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Návrh uznesenia 
 
 

 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu  
 
 
 
 

A. berie na vedomie  
 

vzdanie sa funkcie PhDr. Petra Hyrossa, riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie Múzeum 
mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava, k 31. 03. 2021. 

 
 

B. poveruje  
 

Mgr. Zuzanu Palicovú vedením príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy, 
Radničná 1, 815 18 Bratislava, od 01. 04. 2021 do času vymenovania riaditeľa/ky mestskej 
príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy, ktorý/á vzíde z výberového konania. 

 
 



Dôvodová správa 
 
 

Riaditeľ Múzea mesta Bratislavy PhDr. Peter Hyross požiadal primátora hlavného 
mesta SR Bratislavy Matúša Valla o uvoľnenie z funkcie k termínu 31. 03. 2021. 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „mestské 
zastupiteľstvo“) je v zmysle § 11 ods. 5 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov vyhradené 
na návrh primátora vymenúvať a odvolávať riaditeľov rozpočtových a príspevkových 
organizácií celomestského charakteru.  

 
Na základe uvedeného predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na poverenie 

Zuzany Palicovej vedením mestskej príspevkovej organizácie Múzea mesta Bratislavy, 
Radničná 1, 815 18 Bratislava, od 01. 04. 2021 do času vymenovania riaditeľa/ky tejto 
mestskej príspevkovej organizácie, ktorý/á vzíde z výberového konania. 

 
Múzeum mesta Bratislavy sa v súčasnosti nachádza v období, ktoré je plné náročných 

projektov, manažérskych a odborných výziev a rozbehnutých aktivít, ktoré sú súčasťou priorít 
na nadchádzajúce obdobie (o. i. vybudovanie depozitárov pre zbierky múzea).  
 

Vzhľadom k tomu, že súčasný riaditeľ Múzea mesta Bratislavy PhDr. Peter Hyross, 
končí vo funkcii k 31. 03. 2021, považujeme za najlepší postup poverenie, tak aby bolo 
zabezpečené kontinuálne pokračovanie v rozbehnutých aktivitách a projektoch a napĺňanie 
požiadaviek zriaďovateľa smerom k organizácii, ktoré boli artikulované v rámci 
minuloročného výberového konania, a ktoré sú pre organizáciu záväzné (pretavené do 
merateľných ukazovateľov a cieľov viazaných na schválený príspevok mesta do rozpočtu 
organizácie).Následne bude vyhlásené, v zmysle postupov výberové konanie na riaditeľa/ku 
organizácie. 
 

Mgr. Zuzana Palicová, navrhovaná na poverenie riadením organizácie od 01. 04. 2021, 
pôsobila od júla 2019 na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy ako gestorka mestskej 
príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy. Zodpovedala za metodické nastavenie 
ich činnosti, participovala na spoločných projektoch hlavného mesta SR Bratislavy a Múzea 
mesta Bratislavy, pričom stála pri všetkých zmenách a nastavení spolupráce organizácie so 
zriaďovateľom. Aktuálne zastáva pozíciu vedúcej marketingu a PR Múzea mesta Bratislavy. 
Menovaná pozná organizáciu a všetky v nej aktuálne rozbehnuté a realizované procesy a 
projekty. Aj podľa slov a návrhu súčasného riaditeľa, PhDr. Peter Hyrossa, vie prevziať 
agendu na odbornej úrovni tak, aby neboli aktivity Múzea mesta Bratislavy ohrozené a bola 
zachovaná kontinuita. 

 
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 173/2021 zo dňa 11 03. 

2021 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh na personálne zmeny vo vedení 
mestskej príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy.  



Výpis z online zasadnutia Komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho 
dedičstva MsZ (formou videokonferencie) dňa 10.03.2021  

 
 
 

K bodu 4  
Návrh na personálne zmeny vo vedení mestskej príspevkovej organizácie Múzeum 
mesta Bratislavy 
 
Stanovisko:  
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh na personálne zmeny vo vedení mestskej 
príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy.  
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0   Zdržal sa: 0  
 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť opisu:  
Mgr. Katarína Lukyová, v. r.   Ing. Matej Vagač, v. r.  
tajomníčka komisie   predseda komisie  
 

 


