
 
 
Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
 
 
 
 
 
 

S p r á v a  
z kontroly splnenia opatrení prijatých v rámci kontroly č. 6/2016  

v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka 
 
 
 
 
 
Miestny kontrolór:    Ing. Oliver Paradeiser 
 
Útvar miestneho kontrolóra:  Anna Repková 
 
Kontrolovaný subjekt:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

- Oddelenie majetkové 
- Oddelenie kultúry 
- Oddelenie legislatívno-právne  

 
Cieľ kontroly: Skontrolovať splnenie opatrení prijatých v rámci 

kontroly č. 6/2016 v súvislosti so zrušením Galérie 
Cypriána Majerníka 

      
Dôvod kontroly:  V zmysle Plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2017, 
ktorý schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo“) uznesením č. 96/2017 z 27.06.2017  

     
Kontrolované obdobie:   II. polrok 2017 
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I.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 

V súlade s plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na II. polrok 2017, ktorý schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 96/2017 
z 27.06.2017 mala byť vykonaná kontrola splnenia opatrení prijatých v rámci kontroly č. 
6/2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka 
 
I.1 Základné údaje 

Galéria Cypriána Majerníka (ďalej tiež „GCM“) bola v zmysle Zriaďovacej listiny 
GCM zo dňa 12.08.2011 zriadená mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto (ďalej len 
„Mestská časť ) dňa 11.04.2008. Podľa Zriaďovacej listiny GCM: 
- je súčasťou organizačnej štruktúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
ako organizácia Centra vizuálneho umenia, 
- jej vedenie a správa sa spravuje Organizačným poriadkom Miestneho úradu, 
- nemá právnu subjektivitu, 
- štatutárnym orgánom je starosta mestskej časti 
- je preddavková organizácia Miestneho úradu zaradená do rozpočtovej kapitoly Centra 
vizuálneho umenia. 
 

GCM bola zriadená mestskou časťou v súlade s ust. § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 
206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene 
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o múzeách a galériách“), ktorý umožňuje obci zriadiť galériu.  
 

Do Registra múzeí a galérií SR zapisuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
múzeá a galérie, ktoré v súlade so zákonom o múzeách a galériách spĺňajú podmienky na 
výkon základných odborných činností. 
 

Galéria Cypriána Majerníka bola do Registra múzeí a galérií zapísaná dňa 05.10.2011.  
 

Galéria Cypriána Majerníka sídli v nebytových priestoroch nachádzajúcich sa 
v budove Zichyho paláca na ulici Ventúrska č. 9 v Bratislave, ktorá je zverená do správy 
mestskej časti. Názov Galéria Cypriána Majerníka galéria používa na základe Licenčnej 
zmluvy zo dňa 11.04.2008 uzatvorenej medzi Slovenskou výtvarnou úniou ako majiteľom 
ochrannej známky „Galéria Cypriána Majerníka“ a mestskou časťou ako nadobúdateľom. 
Licenčná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, do 18.09.2017. Odmena za používanie 
licencie bola dojednaná vo výške 20 000,- Sk ročne, t.j. 663,88 €/ročne.  
 

Mestská časť ako zriaďovateľ galérie je na základe zákona o múzeách a galériách 
povinná zabezpečiť riadny chod, prevádzku a správu galérie, a to najmä prostredníctvom 
výkonu nasledovných činností:  
a) nadobúdanie zbierkových predmetov, 
b) odborná evidencia zbierkových predmetov a vyraďovanie zbierkových predmetov   
z odbornej evidencie, 
c) odborná revízia zbierkových predmetov,  
d) bezpečnosť zbierkových predmetov,  
e) odborná ochrana zbierkových predmetov, 
f) vedecko-výskumná činnosť, 
g) sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok a historických objektov v správe múzea 
alebo galérie. 
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 Mestská časť je ako zriaďovateľ galérie zapísanej v Registri múzeí a galérií SR 
vedenom Ministerstvom kultúry SR pri ukončení činností GCM povinná postupovať v súlade 
s ust. § 4 ods. 3 písm. c) a d) zákona o múzeách a galériách, a teda je povinná zabezpečiť pred 
zrušením galérie nadobudnutie zbierkových predmetov inou galériou v súlade so zameraním 
a špecializáciou rušenej galérie a požiadať Ministerstvo kultúry SR 180 dní pred zrušením 
galérie o vydanie súhlasu; súčasťou žiadosti je oznámenie o spôsobe naloženia so 
zbierkovými predmetmi.  
 
I.2 Zákony a predpisy súvisiace s kontrolou 
-  Zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 
-  Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.p., 
- Zák. č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení    
niektorých zákonov; 
- Zák. č. 93/2006 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, 
tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
- Zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 490/2004 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 
382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov; 
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 Z.z. o odmenách, náhradách 
výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov; 
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 500/2005 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 490/2004 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov; 
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 400/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky čr. 491/2004 Z.z. o odmenách, 
náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. 
 
I.3 Interné smernice doložené ku kontrole 
 Smernica pre vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, účinná od 01.10.2014.   
- Rozhodnutie č. 48/2016 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 17.10.2016 
o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v subjektoch hospodárenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2016,  
-  Príkaz č. 11/2016 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zo dňa 20.10.2016 o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  v organizačných útvaroch Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a v zariadeniach bez právnej subjektivity 
k 31.12.2016, 
-  Príkaz č. 12/2016 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zo dňa 04.11.2016, ktorým sa mení Príkaz č. 11/2016 prednostu Miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 20.10.2016 o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
v organizačných útvaroch Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
a v zariadeniach bez právnej subjektivity k 31.12.2016, 
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I.4 Podklady doložené ku kontrole 
- List starostu mestskej časti z 11.10.2016 adresovaný Galérii mesta Bratislavy – 

Oznámenie o zrušení Galérie Cypriána Majerníka a ponuka na prevzatie umeleckých diel, 
- List riaditeľa Galérie mesta Bratislavy z 15.11.2016 – odpoveď na ponuku na prevzatie 

umeleckých diel, 
- Interný list prednostu úradu z 28.04.2017 adresovaný miestnemu kontrolórovi: 

„Realizácia uznesenia č. 53/2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka – 
splnenie opatrení“, 

