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N á v r h  u z n e s e n i a  
 
 

UZNESENIE č. ......./2023 
zo dňa 27. 01. 2023 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu 

 
 

o d v o l á v a  
 

 
 

podľa § 11 ods. 2 písm. h) z. č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších 
predpisov PhDr. Annu Píchovú z funkcie riaditeľky Malokarpatského osvetového strediska 
v Modre, IČO: 00 180 289, so sídlom: Horná 215/20, 900 01 Modra. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
 

Prostredníctvom realizácie projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ v rámci programu 

INTERREG VA SK-AT sa otvorili v októbri 2022 zrekonštruované priestory kaštieľa v Modre, 

ako sídla Malokarpatského osvetového strediska. Projekt je spojený s rozšírením a trvalou 

udržateľnosťou nových aktivít výrazne presahujúcich rámec doterajšej pôsobnosti organizácie. 

V rámci projektu sa BSK a Malokarpatské osvetové stredisko zaviazalo, že zrealizuje 

nasledujúce aktivity: 

 

a) rekonštrukciu priestorov kaštieľa v Modre, súčasťou ktorého sú aj priestory vinárne;  

b) podporu tradícií a tradičných produktov a ich reflexie v kontexte inovácií 

prostredníctvom rôznych kultúrnych a umeleckých podujatí;  

c) organizáciu cezhraničných odborných seminárov;    

d) vytvorenie digitalizačno-dokumentačného centra za účelom sprístupnenia 

digitalizovaného fondu širokej a odbornej verejnosti.  

 

Vyššie uvedené aktivity boli zo strany BSK a Malokarpatského osvetového strediska splnené. 

Najdôležitejšou aktivitou celého projektu, ku ktorej sa BSK zaviazalo, je však vytvorenie 

kultúrno-kreatívneho centra, prostredníctvom reštrukturalizácie existujúceho 

Malokarpatského osvetového strediska. Aktivity projektu sa začali realizovať  v roku 2017  

a postupným získavaním know-how a jeho transferom do činnosti MOS sa ukázalo, že 

uvedené aktivity, ktoré boli stanovené v projekte, už nie sú postačujúce a neodzrkadľujú 

potreby a požiadavky socioekonomických partnerov z radov samospráv, nositeľov lokálnej 

ekonomiky, vinárov a vinohradníkov, ako aj aktérov v oblasti živej kultúry a umenia 

(výtvarníkov, keramikárov a pod.).  

 

Novovznikajúce kultúrno-kreatívne centrum v Modre  musí reflektovať potreby celého 

bratislavského kraja a prihraničných regiónov Rakúska a Česka, a nielen potreby 

malokarpatského regiónu, a to predovšetkým: 

 

a) Vybudovaním jedinečného digitalizačno-dokumentačného centra ako priestoru pre 

poskytovanie služieb a odborného zázemia nielen pre odborníkov ale aj širokú 

verejnosť, vyhľadávanie, uchovávanie, ochraňovanie, dokumentáciu, digitalizáciu, 

inventarizáciu, sprístupňovanie a tvorivé využívanie  hmotného a nehmotného 

kultúrneho dedičstva, prioritne kraja, ale aj požiadaviek prihraničných regiónov. 

Súčasťou je príprava a realizácia metodických, výskumných, dokumentačných, 



edičných, popularizačných a propagačných materiálov, katalógov, zborníkov 

a publikácií. Cieľom je prístupnosť pre širokú odbornú a laickú verejnosť.  

 

b) Prevádzkou kultúrno–kreatívneho centra  ako nástroja na dlhodobú udržateľnosť 

aktivít v oblasti kreatívnych odvetví a lokálnej ekonomiky a podpory profesionálnych 

ako i neprofesionálnych tvorcov, a to prostredníctvom organizovania tvorivých 

workshopov, školení, kurzov, konferencií či kultúrno-spoločenských podujatí 

zameraných na propagáciu a posilnenie daného segmentu.   

 

c) Rozvojom v oblasti vinohradníctva a vinárstva a vytvorením vínnej banky 

v priestoroch zrekonštruovanej pivnice, ako miesta pre uchovanie a prezentáciu 

najlepších vín lokálnych producentov vína, ako aj producentov vín z Rakúska 

a Česka z radov tradičných odrôd ale aj novo šľachtencov. Priestory vinárne budú 

taktiež slúžiť na vzdelávanie a transfer know-how v téme vedľajších produktov, 

vznikajúcich pri výrobe vína, ako aj v témach ekovinohradníctva a krajinotvorby.. 

 
d) Využitím potenciálu spolupráce prihraničného regiónu SK-AT ale aj SK-CZ.  

