
 

 3 

MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa  25. 10. 2012 
 
 
 
 

Návrh  
Dodatok č. 3 Zriaďovacej listiny Bratislavského kultúrneho a informačného strediska 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

október 2012 
 
                                                                                                                              

 
 

 
 
 
Predkladateľ: 
 
 
Mgr. Rastislav Gajarský v.r. 
riaditeľ magistrátu 
 
Zodpovedný: 
 
 
Mgr. Elena Poláková v.r. 
vedúca oddelenia kultúry, školstva a športu 
 
Spracovateľ: 
 
 
Ing. Vladimír Grežo v.r. 
riaditeľ BKIS 
Mgr. Alexandra Bučková v.r. 
BKIS 
 

 
 
 
Materiál obsahuje: 
 
1.Návrh uznesenia 
2. Dôvodovú správu 
3. Návrh Dodatku č. 3 Zriaďovacej listiny BKIS 
4. Výpis zo zápisnice z rokovania  komisie     
   kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  
   zo dňa 13.9. 2012 
5. Výpis zo zápisnice z rokovania Komisie pre CR 
a medzinárodnú spoluprácu MsZ zo dňa 10.9. 2012 
6.Uznesenie MsR č. 661/2012 zo dňa 11. 10. 
2012 
     
           
               
             
                
              



 

 1 

 
Kód uzn.: 7.3 
                12.4 

 
 

 
 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

s c h v a ľ u j e   
 
Dodatok č. Zriaďovacej listiny Bratislavského kultúrneho a informačného strediska s účinnosťou dňom 
25. októbra 2012. 
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Dôvodová správa 
 

 Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (MsZ) bolo schválené 
založenie oblastnej organizácie cestovného ruchu (BTB). Následne bolo Bratislavské kultúrne 
a informačné stredisko (BKIS) listom primátora zo dňa 24.01.2012 požiadané zabezpečiť všetky 
potrebné kroky k delimitácií úseku cestovného ruchu a informácií BKIS do novovzniknutej organizácie 
a predložiť návrh na úpravu zriaďovacej listiny s vypustením činností a kompetencií v oblasti 
cestovného ruchu.  
 Následne bolo BKIS požiadané primátorom hl. mesta na základe uznesenia MsZ o dočasný 
výkon podnikateľských činností v oblasti cestovného ruchu do 30.07.2012, t.j. do doby schválenia 
podnikateľskej činnosti valným zhromaždením BTB a vydania živnostenského oprávnenia príslušným 
živnostenským úradom. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení bolo BTB vydané dňa 24.07.2012. 
Listom zo dňa 22.06.2012 bol riaditeľovi BKIS primátorom stanovený termín na predloženie zmien 
v zriaďovacej listine BKIS do operatívnej porady primátora dňa 27.08.2012 a následne na septembrové 
rokovanie MsZ. 
 V zmysle uvedeného predkladáme návrh úpravy zriaďovacej listiny formou písomného dodatku 
č. 3. 
 V úprave predmetu činnosti sme vychádzali z delimitačného protokolu medzi BKIS a BTB 
a dodatok č. 3 prináša nasledovné zmeny: 
1. Presun činností a kompetencií z BKIS na BTB je (vypúšťa sa: „v oblasti cestovného ruchu): 
a) zhromažďuje, spracúva, archivuje a poskytuje informácie o Bratislave, jej histórii, kultúre, 

pamiatkach, turistických zaujímavostiach, kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, ako 
aj informácie všeobecného charakteru; 

b) zabezpečuje systémovo funkcie turistickej informačnej kancelárie verejným sprístupnením 
relevantných informácií, zabezpečovaním sprievodcovskej činnosti, organizovaním vlastivedných 
podujatí; 

c) zabezpečuje šírenie informácií a propagáciu Bratislavy ako turistickej destinácie na území 
Bratislavy“. 

2. Návrh rozširuje pri „zhromažďovaní, analyzovaní, využívaní, uchovávaní a sprístupňovaní 
informačný fond nielen pre pojem „Bratislava“, ale pre „kultúrne a spoločenské dianie 
v Bratislave“. 

3. Dopĺňa sa činnosť BKIS o:„organizuje podujatia vzdelávacieho charakteru, realizuje vzdelávacie 
aktivity a činnosti priamo súvisiace so vzdelávaním.“.  

4. V časti správy majetku je definovaný vzťah BKIS k sídlu organizácie podľa zverovacieho 
protokolu. 

5. V časti podnikateľskej činnosti vypúšťa dodatok č. 3 zabezpečovanie sprievodcovskej činnosti, 
navrhuje zmeniť organizovanie vlastivedných a vzdelávacích podujatí na „organizačné a technické 
zabezpečenie a organizovanie vzdelávacích podujatí a aktivít a činností priamo súvisiacich so 
vzdelávaním“ a vypúšťa prevádzkovanie cestovnej kancelárie a poriadanie zájazdov. 