- List prednostu úradu z 25.05.2017 adresovaný vedúcej odd. kultúry o zabezpečení  
pomernej časti úhrady odmeny za rok 2017, 

- Platobný poukaz o poukázaní sumy 474,72 Eur z 01.06.2017 Slovenskej výtvarnej únii, 
Bratislava, účel: GCM – posl. doplatok za ochrannú známku, 

- Bankový výpis č. 106 z 05.06.2017 o poukázaní čiastky 474,72 Eur na účet Slovenskej 
výtvarnej únii, 

- List Slovenskej výtvarnej únie adresovaný MČ SM z 20.06.2017 o úhrade za použitie     
ochrannej známky „Galéria Cypriána Majerníka“, 

- List starostu mestskej časti z 27.07.2017 adresovaný Galérii mesta Bratislavy – 
oznámenie aktuálneho stavu (oslovenie všetkých autorov a darcov zbierkových predmetov 
so žiadosťou o doručenie ich súhlasu s prevodom darovaných umeleckých diel do 
zbierkového fondu Galérie mesta Bratislavy),  

- List riaditeľa Galérie mesta Bratislavy zo 14.08.2017 – odpoveď na list starostu 
z 27.07.2017, 

- List starostu mestskej časti zo 16.08.2017 adresovaný Ministerstvu kultúry – Žiadosť 
o vydanie súhlasu na zrušenie galérie Cypriána Majerníka 

- Uznesenie MZ č. 111/2017 z 19.09.2017, 
- List starostu mestskej časti z 19.09.2017 adresovaný Ministerstvu kultúry SR – zaslanie 

doplňujúcich informácií,  
- List Ministerstva kultúry SR adresovaný MČ SM z 28.09.2017 – vydanie súhlasu so 

zrušením Galérie Cypriána Majerníka. 
- Protokol o odovzdaní zbierky umeleckých diel Galérie Cypriána Majerníka z 09.11.2017 
 
I.4.1 Kúpne zmluvy 
7 kúpnych zmlúv  
 
I.4.2 Darovacie zmluvy 
77 darovacích zmlúv  
 
I.4.3 Inventúrny súpis dlhodobého a krátkodobého majetku ku dňu 31.12.2016 
 0904-Centrum kultúry a vzdelávania Ventúrska 9 215-215–II. poschodie 
 
I.5 Podklady použité pri kontrole 
 
I.5.1 Materiály  a uznesenia 

Materiál č. 8   z 29.05.2007  Uznesenie č.    49/2007 
Materiál č. 14/C  z 01.04.2008   Uznesenie č.    33/2008 
Materiál č. 27   z 13.12.2011   Uznesenie č.  115/2011 
Materiál č. 14   z 26.06.2012   Uznesenie č.    78/2012 
Materiál č. 12   z 11.12.2012   Uznesenie č.  138/2012 
Materiál č. 46   z 19.03.2013   Uznesenie č.    46/2013 
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Materiál č. 21   z 10.12.2013   Uznesenie č.  185/2013 
Materiál č. 10   z 26.04.2016   Uznesenie č.    53/2016 
Materiál č. 27  z 28.03.2017  Uznesenie č.    40/2017 
Materiál č. 5  z 19.09.2017  Uznesenie č.  111/2017 

 
I.5.2 Správy o výsledkoch kontrol 

Správa č. 2/2012 o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárenia Centra hudby 
Bratislava-Staré Mesto sídliaceho na Ventúrskej ul. č. 9 za rok 2011 vrátane Galérie 
Cypriána Majerníka. 

Správa č. 3/2012 o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárenia Centra 
vizuálneho umenia Bratislava-Staré Mesto za rok 2011. 

Správa č. 6/2016 o výsledku kontroly realizácie uznesenia č. 53/2016 prijatého na 
zasadnutí MZ 26.04.2016 k termínu 31.10.2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána 
Majerníka. 
 
II.  LICENČNÁ ZMLUVA 

Licenčná zmluva bola uzavretá v zmysle § 508 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v z.n.p. medzi zmluvnými stranami: SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ 
ÚNIA, Dostojevského rad 2, Bratislava ako poskytovateľom  a Mestskou časťou Bratislava-
Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, Bratislava ako nadobúdateľom. 

 
Licenčná zmluva bola uzavretá dňa   11.04.2008,  
jej platnosť bola stanovená do   18.09.2017. 

 
LICENČNÁ ZMLUVA uzavretá v zmysle § 508 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov 
 
Zmluvné strany: 
 
1. Poskytovateľ:   SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ ÚNIA 
    sídlo:    Dostojevského rad 2, 811 09  Bratislava 
    zastúpený   akad. mal. Pavlom Kráľom, predsedom SVÚ 
a 
2. Nadobúdateľ:  Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
    sídlo:   Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava 
    zastúpený:    Ing. arch. Andrejom Petrekom, starostom mestskej časti 

.  
Zmluva má celkovo 7 článkov: 
1. Úvodné ustanovenia 
2. Predmet zmluvy 
3. Odmena za licenciu 
4. Doba trvania zmluvy 
5. Podmienky využívania licencie 
6. Ukončenie zmluvy 
7. Záverečné ustanovenia 
 
Podstata je definovaná v článkoch:  
Čl. l ods. (1) 
 Poskytovateľ je majiteľom slovnej ochrannej známky v znení „GALÉRIA CYPRIÁNA 
MAJERNÍKA“ zapísanej v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva 
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Slovenskej republiky pod č. zápisu 188948, č. prihlášky 2706-97, pre triedu tovarov a služieb 
číslo 41 – výchovná a zábavná činnosť. 
 
ČL. 2 ods. (1) 
Poskytovateľ touto zmluvou udeľuje nadobúdateľovi súhlas na používanie ochrannej známky 
spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
 
ČL. 3  ods. (1) 
Odmena za licenciu bola stanovená v článku 3 ods. 1, a to 20 000,- Sk ročne.  
 
III. ZRIAĎOVACIA LISTINA GCM 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, zastúpená starostkou PhDr. Tatianou Rosovou, 
v súlade so zákonom NR SR č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov 
kultúrnej hodnoty, vydala Zriaďovaciu listinu. 
Zriaďovacia listina bola podpísaná: 12.08.2011. 
 