 

Dané činnosti je potrebné rozšíriť aj o aktívnu spoluprácu a prítomnosť Malokarpatského 

osvetového strediska v ostatných regiónoch BSK okrem samotného sídla a blízkeho okolia 

organizácie. S tým je bezprostredne spojená podstatná transformácia inštitúcie z formálneho 

a obsahového hľadiska ako aj z pohľadu personálneho či v neposlednom rade aj v spojitosti 

so zmenou samotného názvu, ktorý bude reflektovať na spojenie celého bratislavského 

regiónu, tak ako tomu zodpovedná budúca náplň organizácie. Súčasťou transformácie bude 

aj vznik nových odborných útvarov organizácie, reflektujúcich rozšírenie jej činnosti v nových 

oblastiach a aktivitách tak, aby organizácia bola schopná  napĺňať nové poslanie organizácie 

v spojitosti s uchovaním tradícií a implementáciou nových postupov a príležitostí. Tieto zmeny 

by sa mali vykonať v priebehu najbližších týždňov resp. mesiacov.  

 

Proces reštrukturalizácie a organizačnej a obsahovej zmeny bude trvať max. 3 mesiace, 

pričom pôjde o zadefinovanie všetkých činností, ktoré bude Kultúrno-kreatívne centrum 

vykonávať, zmenu názvu, organizačného poriadku, definovanie nového organigramu a náplní 

práce a kompetencií jednotlivých pozícií, vyplývajúcich z daných dokumentov, nastavenie 

základných parametrov spoluprác s inými subjektami v rámci kraja, základný kalendár aktivít 

a pod. Proces bude prebiehať v súčinnosti s Oddelením kultúry a Odboru stratégie, územného 

rozvoja a riadenia projektov ako vecnými gestormi obsahov pre kultúrno-osvetovú činnosť, 



živú kultúru, cestovný ruch, kultúrny turizmus a lokálnu ekonomiku a rozvoj, v úzkej súčinnosti 

s vedením organizácie.  

 

Popri uvedených nových činnostiach ostávajú zachované všetky originálne 

kompetencie, vyplývajúce zo Zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti, 

avšak rozšírené do všetkých mikroregiónov v rámci kraja. 

 

Doterajšia riaditeľka Malokarpatského osvetového strediska PhDr. Anna Píchová je na svojom 

poste od 30. apríla 2002, na ktorý ju menoval vtedajší predseda BSK, p. Ľubo Roman                           

(s účinnosťou od 1. augusta 1994 bola menovaná ministrom kultúry do funkcie riaditeľky 

Regionálneho kultúrneho strediska Bratislava – vidiek, pričom MOS je nástupnícka 

organizácia).  

 

Vzhľadom na vyššie uvedené je zrejmé, že realizáciou projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie 

tradícií“ sa diametrálne mení charakter organizácie Malokarpatského osvetového strediska. V 

rámci tejto organizácie dôjde k podstatnému rozšíreniu jej činností a aktivít, ktoré významným 

spôsobom presahujú pôvodné poslanie a úlohy organizácie ako aj k zmene jej organizačnej 

štruktúry, reflektujúcej vznik nových kompetencií. Najmä z dôvodu podstatnej zmeny v činnosti 

organizácie sa javí ako vhodné otvoriť priestor pre všetkých odborníkov z oblasti kultúry, 

kreatívnych odvetví a osvetovej činnosti za účelom odprezentovania ich vízie, plánov 

a návrhov ako najlepšie a najefektívnejšie zabezpečiť naplnenie všetkých činností 

organizácie. V tomto záujme by kraj zrealizoval nové výberové konanie. Po zrealizovaní 

výberového konania bude úspešný uchádzač navrhnutý predsedom Bratislavského 

samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) z. č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych 

krajoch zastupiteľstvu na schválenie. Z uvedených dôvodov preto navrhujeme, aby bola 

doterajšia riaditeľka organizácie PhDr. Anna Píchová odvolaná. 

 

V najbližších dvoch mesiacoch od prijatia tohto uznesenia predpokladáme uskutočnenie 

výberového konania na miesto riaditeľa/ky, ktoré bude otvorené pre všetkých odborníkov 

a kultúrnych manažérov z jednotlivých segmentov, definovaných v obsahovej náplni Kultúrno-

kreatívneho centra, ktorí predložia adekvátny projekt fungovania podľa základných potrieb 

Úradu BSK a budú spĺňať ostatné podmienky účasti vo výberovom konaní. Možnosť zúčastniť 

sa výberového konania v zmysle vyššie uvedeného samozrejme bude mať aj doterajšia 

riaditeľka organizácie.  

 

Výdavky spojené s udržateľnosťou projektu budú spadať do rozpočtu Oddelenia kultúry 

a Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. 



 

Tento návrh predkladá predseda Bratislavského samosprávneho kraja v súlade s jeho 

návrhovou kompetenciou vyplývajúcou z § 11 ods. 2 písm. h) z. č. 302/2001 Z. z. 

o samosprávnych krajoch, v zmysle ktorého na návrh predsedu samosprávneho kraja môže 

zastupiteľstvo samosprávneho kraja odvolať riaditeľa právnickej osoby založenej alebo 

zriadenej samosprávnym krajom.  

 

Predseda BSK týmto využíva svoje právo a predkladá Zastupiteľstvu BSK návrh na odvolanie 

riaditeľky PhDr. Anny Píchovej.  

 

 

 