Predmetom delimitácie nie je organizovanie kurzov turistických sprievodcov po Bratislave podľa 
platných právnych predpisov; uvedenú činnosť vykonáva BKIS v zmysle akreditácie č. 2019/2010/39/1, 
vydanej MŠ SR v zmysle zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a nie je možné túto činnosť 
delimitovať v zmysle podmienok pridelenej akreditácie. BKIS bude v zmysle vyššie uvedeného, ako aj 
na základe požiadaviek lektorského zboru a dopytu zo strany záujemcov v rámci platnej akreditácie 
pokračovať v organizovaní kurzu turistických sprievodcov po Bratislave a plánuje v budúcnosti 
realizovať aj vzdelávacie aktivity v oblasti kultúry či v iných relevantných oblastiach. Preto túto činnosť 
navrhujeme v zriaďovacej listine v rozšírenom rozsahu formulovať ako je uvedené v dodatku, t.j. ako 
„organizovanie podujatí vzdelávacieho charakteru, realizáciu vzdelávacích aktivít a činností priamo 
súvisiacich so vzdelávaním“.  
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(Návrh) 
 

Dodatok č. 3 
zriaďovacej listiny Bratislavského kultúrneho a informačného strediska 

 
 
Zriaďovacia listina Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, Židovská 1, 815 15 
Bratislava 1, zo dňa 30.11.2003 vydaná hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou sa 
mení nasledovne: 
 
1. Do identifikačných údajov organizácie sa dopĺňa  IČO: 30 794 544. 
 

Čl. I. 
 

2. V Čl. I. sa zrušuje označenie prvého bodu. 
3. V Čl. I v ods. 1 sa slová „o Bratislave“ nahrádzajú slovami „o kultúrnom a spoločenskom 

dianí v Bratislave.“. 
4. V Čl. I sa za písm. d) sa vypúšťajú slová „v oblasti kultúry“. 
5. V Čl. I sa za písm. d) vkladá písm. e), ktoré znie: „e) organizuje podujatia vzdelávacieho 

charakteru, realizuje vzdelávacie aktivity a činnosti priamo súvisiace so vzdelávaním.“. 
6. V Čl. I doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená f) až k). 
7. V Čl. I sa za písmenom f) vypúšťajú slová „v oblasti cestovného ruchu“. 
8. V Čl. I sa zrušuje písm. h) až k). 
9. V Čl. III  sa v bode 2. slová „podľa čl. 38 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov“ nahrádzajú slovami 
„v súlade so Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.“. 

10. V Čl. V. bod 3 znie: „3. Objekt na Židovskej ul. č. 1, v ktorom sídli Bratislavské kultúrne 
a informačné stredisko je zverený do správy Bratislavského kultúrneho a informačného 
strediska preberacím protokolom č. 118805531100 zo dňa 01.07.2011. Protokol je 
súčasťou zriaďovacej listiny.“. 

11. Čl. V. sa dopĺňa bodom 4. ktorý znie: „4. Objekt Starej tržnice je zverený do správy 
Bratislavského kultúrneho a informačného strediska zverovacím protokolom č. 11 88 
0166 12 00 zo dňa 18.09.2012. Protokol je súčasťou zriaďovacej listiny“. 

12. V Čl. VI. v bode 2 sa vypúšťa písm. b). 
13. V Čl. VI. sa doterajšie písmená c) až g) označujú ako písmená b) až f). 
14. V Čl. VI. písm. f) znie: “f) organizačné a technické zabezpečenie a organizovanie 

vzdelávacích podujatí,  aktivít a činností priamo súvisiacich so vzdelávaním.“. 
15. V Čl. VI. sa v bode 3 vypúšťa písm. e). 

 
 

Čl. II. 
 

Tento dodatok nadobúda účinnosť  25. 10. 2012 
 
 
 
         Milan Ftáčnik 
             primátor 

 



 

 

 
 



Návrh dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Bratislavského kultúrneho a informačného 

strediska (vypustenie činností a kompetencií v oblasti cestovného ruchu)  

Kód uzn.: 7.3 

12.4 

 

Uznesenie č. 661/2012 

     zo dňa 11. 10. 2012 

     

Mestská rada  po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť Návrh dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Bratislavského kultúrneho a informačného 

strediska (vypustenie činnosti a kompetencií v oblasti cestovného ruchu). 

- - - 

 