IV. ZBIERKOVÝ FOND 

Zbierkový fond obsahuje oficiálne 84 umeleckých diel. Diela sú majetkom mestskej 
časti vedené v evidencii majetku. Sú označené, v čase prebiehajúcej kontroly boli uložené 
v samostatnom depozitári v Zichyho paláci. Mestská časť nadobudla celkovo 84 umeleckých 
diel, z toho:  

- 7 umeleckých diel prostredníctvom kúpnych zmlúv,  
- 77 získala mestská časť na základe jednotlivých darovacích zmlúv.  

  
IV.1 Diela kúpené  
(52)  1. Autor: Štefan Papčo       Cena: 4 700 Eur 
Názov diela: Vertical Holidays  
(41)  71. Autor: Juraj Puchovský       Cena:    800 Eur 
Názov diela: Byť otcom seba samého  
(42)  72. Autor: Veronika Rónaiová      Cena: 3 000 Eur 
Názov diela: Doublespeak – Texco Lady 
(58)  73. Autor: Pavla Sceranková       Cena: 1 000 Eur 
Názov diela: Áno alebo nie III. (z cyklu Nahlas) 
(75) 79. Autor: Eja Devečková       Cena:    600 Eur 
Názov diela: Kde nájdem dobrú galériu pre súčasné umenie 
(77)  81. Autor: Filip Jurkovič       Cena:    600 Eur 
Názov diela: Zartheit 
(44) 82. Autor: Igor Onduš       Cena:    500 Eur 
Názov diela: Lyžiarka 

       Cena celkom: 11 200 Eur 
*) Poradové čísla sú číslované podľa znaleckého posudku. 
 **) Čísla v zátvorkách sú poradové čísla v inventarizačnom zápise 
 
IV.2 Diela darované 
2. Autor: Pavlína Fichta Čierna, Názov diela: Na čo nemyslíš, nie je  
3. Autor: Rudolf Fila, Názov diela: Bez názvu 
4. Autor: Fudolf Fila, Názov diela: Štúdia aktu 
5. Autor: Květoslava Fulierová, Názov diela: Torzo z Rujany (z cyklu Kamene) 
6. Autor: Květoslava Fulierová, Názov diela: Premeny (z cyklu Kaktusy) 
7. Autor: Květoslava Fulierová, Názov diela: Kráľovná noci (z cyklu Kaktusy) 
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8. Autor: Květoslava Fulierová, Názov diela: Túžba (z cyklu Kaktusy) 
9. Autor: Květoslava Fulierová, Názov diela: Ľúbosť (z cyklu Kaktusy) 
10. Autor: Květoslava Fulierová, Názov diela: Šťastie (z cyklu Kaktusy)  
11. Autor: Květoslava Fulierová, Názov diela: Biely kvet (z cyklu Kaktusy 
12. Autor: Květoslava Fulierová, Názov diela: Noc (z cyklu Kaktusy) 
13. Autor: Květoslava Fulierová, Názov diela: J.S. Bach Fúgy (z cyklu Hudba) 
14. Autor: Květoslava Fulierová, Názov diela: Hudba života (z cyklu Hudba) 
15. Autor: Květoslava Fulierová, Názov diela: L.v Beethoven Osudová (z cyklu Hudba) 
16. Autor: Květoslava Fulierová, Názov diela: Organový koncert (z cyklu Hudba) 
17. Autor: Květoslava Fulierová, Názov diela: Letná noc 
18. Autor: Květoslava Fulierová, Názov diela: Jeseň v Benátkach 
19. Autor: Květoslava Fulierová, Názov diela: Večer vo Florencii 
20. Autor: Květoslava Fulierová, Názov diela: Večné mesto 
21. Autor: Vladimír Havrilla, Názov diela: Na pláži 
22. Autor: Viktor Hulík, Názov diela: Program A 
23. Autor: Július Koller, Názov diela: Smútočné oznámenie 1,2 
24. Autor: Július Koller, Názov diela: Smútočné oznámenie 
25. Autor: Július Koller, Názov diela: Bez názvu 
26. Autor: Július Koller, Názov diela: Star´speace 
27. Autor: Július Koller, Názov diela: z cyklu Náv.na kn.obálky (E.Ionesco:Kráľ umiera) 
28. Autor: Július Koller, Názov diela: z cyklu Návrhy na kn.obálky (F. Kafka: Poviedky) 
29. Autor: Július Koller, Náz.diela: z cyklu Náv. na kn.obálky (P.Karvaš: Exp.Damokles) 
30. Autor: Július Koller, Náz.diela: z cyklu Náv. na kn.obálky(R.Bradbury:Zlaté jablká slnka) 
31. Autor: Július Koller, Názov diela: Návrhy na kn.obálky (E.Koralov: Synovia revolúcie) 
32. Autor: Július Koller,Náz.diela:cyklusNávrhy na kn.obálky (E.Koralov: Synovia revolúcie) 
33. Autor: Július Koller,Názov diela:z cyklu Náv.na kn.obálky (E.Koralov:Synovia revolúcie) 
34. Autor: Július Koller, Názov diela: z cyklu Náv.na kn.obálky (Príbehy jedného tvaru č. 2) 
35. Autor: Július Koller,Názov diela: z cyklu Náv.na kn.obálky(J.D.Salinger:Kto chytá v žite) 
36. Autor: Július Koller, Názov diela: z cyklu Náv. na kn.obálky (P.Karvaš: Exp. Damokles) 
37. Autor: Július Koller, Názov diela: z cyklu Náv.na kn.obálky (P.Karvaš: Exp.Damokles) 
38. Autor: Július Koller,Názov diela: z cyklu Návrhy na knižné obálky 
39. Autor: Július Koller, Názov diela: Návrhy na knižné obálky 
40. Autor: Július Koller, Názov diela: z cyklu Návrhy na knižné obálky 
41. Autor: Július Koller, Názov diela: z cyklu Návrhy na knižné obálky 
42. Autor: Július Koller, Názov diela: z cyklu Návrhy na knižné obálky 
43. Autor:  Július Koller, Názov diela: z cyklu Návrhy na knižné obálky 
44. Autor: Július Koller, Názov diela: Návrhy na knižné obálky 
45. Autor: Július Koller, Názov diela: Návrhy na knižné obálky 
46. Autor: Július Koller,Názov diela: cyklus Náv.na kn.obálky(J.Steinbeck:Údolie bez konca) 
47. Autor: Július Koller Názov diela: cyklus Náv.na kn.obálky(Peter Karvaš: Exp. Damokles) 
48. Autor: Július Koller, Názov diela: z cyklu Náv.na Kn. obálky (S. Beckett: Koniec hry) 
49. Autor: Július Koller,Náz. diela:z cykl.Náv.na kn.ob.(V.Koneckij:Príbeh inž. Kamuškina) 
50. Autor: Július Koller, Názov diela: z cyklu Náv.na kn.obálky (V. Aksionov: Kolegovia) 
51. Autor: Július Koller, Názov diela: z cyklu Návrhy na knižné obálky 
52. Autor: Július Koller, Názov diela: z cyklu Návrhy na knižné obálky 
53. Autor: Július Koller, Názov diela: z cyklu Návrhy na knižné obálky 
54. Autor: Július Koller, Názov diela: z cyklu Návrhy na knižné obálky 
55. Autor: Július Koller, Názov diela: z cyklu Návrhy na knižné obálky (Člnkovanie) 
56. Autor: Július Koller, Názov diela: z cyklu Návrhy na knižné obálky 
57. Autor: Július Koller, Názov diela: z cyklu Návrhy na knižné obálky 
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58. Autor: Július Koller, Názov diela: z cyklu Návrhy na knižné obálky 
59. Autor: Július Koller, Názov diela: z cyklu Návrhy na knižné obálky 
60.Autor:Július Koller,Názov diela:z cyklu Náv.na kn.obálky (E. Koralov: Synovia revolúcie) 
61. Autor: Július Koller, Názov diela: z cyklu Návrhy na knižné obálky 
62. Autor: Július Koller, Názov diela: z cyklu Návrhy na knižné obálky 
63. Autor: Július Koller, Názov diela: Sydney 
64. Autor: Stanislav Masár, Názov diela: bez názvu 
65. Autor: Juraj Meliš, Názov diela: Žil 
66. Autor: Svätopluk Mikyta, Názov diela: Červené kreslá 
67. Autor: Marián Mudroch, Názov diela: Konvergencie II.  
68. Autor: Ivana Sláviková, Názov diela: Obete varujú 2 – 67/08 
69. Autor: Karol Weisslechner, Názov diela: Relikviár III.  
70. Autor: Jana Želibská, Názov diela: Tabula 2 
74. Autor: Peter Janáčik, Názov diela: GOLD MUND 
75. Autor: Veronika Rónaiová, Názov diela: Havária  
76. Autor: Peter Rónai, Názov diela: Autoportrét 
77. Autor: Dorota Sadovská, Názov diela: Lumina 
78. Autor: Eja Devečková, Názov diela: Videotutorial pre dokonalého diváka 
80. Autor: Filip Jurkovič, Názov diela: Bez názvu 
83. Autor: Igor Onduš, Názov diela: Pyšná princezná 
84. Autor: Jiří Valoch, Názov diela: Bez názvu 
*) Poradové čísla sú číslované podľa znaleckého posudku. 
 
