežne boli pripravené návrhy dvoch zmlúv, ktoré budú predložené na septembrové 
rokovanie Komisie pre kultúru miestneho zastupiteľstva 
 

- zmluva o správe zbierkových predmetov, ktoré zostávajú v majetku MČ, ale ich 
správa bude prevedená na neziskovú organizácia Centrum vizuálneho umenia - 
CEVIUM . Zmluva rieši podmienky spravovania, práva a povinnosti oboch strán, 
kontrolné mechanizmy, nadobúdanie nových zbierkových predmetov. Navruje sa 
uzavrieť na dobu určitú na 5 rokov a 1 mesiac do 31.12.2018 

- zmluva o spolupráci medzi MČ a Centrom vizuálneho umenia CEVIUM. Predmetom  
navrhovanej zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečovaní činností Galérie 
Cypriána Majerníka (ďalej ako „GCM“ ), a to najmä spolupráca pri zabezpečení 
priestorových a finančných podmienok na vykonávanie základných odborných 
činností GCM v zmysle ustanovení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách. 
Navruje sa uzavrieť na dobu určitú na 5 rokov a 1 mesiac do 31.12.2018 

    
Personálna informácia : V zmysle zmeny organizačného poriadku došlo k rozviazaniu 
pracovného pomeru s ďalším zamestnancom,  pracovný pomer sa končí  k  30.9.2013.  
 
Ďalším nutným krokom bude, aby MČ v zastúpení starostkou požiadala Ministerstvo kultúry 
SR o súhlas na prevod zriaďovateľskej pôsobnosti ku GCM na zakladateľskú pôsobnosť 
neziskovej organizácie Centrum vizuálneho umenia - CEVIUM.  Návrh takéhoto listu bol 
odovzdaný vedeniu MČ. Po získaní vyššie uvedeného súhlasu a uzatvorení zmlúv môže GCM 
prejsť na nového zakladateľa mimo zriaďovateľskej tým aj rozpočtovej pôsobnosti MČ od 
1.12.2013 
 
Poznámka spracovateľa : 
Tento materiál bol spracovaný ku dňu zberu materiálu do zastupiteľstva 4.9. V termíne 
zasadnutia Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva bude s najväčšou pravdepodobnosťou 
v texte použitý budúci čas potrebné zmeniť na minulý čas 
 
 
 
 
 
 



Informácia o postupe krokov transformácie Galérie Cypriána Majerníka prerokovaná  
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava–Staré Mesto dňa 23.4.2013 a ktorá 
uznesením č. 73/2013 bola zobratá na vedomie : 
 
Vedenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto (ďalej MČ Bratislava-Staré Mesto) sa 
v súvislosti s pripravovanými zmenami v Organizačnom poriadku Miestneho úradu MČ 
Bratislava–Staré Mesto, ale najmä v súvislosti so snahou o ekonomizáciu činnosti v oblasti 
kultúry, rozhodlo transformovať Galériu Cypriána Majerníka. Očakáva sa, že v  v dohľadnom 
čase vznikne za týmto účelom nezisková organizácia, ktorá bude založená mimo 
zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Staré Mesto a stane sa novým zakladateľom 
galérie. Pracovný názov novej neziskovej organizície je OZ Galéria Cypriána Majerníka. 
(ďalej OZ GCM) 
 
Postup krokov transformácie : 
 

1. Zbierka, ktorá je vo vlastníctve mestskej časti a ktorú galéria spravuje, ostane 
majetkom mestskej časti. Starostlivosť o zbierku (jej správa, dopĺňanie 
a zveľaďovanie) bude zmluvne zverená OZ GCM a bude predmetom zmluvy 
o spolupráci. 

2. Mestská časť uzavrie s OZ GCM zmluvu o spolupráci. Ročná finančná podpora 
galérie sa bude pohybovať na úrovni podpory iných združení, vykonávajúcich činnosť 
v priestoroch mestskej časti v závislosti na možnostiach rozpočtu. Okrem toho bude 
MČ Bratislava-Staré Mesto v závislosti na možnostiach rozpočtu vyčlení prostriedky 
na dopĺňanie vlastného zbierkového fondu. Zmluvou sa tiež prevedú práva na užívanie 
značky Galéria Cypriána Majerníka, ktorá nám bola za úhradu zapožičaná Slovenskou 
výtvarnou úniou. 

3. Mestská časť poskytne OZ GCM, na základe zmluvy o spolupráci priestory v Zichyho 
paláci na Ventúrskej ulici 9  so vstupom z Ventúrskej ulice. 

4. K dátumu 31.3.2013 došlo k rozviazaniu pracovného pomeru s vedúcim Centra 
vizuálnho umenia a ukončením zmluvy o pracovnej činnosti s pracovníčkou galérie. 
V zmysle pripravovanej zmeny organizačného poriadku dôjde k skončeniu 
pracovného pomeru s ďalším zamestnancom k  30.9.2013.  

5. Vzhľadom na zákonné lehoty sa transformácia uskutoční k 1.12.2013 tak, aby nebolo 
ohrozené tohtoročné čerpanie grantov a ich finančné vyhodnotenie,  ktoré galéria 
získala, aby sa vytvoril časový priestor pre potrebné právne úkony transformácie 
a zároveň, aby bolo OZ GCM  umožnené uchádzať sa o budúcoročné granty.  