IV.3  Diela bez zmlúv 
1. Rudolf Sikora, Čas ... Priestor 1, obraz  
2. Rudolf Sikora, Pocta priesečníku ..., obraz 
3. Rudolf Sikora, Základy novej budovy SNG, obraz 
4. Adamčiak Milan, Rezídium multimediálnej akcie zo začiatku 90 rokov, replika 
5. Kovačovský Patrik, Priestor I., 1995, objekt 
6. Vladimír Popovič, Vladomenu, 1967, reliéfna koláž  na sololite 
7. Viktor Frešo, torzo elektrickej gitary 
8. Ján Mathé, Pohyb I., 1954, socha, bronz 
9. Neidentifikovaný autor, reliéfny bronz na dreve, šesťdesiate roky 
10. Neidentifikovaný autor, Dve plátna 20x30 s čiernym slovom balkón, tlač na bielom 
podklade 
 
 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (odd. kultúry) oslovila všetkých autorov, ktorých 
umelecké diela neboli mestskou časťou inventarizované (mestská časť ich evidovala ako 
cudzí majetok). 
 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (odd. kultúry) realizovalo odovzdanie všetkých 
vyššie uvedených diel ich autorom. Odovzdanie sa udialo v mesiacoch apríl – jún 2017. 
Odovzdania boli potvrdené podpisom autorov na „Protokole o odovzdaní umeleckého diela“.  
 
IV.4 Znalecký posudok 
V roku 2014 bol spracovaný znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty umeleckých 
diel PhDr. Katarínou Bajcurovou, CSc.  
Zbierkový fond bol ohodnotený na sumu   66 400 Eur, 

- 7 kúpených diel v hodnote    11 200 Eur, 
- 77 darovaných diel v hodnote   55 200 Eur.  
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V znaleckom posudku č. 5/2014 zo dňa 24.02.2014 vypracovanom PhDr. Katarínou 
Bajcurovou, CSc., sa okrem iného uvádza: 
 
„I. ÚVODNÁ ČASŤ 
Na základe objednávky p. Mgr. Kamila Homoľu, prednostu Mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava, predkladám znalecké posúdenie diel zo 
zbierky Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave.  
 
1. Úloha znalca: 
S odvolaním sa na umeleckohistorickú, optickú a porovnávaciu analýzu diel bude mojou 
úlohou znalca:  

 vyjadriť sa k výtvarnej a umeleckohistorickej hodnote diel, 
 vyjadriť sa k výške primeranej súčasnej protihodnoty diel na domácom trhu 

s výtvarným umením. 
2. Účel posudku: Iný 
3. Dátum vyžiadania posudku: 8. februára 2014 
4. Dátum, ku ktorému je vypracovaný posudok: 24. februára 2014 
5. Podklady na vypracovanie posudku:  
 
II. POSUDOK 
Nález 
Ako znalkyni mi za účelom znaleckého posúdenia boli predložené diela podľa Prírastkovej 
knihy Galérie Cypriána Majerníka v Bratislave založenej 20.09.2012 (75 kusov zbierkových 
predmetov), k dvom (nadobudnuté 2013) boli predložené dokumentačné karty (druhostupňová 
dokumentácia). Ďalej  bola predložená Zápisnica zo zasadnutia Komisie na kategorizáciu 
zbierky GCM konaného dňa 25.06.2013 (7 kusov zbierkových predmetov). Na tomto základe 
bola uskutočnená fyzická obhliadka diel v depozitári Galérie Cypriána Majerníka 
v Bratislave, k dielam je priložená príslušná fotodokumentácia, video nebolo 
fotodokumentované. 
 
Diela boli dokumentované v skladbe:  
Autor; Názov diela; Rok vzniku; Značenie; Technika; Rozmery; Prírastkové číslo; Inventárne 
číslo.  
 
Znalecká doložka 
 
Znalecký posudok som vypracovala ako znalkyňa zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov 
a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor: 
Umelecké diela, odvetvie: Umenie výtvarné, evid. č. znalca 910081. Znalecký úkon je 
zapísaný pod poradovým číslom 5/2014 znaleckého denníka č. 3. Za znalecký úkon 
a vzniknuté náklady účtujem  podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. 5/2014.“ 
 
IV.5 Inventarizácia 
 V podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa inventarizačný proces mal 
riadiť podľa „Smernice pre vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“ účinnej od 01.10.2014.  
Smernica má celkovo 9 článkov, ktoré charakterizujú jednotlivé postupy. 
I.  Všeobecné ustanovenia 
II.  Druh, forma, metódy a plán inventarizácie a jej priebeh 
III.  Zodpovednosť za vykonanie inventarizácie 
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IV.  Spôsoby vykonania inventarizácie 
V. Inventúrne súpisy 
VI.  Inventarizačné rozdiely 
VII.  Inventarizačný zápis 
VIII.  Výsledky inventarizácie 
IX.  Záverečné ustanovenia 
 
Uvedená smernica bola aplikovaná do praxe pri inventarizácii k 31.12.2016, a to:  
- Rozhodnutím č. 48/2016 
- Príkazom č. 11/2016 
- Príkazom č. 12/2016 
V uvedenom rozhodnutí, resp. príkazoch boli definované subjekty, ktorých sa inventarizácia 
týka, ako aj zloženia konkrétnych inventarizačných komisií a termíny ich realizácie.  
 
Podľa inventarizácie malo 84 diel celkovú hodnotu  49 400 Eur,  

- kúpených 7 diel hodnotu     13 500 Eur, 
- darovaných 77 diel hodnotu    35 900 Eur. 

 
Odd. majetkové tunajšieho miestneho úradu vykonalo precenenie umeleckých diel 
zbierkového fondu Galérie Cypriána Majerníka podľa cien uvádzaných v znaleckom posudku 
č. 5/2014 zo dňa 24.02.2014, ktorý vypracovala PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.. 
 
V.   UZNESENIA 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s danou 
problematikou prijalo v priebehu rokov viacero uznesení, ktoré sú v tejto správe uvádzané aj 
z dôvodu historickej informovanosti v nasledujúcich podkapitolách: 
 
V.1 Uznesenie č. 49/2007 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
určuje 
v zmysle § 18 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, že 
ako subjekty, ktoré nemajú právnu subjektivitu, budú od 1. júna 2007 hospodáriť so zvereným 
preddavkom tieto zariadenia mestskej časti: 
1. Miestne kultúrne centrum Ventúrska 9, 
2. Miestne kultúrne centrum Školská 14,  
3. Miestne kultúrne centrum Gaštanová 9.   
 
V.2 Uznesenie č. 33/2008 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. zrušuje 
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. schvaľuje 
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 
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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. určuje 
podľa § 18 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov, že subjekty uvedené v časti B. body 1. až 3. tohto uznesenia sú 
zariadenia bez právnej subjektivity a budú hospodáriť so zvereným preddavkom; 
D. poveruje 
starostu mestskej časti 
ku všetkým úkonom k realizácii tohto uznesenia.  
 
V.3 Uznesenie č. 115/2011 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
berie na vedomie 
plán kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
I. polrok 2012.  
 
V.4 Uznesenie č. 78/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
plán kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
II. polrok 2012. 
 
V.5 Uznesenie č. 138/2012 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
berie na vedomie 
správu o výsledku kontroly hospodárenia v Centre hudby Bratislava-Staré Mesto sídliaceho 
na Ventúrskej ul. č. 9 za rok 2011 vrátane galérie Cypriána Majerníka. 
 
V.6 Uznesenie č. 46/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
berie na vedomie 
správu o výsledku kontroly hospodárenia Centra divadla, literatúry a vzdelávania Bratislava-
Staré Mesto za rok 2011.   
 
V.7 Uznesenie č. 185/2013 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
schvaľuje 
Zmluvu o prevode zriaďovateľskej funkcie Galérie Cypriána Majerníka a o úprave 
podmienok spolupráce medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Centrom vizuálneho 
umenia CEVIUM, n.o.  
 
VI. UZNESENIE č. 53/2016 z 26.04.2016 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa na svojom zasadnutí dňa 
26.04.2016 prijalo nasledovné uznesenie:  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
A. schvaľuje 
zrušenie Galérie Cypriána Majerníka po vykonaní nasledovných krokov:  
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1. osloviť, resp. informovať autorov umeleckých diel o zámere zrušenia Galérie Cypriána 
Majerníka a o spôsobe ďalšieho nakladania s umeleckými dielami, ktoré sú toho času na 
základe darovacích a kúpnych zmlúv majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  
2. osloviť Galériu mesta Bratislavy a/alebo ďalšie galérie s obdobným zámerom 
a špecializáciou ako Galéria Cypriána Majerníka ohľadom nadobudnutia zbierkových 
predmetov, ktoré sú zaradené do zbierkového fondu Galérie Cypriána Majerníka, 
3. ukončiť Licenčnú zmluvu uzatvorenú so Slovenskou výtvarnou úniou a ukončiť používanie 
ochrannej známky Galérie Cypriána Majerníka, 
4. požiadať Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu so zrušením Galérie 
Cypriána Majerníka a o jej následný výmaz z Registra múzeí a galérií SR.  
B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti 
na uskutočnenie všetkých právnych úkonov potrebných na vykonanie uznesenia.  
 
VI.1 Uznesenie č. 53/2016, časť A1 
 osloviť, resp. informovať autorov umeleckých diel o zámere zrušenia Galérie 

Cypriána Majerníka a o spôsobe ďalšieho nakladania s umeleckými dielami, 
ktoré sú toho času na základe darovacích a kúpnych zmlúv majetkom mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto.  