 
Týmito krokmi mestská časť zabezpečí plynulé osamostatnenie Galérie Cypriána Majerníka a 
systémovo upraví formu jej podpory tak, ako je to v prípade iných kultúrnych inštitúcií 
a združení pôsobiacich v priestoroch mestskej časti. Zároveň sa v rozpočte vytvorí priestor 
pre podporu iných galérií  na území MČ Bratislava-Staré Mesto, ktorých existencia je bez nej 
ohrozená.  MČ Bratislava-Staré Mesto týmto zabezpečí adekvátnu správu svojej zbierke, 
v zmysle zákona o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty (č.206/2009 
Z.z.), ktorú galéria zostavila v rokoch 2012–2013 z darov od umelcov a kúpou z grantov 
Ministerstva kultúry SR. V kultúrnej štruktúre Bratislavy ostane zachovaná značka, ktorá k jej 
dejinám mesta patrí od roku 1957. 
 
 



OBVODNÝ ÚRAD BRATISLA VA 
ODBORVŠEOBECNEJVNÚTO~EJSPRÁVY 

Staromestská 6, 814 40 Bratislava 

Číslo: ObU-BA-OVVS2-2013/46 Bratislava 02. 08. 2013 

Obvodný úrad Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy, ako správny orgán prislus 
na konanie podľa § 4 ods. 1 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 9 ods. 2 zákona 
č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o neziskových organizáciách") v spojení 
s ustanovením § 46 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") vydáva toto 

rozhodnutie 

Obvodný úrad Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy po preskúmaní návrhu 
zakladateľov Richarda GREGORA, Niny VRBANOVEJ a Mgr. Stanislava MASÁRA, na zápis 
neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Centrum 
vizuálneho umenia - CEVIUM, n.o. do registra neziskových organizácií poskytujúcich 
všeobecne prospešné služby, podľa § 11 ods. 1 zákona o neziskových organizáciách 

zapisuje do registra 

dňa 2. augusta 2013 pod Č. OVVS-46828/414/2013-NO neziskovú organizáciu 

NÁZOV 

SÍDLO 

ZAKLADATEĽ 

IČO 

DRUH VŠEOBECNE 
PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB 

Centrum vizuálneho umenia - CEVIUM, n.o. 

Vajnorská 52, 831 04 Bratislava 

Richard GREGOR 
rod. číslo  

Bratislava 

Nina VRBANOV Á 
rod. číslo

Banská Bystrica 

Mgr. Stanislav MASÁR 
rod. číslo

 Bratislava 

45741379 

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchov
ných a kultúrnych hodnôt 



ŠTATUTÁRNY ORGÁN 

2 

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne 
prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy 
a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt: 
- organizovanie výstav a prezentácií, 
- organizovanie seminárov, školení kurzov, besied, 
kultúrnych, vedeckých, osvetových a umeleckých podujatí. 

riaditel' - Richard GREGOR 
Vajnorská 52, 831 04 Bratislava 

Odôvodnenie 

Obvodnému úradu Bratislava bol podľa ustanovenia § 10 ods. 1 zákona o neziskových 
organizáciách doručený dňa 22. 07. 2013 návrh na registráciu neziskovej organizácie s názvom 
Centrum vizuálneho umenia - CEVIUM, n.o. a k nemu priložená zakladacia listina, štatút, 
čestné vyhlásenia zakladateľov a výpis z registra trestov riaditeľa. 

Z uvedených podkladov vyplýva, že predmetom činnosti je poskytovanie všeobecne 
prospešných služieb. 

Nakoľko návrh a všetky predložené doklady sú v súlade so zákonom, Obvodný úrad 
Bratislava neziskovú organizáciu zaregistroval. 

POUČENIE: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa ust. § 54 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na Obvodný 
úrad Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy v lehote do 15 dní odo dňa 
doručenia tohto rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku preskúmateľné 
súdom. 

ROZHODNUTIE SA DORUČÍ: 
Centrum vizuálneho umenia - CEVIUM, n.o. 
Vajnorská 52, 831 04 Bratislava 

Prevzal dňa : IJ1-. 0'&. 10 r6 JMf\ ' 
a vzdávam sa práva odvolania voči rozhodnutiu \ - \ 

r.~-n 
JUDr. Darina Budinská 

vedúca odboru 
všeobecnej vnútornej správy 



VÝPIS 

I ob~~~inrú';ad -B·rati~Rf.:!CI 
I r<ozhodnutie o r~gi5tl'ácii n.o. ~:.l..".o".i V"l.it~-1 
l nadobudlo právoo1atrosť dňom:.. ~.! ....... ~ 
'~--,,_.,~~~. .... 

z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenel1'Rooo~ 
Obvodným áradom Bratislava 

Č. spisu: ObU-BA-OVVS2-2013/46828 

REGISTRAČNÉ ČíSLO 

NÁZOV 

SÍDLO 

ZAKLADATEĽ 

DEŇ VZNIKU 

IČO 

DRUH VŠEOBECNE 
PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN 

DEŇ ZÁPISU 

Dňa: 02.08.2013 

ZA SPRÁVNOSŤ 

OVV~-46828/414/2013-NO 

Centrum vizuálneho umenia - CEVIUM, n.O. 

Vajnorská 52, 831 04 Bratislava 

Richard GREGOR, Vajnorská 52, 831 04 Bratislava 

Nina VRBANOVÁ, Tatranská 15,974 II Banská Bystrica 

Mgr. Stanislav MASÁR, Valachovej 10,841 01 Bratislava 

02.08.2013 

45741379 

Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných 
a kultúrnych hodnôt 

Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné 
služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie 
duchovných a kultúrnych hodnôt: 
- organizovanie výstav a prezentácií, 
- organizovanie seminárov, školení kurzov, besied, kultúrnych, 
vedeckých, osvetových a umeleckých podujatí. 

riaditel' - Richard GREGOR 
Vajnorská 52, 831 04 Bratislava 

02.08.2013 

Ľudmila Užíková 
odborný radca 

~./y\ 
JUDr. Darina Budinská 

vedúca odboru 
všeobecnej vnútornej správy 