 
Mestská časť oslovila listom všetkých autorov a darcov zbierkových predmetov 

Galérie Cypriána Majerníka (mesiac júl 2016), v ktorom boli informovaní o prijatí a schválení  
tohto uznesenia a o zámere mestskej časti zrušiť Galériu Cypriána Majerníka. V tomto 
prípade mestskej časti nebola doručená žiadna písomná reakcia, resp. odpoveď od autorov 
zbierkových predmetov Galérie Cypriána Majerníka. 

Mestská časť opakovane oslovila všetkých autorov a darcov zbierkových predmetov 
Galérie Cypriána Majerníka so žiadosťou o doručenie ich súhlasu s prevodom darovaných 
umeleckých diel do zbierkového fondu Galérie mesta Bratislavy.  

Len v šiestich prípadoch bola mestskej časti doručená kladná spätná odpoveď (p. 
Veronika Rónaiová, p. Peter Rónai, p. Karol Weisslechner, p. Květoslava Fulierová, Július 
Koller – v zastúpení právneho nástupcu p. K. Fulierovej, p. Doc. Marián Mudroch akad. 
soch.). 

P. Svätopluk Mikyta vyjadril písomný nesúhlas a mestská časť mu bola ochotná vrátiť 
po vzájomnej dohode jeho darované umelecké dielo pod názvom „Červené kreslá“.  

K uvedenému nesúhlasu zaujalo stanovisko Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
tlmočené v liste z 26.09.2017, v ktorom sa uvádza: „V prípade 84 kusov zbierkových 
predmetov Galérie Cypriána Majerníka ide o nadobudnutie Galériou mesta Bratislavy, ktorej 
súhlas s nadobudnutím Mestská časť Bratislava-Staré Mesto uviedla v prílohe žiadosti 
o vydanie súhlasu na zrušenie Galérie Cypriána Majerníka. Uvedené sa týka i diela Červené 
kreslá od autora Svätopluka Mikytu (prírastkové číslo 2012/66 a evidenčné číslo D2 45), a to 
z toho dôvodu, že ide o zbierkový predmet Galérie Cypriána Majerníka.“ 

 
 Po osobnej konzultácii s riaditeľom Galérie mesta Bratislavy p. Jančárom oznámil pán 
Svätopluk Mikyta e-mailom dňa 02.11.2017 svoj súhlas, v ktorom sa okrem iného píše:  
 „Dielo sa síce ocitne v iných súvislostiach ako bolo plánované, ale zároveň by som 
nerád skomplikoval celú situáciu. Týmto potvrdzujem, že moje dielo „Červené kreslá“ môže 
byť prevedené do zbierky GMB tak, ako bolo navrhnuté“. 
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V ostatných prípadoch mestskej časti nebola doručená žiadna písomná odpoveď resp. 
reakcia na opakované oznámenie MČ SM.  

Autori umeleckých diel boli v liste upozornení, že v prípade, ak písomný súhlas, resp. 
ich stanovisko neoznámia mestskej časti do 15 dní od doručenia  listu, mestská časť to bude 
považovať, že súhlas s prevodom umeleckých diel bol z ich strany udelený. Autorom 
umeleckých diel teda márne uplynula stanovená lehota na vyjadrenie, a možno konštatovať,  
že ich súhlas s prevodom darovaných diel bol mestskej časti udelený.  
 
VI.2 Uznesenie č. 53/2016, časť A2 
 osloviť Galériu mesta Bratislavy a/alebo ďalšie galérie s obdobným zámerom 

a špecializáciou ako Galéria Cypriána Majerníka ohľadom nadobudnutia 
zbierkových predmetov, ktoré sú zaradené do zbierkového fondu Galérie 
Cypriána Majerníka. 

 
Dňa 11.10.2016 zaslal starosta list adresovaný Galérii mesta Bratislavy, v ktorom bolo 
oznámené       zrušenie galérie Cypriána Majerníka a zaslaná ponuka na prevzatie umeleckých 
diel. V liste sa okrem iného uvádza,, že Miestne zastupiteľstvo mestskej časti schválilo 
uznesením č. 53/2016 prijatom na svojom zasadnutí konanom dňa 26.04.2016 zrušenie 
Galérie Cypriána Majerníka po vykonaní nasledovných krokov:  
„1. osloviť, resp. informovať autorov umeleckých diel o zámere zrušenia Galérie Cypriána 
Majerníka a o spôsobe ďalšieho nakladania s umeleckými dielami, ktoré sú toho času na 
základe darovacích a kúpnych zmlúv majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
2. osloviť Galériu mesta Bratislavy a/alebo ďalšie galérie s obdobným zámerom 
a špecializáciou ako Galéria Cypriána Majerníka ohľadom nadobudnutia zbierkových 
predmetov, ktoré sú zaradené do zbierkového fondu Galérie Cypriána Majerníka, 
3. ukončiť Licenčnú zmluvu uzatvorenú so Slovenskou výtvarnou úniou a ukončiť používanie 
ochrannej známky Galérie Cypriána Majerníka, 
4. požiadať Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu so zrušením Galérie 
Cypriána Majerníka a o jej následný výmaz z Registra múzeí a galérií SR. 
 
V Zbierke Galérie Cypriána Majerníka je evidovaných 84 zdokumentovaných zbierkových 
predmetov. Diela sú majetkom mestskej časti, vedené riadne v evidencii majetku za celkovú 
nadobúdaciu hodnotu 49 400,00 Eur. Diela sú označené, uložené v samostatnom depozitári 
v Zichyho paláci. Dodržiava sa bezpečnostný režim, tak ako ho nastavili bývalí pracovníci 
galérie. Mestská časť nadobudla celkovo 7 umeleckých diel prostredníctvom kúpnych zmlúv, 
a to za celkovú kúpnu cenu vo výške 11 200,00 Eur. Ostatné umelecké diela, v počte 77 ks 
získala mestská časť na základe jednotlivých darovacích zmlúv.  
 
V roku 2014 bol spracovaný znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty umeleckých 
diel p. PhDr. Katarínou Bajcurovou, CSc. Zbierkový fond bol ohodnotený na sumu 66.400,- 
Eur.  
 
V zmysle vyššie uvedených skutočností a prijatého Uznesenia č. 53/2016 Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, si Vás dovoľujem osloviť s ponukou na 
prevzatie Zbierky Galérie Cypriána Majerníka Vašou galériou za účelom zachovania jej 
umeleckej hodnoty a propagácie, šírenia a podpory umeleckých diel, ktoré danú zbierku 
tvoria.“ 
 
V prílohe listu bola zaslaná stručná charakteristika jednotlivých umeleckých diel aj s určením 
ich všeobecnej hodnoty na základe vypracovaného znaleckého posudku z roku 2014. 
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Dňa  15.11.2016 bol starostovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto doručený list od Galérie 
mesta Bratislavy, v ktorom sa okrem iného píše: 
„Vážený pán starosta, 
ďakujem Vám za ponuku o prevzatie umeleckých diel po zrušení Galérie Cypriána Majerníka.  
Na základe priloženého zoznamu ide o 84 zbierkových predmetov v majetku Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli získavané v priebehu pôsobenia Galérie Cypriána 
Majerníka ako dar autorov (77 zb. predmetov) a nadobudnuté prostredníctvom kúpnych 
zmlúv (7 zb. predmetov). V evidencii majetku sú vedené za celkovú nadobúdaciu hodnotu 
49 400,00 Eur a za celkovú kúpnu cenu vo výške 11 200,00 Eur. Na základe znaleckého 
posudku na určenie všeobecnej hodnoty umeleckých diel p. PhDr. Katarínou Bajcurovou, 
CSc. fond zbierkových predmetov bol ohodnotený na sumu 66 400,00 Eur. Galéria mesta 
Bratislavy (GMB) je schopná a ochotná prevziať 84 zbierkových predmetov Galérie Cypriána 
Majerníka za účelom zachovania jej umeleckej hodnoty, propagácie, šírenia a podpory 
umeleckých diel s podmienkou, že darcovia a autori zbierkových predmetov budú 
informovaní a uzrozumení prevodom a prejavia písomný súhlas s prevodom darovaných 
umeleckých diel do zbierkového fondu GMB.“ 
 
Dňa 16.10.2017 bola oboma zmluvnými stranami podpísaná Darovacia zmluva č. 363/2017 
uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  
medzi zmluvnými stranami: 
Názov:  Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
Sídlo:   Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava 
a 
Názov:  Galéria mesta Bratislavy 
Sídlo:   Františkánske námestie č. 11, 815 35  Bratislava 
Podpísaná  16.10.2017 
 
Zmluva má tieto články:  

Preambula 
Článok I.    Predmet zmluvy 
Článok II.  Odovzdanie a prevzatie daru 
Článok III. Záverečné ustanovenia  
 
Podstata je definovaná v článkoch: 
Čl. 1 ods. (1)  
Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod vlastníctva 83 umeleckých diel zo 
zbierkového fondu Galérie Cypriána Majerníka v súlade s uznesením miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 111/2017 zo dňa 19.09.2017 a prevod 
vlastníctva diela Červené kreslá od Svätopluka Mikytu. Zoznam diel s uvedením autora 
a názvu diela tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1. 
Čl. I ods. (2) 
Darca touto zmluvou daruje umelecké diela uvedené v prílohe č. 1 a ocenené znaleckým 
posudkom PhDr. Kataríny Bajcurovej na 66 400,- Eur obdarovanému.  
Čl. I ods. (3) 
Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo daru prejde na obdarovaného dňom protokolárneho 
prevzatia daru, alebo uplynutím lehoty podľa článku II. ods. 1, podľa toho, ktorá skutočnosť 
nastane skôr.  
Čl. II. ods. (1) 



 15 

Obdarovaný sa zaväzuje dar prevziať v lehote 15 dní od účinnosti tejto zmluvy a na vlastné 
náklady a nebezpečenstvo ho odborne premiestniť. 
 

Dňa 09.11.2017 bolo podľa protokolu o odovzdaní zbierky umeleckých diel Galérie 
Cypriána Majerníka odovzdaných a zároveň prebratých 84 umeleckých diel. Za mestskú časť 
Bratislava-Staré Mesto odovzdala diela Mgr. Ľubica Janegová, vedúca odd. kultúry, za 
Galériu mesta Bratislavy diela prevzala Mgr. Kristína Mišechová, asistentka zbierky kresby 
a grafiky.  
 Neoddeliteľnou súčasťou protokolu je príloha – zoznam umeleckých diel Galérie 
Cypriána Majerníka.  
 
VI.3 Uznesenie č. 53/2016, časť A3 
 ukončiť Licenčnú zmluvu uzatvorenú so Slovenskou výtvarnou úniou a ukončiť 

používanie ochrannej známky Galérie Cypriána Majerníka, 
 
V rámci splnenia tejto časti uznesenia boli realizované tieto úkony:  
 
- Dňa 25.05.2017 zaslal prednosta úradu list adresovaný vedúcej odd. kultúry, v ktorom 

žiada o zabezpečenie úhrady odmeny za rok 2017, ktorej pomerná časť za obdobie od 
01.01.2017 do 18.09.2017 predstavuje čiastku 474,72 Eur.  

- Dňa 01.06.2017 bol vystavený Platobný poukaz o poukázaní sumy 474,72 Eur Slovenskej 
výtvarnej únii, Bratislava, ako účel uvedený na Platobnom poukaze je: GCM – posl. 
doplatok za ochrannú známku, 

- Dňa 05.06.2017 doložený v účtovníctve BV č. 106 z o poukázaní  čiastky 474,72 Eur na 
účet Slovenskej výtvarnej únii, 

- Dňa 20.06.2017 doručený mestskej časti Bratislava-Staré Mesto list od Slovenskej 
výtvarnej únie, v ktorom sa uvádza:  

„Dňa 05.06.2017 bola na účet Slovenskej výtvarnej únie pripísaná suma 472,72 Eur, 
ktorú uhradila Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako doplatok za použitie ochrannej 
známky GCM.  
Potvrdzujeme, že vzájomné povinnosti, ktoré vznikli na základe Licenčnej zmluvy zo dňa 
11.04.2007 na používanie slovnej ochrannej známky v znení „Galéria Cypriána 
Majerníka“, zapísanej v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR 
pod číslom  zápisu 188948 č. prihlášky 2706-97, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami 
poskytovateľom: Slovenská výtvarná únia, Dostojevského rad 2, 811 09  Bratislava a  
nadobúdateľom: Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  
Bratislava  
boli týmto definitívne doriešené, voči nadobúdateľovi nemáme žiadne ďalšie 
pohľadávky.“ 

 
VI.4 Uznesenie č. 53/2016, časť A4 
 požiadať Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu so 

zrušením Galérie Cypriána Majerníka a o jej následný výmaz z Registra múzeí 
a galérií SR 

 
Dňa 16.08.2017 starosta mestskej časti zaslal list Ministerstvu kultúry SR, v ktorom sa 
uvádza: 
Vec: Žiadosť o vydanie súhlasu na zrušenie galérie Cypriána Majerníka  
„ V zmysle § 4 ods. 4 písm. b) zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane 
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
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o priestupkoch v znení neskorších predpisov Vás týmto mestská časť Bratislava-Staré mesto 
ako zriaďovateľ galérie Cypriána Majerníka žiada o udelenie súhlasu na zrušenie tejto galérie. 
K žiadosti zároveň prikladáme listinu, ktorá preukazuje spôsob naloženia so zbierkovými 
predmetmi.  
Príloha: Oznámenie aktuálneho stavu/Galéria Cypriána Majerníka“ 
 
Dňa 28.09.2017 bol mestskej časti Bratislava-Staré Mesto doručený list, v ktorom sa okrem 
iného uvádza: 

„Listom č. 5557/36249/2017/PRA/Bem zo dňa 16.08.2017 ste požiadali Ministerstvo 
kultúry Slovenskej republiky o vydanie súhlasu so zrušením Galérie Cypriána Majerníka, 
ktorá je vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti.  
Po posúdení Vašej žiadosti Vám oznamujeme nasledujúce stanovisko Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky. 

Žiadosti Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto predloženej Ministerstvu kultúry 
Slovenskej republiky v súlade s § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách 
a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
206/2009 Z.z.“) sa vyhovuje a vydáva sa súhlas Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na 
zrušenie Galérie Cypriána Majerníka, a to za predpokladu splnenia povinnosti podľa § 4 ods. 
3 písm. c) zákona č. 206/2009 Z.z., ktorou je povinnosť zriaďovateľa galérie zabezpečiť pred 
jej zrušením nadobudnutie zbierkových predmetov inou galériou alebo múzeom v súlade so 
zameraním a špecializáciou tejto galérie alebo múzea, ktorých zriaďovateľom je osoba podľa 
§ 3 ods. 1 zákona č. 206/2009.  

V prípade 84 kusov zbierkových predmetov Galérie Cypriána Majerníka ide 
o nadobudnutie Galériou mesta Bratislavy, ktorej súhlas s nadobudnutím Mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto uviedla v prílohe žiadosti o vydanie súhlasu na zrušenie Galérie 
Cypriána Majerníka.  

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že podľa § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 
206/2009 Z.z. ste do 60 dní od zrušenia Galérie Cypriána Majerníka povinní požiadať 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o výmaz Galérie Cypriána Majerníka z Registra 
múzeí a galérií Slovenskej republiky.“ 
 
VI.5 Uznesenie č. 53/2016, časť B 
B. splnomocňuje 
starostu mestskej časti 
na uskutočnenie všetkých právnych úkonov potrebných na vykonanie uznesenia.  
 
Dňa 11.10. 2016 starosta MČ SM adresoval Galérii mesta Bratislavy list, v ktorom riaditeľa 
tejto inštitúcie informoval o zrušení Galérie Cypriána Majerníka a zároveň ponúkol GMB 
prevzatie umeleckých diel.  
Dňa 27.07.2017 starosta MČ SM listom adresovaným GMB informoval o súhlase autorov 
umeleckých diel s presunom z GCM do GMB.  
Dňa 16.08.2017 starosta MČ SM požiadal listom Ministerstvo kultúry SR o vydanie súhlasu 
na zrušenie GCM.  
Dňa 19.09.2017 starosta MČ SM listom adresovaným Ministerstvu kultúry SR doplnil všetky 
požadované informácie k zrušeniu GCM. 
Dňa 03.11.2017 starosta MČ SM zaslal žiadosť na Ministerstvo kultúry SR o výmaz 
z Registra múzeí a galérií SR. V žiadosti sa okrem iného uvádza:  
 „Dňa 17.10.2017 nadobudla účinnosť Darovacia zmluva č. 363/2017 zo dňa 
16.10.2017, uzatvorená medzi mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ako darcom 
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a Galériou mesta Bratislavy ako obdarovaným (ďalej len „darovacia zmluva“), ktorou Galéria 
mesta Bratislavy nadobudla do vlastníctva 84 kusov zbierkových predmetov Galérie Cypriána 
Majerníka  (ďalej len „dar“), ktorých zoznam tvorí neoddeliteľnú súčasť darovacej zmluvy 
ako Príloha č. 1.  
 V zmysle čl. I ods. 3 v spojení s čl. II. ods. 1 darovacej zmluvy sa Galéria mesta 
Bratislavy stala vlastníkom daru najneskôr 02.11.2017. Nadobudnutím daru bola splnená 
povinnosť podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 206/2009 Z.z., ako podmienka zrušenia galérie 
v zmysle súhlasu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-4219/2017-222/14987, 
v spojení s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
53/2016.  
 Mestská časť ako zriaďovateľ zrušenej Galérie Cypriána Majerníka týmto v súlade 
s ustanovením § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 206/2009 Z.z. žiada Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky o výmaz Galérie Cypriána Majerníka z Registra múzeí a Galérií 
Slovenskej republiky“. 
 
VII.  ZÁVER 
 

Vzhľadom na splnenie všetkých bodov uznesenia a na skutočnosť, že dňa 09.11.2017 
boli všetky diela presunuté z depozitáru Galérie Cypriána Majerníka  do Galérie mesta 
Bratislavy možno konštatovať, že Galéria Cypriána Majerníka „de jure“ aj „de facto“ prestala 
existovať, čím sa naplnilo uznesenie č. 6/2016.  

Správa bola prerokovaná so starostom mestskej časti Mgr. Radoslavom Števčíkom 
a s poverenou prednostkou úradu JUDr. Ivetou Hahnovou.  
 
 
 
 


