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1 Hlavná činnosť
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vzniklo splynutím organizácií Mestské
kultúrne stredisko, Park kultúry a oddychu a Bratislavská informačná služba. Zriaďovaciu
listinu schválili poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom rokovaní dňa
20. novembra 2003. Organizácia začala svoju činnosť 1. januára 2004.
Na základe zriaďovacej listiny je hlavnou úlohou Bratislavského kultúrneho a informačného
strediska vytvárať podmienky pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti
kultúry, cestovného ruchu, spoločenského života, ich organizovanie a iniciovanie.
Zmluvou o nájme zo dňa 31. 12. 2004 hlavné mesto SR Bratislava prenajalo BKIS Koncertnú
sieň Klarisky na zabezpečovanie svojich činností. Na základe Uznesenia MsZ č. 1289/13 zo dňa
24. 10. 2013, dodatkom k nájomnej zmluve zo dňa 4. 3. 2014, bola BKIS prenajatá
aj novovybudovaná prístavba sociálneho a prevádzkového zázemia, ktorej vhodné
komunikačné prepojenie s interiérom výstavno-koncertnej siene Klarisky zvyšuje jej možnosti
kultúrneho využitia.
Dňa 26. 5. 2005 bola Dodatkom č. 1 doplnená zriaďovacia listina o predmety podnikateľskej
činnosti vyplývajúce z aktuálnej potreby získavania doplnkových finančných zdrojov
z prenájmu a nových služieb pre hlavnú činnosť na základe živnostenského
listu
č. živnostenského registra: 111-26311.
Uznesením MsZ hlavného mesta SR Bratislavy č. 1004/2010 zo dňa 27. 5. 2010 bol schválený
ako prípad osobitného zreteľa nájom objektu Mestského divadla P. O. Hviezdoslava,
za účelom prípravy a realizácie umeleckej činnosti mestského divadla, organizovania
kultúrnych a spoločenských podujatí a zabezpečenia technickej prevádzky divadla pre BKIS.
Na základe Uznesenia MsZ č. 31/2011 BKIS zmenilo svoje sídlo organizácie z PKO, Nábrežie
armád. gen. L. Svobodu, na Židovskú ulicu č. 1 a táto skutočnosť bola zapísaná
do zriaďovacej listiny Dodatkom č. 2 zo dňa 3. 3. 2011.
Dňa 25. októbra 2012 bola zriaďovacia listina z roku 2003 upravená o Dodatok č. 3
na základe zákonnej zmeny a delimitácie podstatnej časti kapacít v oblasti cestovného ruchu
do novovzniknutej organizácie Bratislava Tourist Board s účasťou Hlavného mesta SR
Bratislavy, BKIS a ďalších partnerov pôsobiacich na pôde mesta v cestovnom ruchu.
V roku 2016 uznesením MsZ zo dňa 30. 3. 2016, BKIS prijalo Koncepciu rozvoja mestských
príspevkových organizácií a útvarov na obdobie do roku 2018, čoho dôsledkom bolo najmä
personálne posilnenie oddelení programu, marketingu a obchodu a vznik nového oddelenia
zahraničných vzťahov.
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V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní BKIS aktuálne tieto hlavné úlohy:
V oblasti kultúry:
•

•

vytvára podmienky na organizovanie alebo samo organizuje kultúrne a spoločenské
podujatia, rozvíja umeleckú činnosť repertoárom divadelných podujatí MDPOH
a výstav i koncertov v koncertnej sieni Klarisky;
zabezpečuje kultúrne a spoločenské podujatia z poverenia hlavného mesta SR
Bratislavy a MsZ, pričom najvýznamnejšie projekty sú v rámci tradičných podujatí
Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava, Vianoce v Bratislave a projektu
Bratislavské mestské dni.

V ďalších oblastiach spoločenského života hlavného mesta SR Bratislavy:
•
•
•

spolupracuje s kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami, orgánmi štátnej správy
a samosprávy;
organizuje kurzy turistických sprievodcov po Bratislave, zabezpečuje šírenie informácií
o hlavnom meste a jeho propagáciu;
spravuje a realizuje údržbu objektov pridelených Magistrátom hlavného mesta, svoje
sídlo na adrese Židovská 1, MDPOH a koncertnú sieň Klarisky.
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2 Programový úsek
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko zabezpečuje v širokom spektre a rozsahu
činnosti a služby pre potreby hlavného mesta Bratislavy. Prioritou programovo-produkčného
úseku je realizovať projekty mesta, vlastné projekty tradičné, ale aj nové, spolupracovať
s rôznymi inštitúciami či združeniami a formou spoluprác s externými subjektmi tak prinášať
širokospektrálnu ponuku podujatí pre obyvateľov mesta, domácich a zahraničných
návštevníkov.
Z tohto hľadiska môžeme realizované podujatia a aktivity rozdeliť do štyroch základných
skupín:
1. Prioritné podujatia hlavného mesta SR Bratislavy
Sumár nadštandardne náročných a významných podujatí (sviatky, výročia, slávnosti) nielen
pre mesto Bratislava a jeho obyvateľov, ale aj pre jeho návštevníkov zo Slovenska a zahraničia.
2. Podujatia s podporou hlavného mesta SR Bratislavy
Významné spoločensko-kultúrne a športové podujatia s podporou hlavného mesta, ktoré sa
organizujú v spolupráci s ďalšími inštitúciami, či agentúrami.
3. Spolupráce a autorské podujatia BKIS
Autorské podujatia BKIS a podujatia pripravované v spolupráci s mestskými inštitúciami,
mestskými časťami, kultúrnymi organizáciami, agentúrami a ďalšími inštitúciami.
4. Podpora činnosti umeleckých telies
Obsahom je vytváranie podmienok pre činnosti umeleckých telies a kultúrne projekty zabezpečenie priestorov pre tréningy a nácviky, podpora v produkčnej a technickej oblasti pri
tvorbe a uvádzaní autorských programov, zaraďovanie účinkovania telies do dramaturgie
BKIS.
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2.1 Prioritné podujatia hlavného mesta SR Bratislavy
2.1.1 Bratislavské mestské dni 2019
26.4.2019 – 28.4.2019
Projekty, podujatia a programy realizované BKIS:
•

Cena primátora mesta Bratislavy, 27. ročník
26.4.2019, 19:00, Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava
V roku 2019 podujatie po prvýkrát vo svojej histórii zmenilo priestor a celkovú koncepciu.
Priestor Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca nahradilo Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava
s moderným a netradičným riešením scény. Do spolupráce pri príprave podujatia sa
zapojila Vysoká škola múzických umení natočením video príspevkov o ocenených.
Kategórie a ocenení:
o Zdravé mesto: Peter a Jozef Pukalovičovci
o Bratislava sa rozumne rozvíja: Henrieta Moravčíková
o Bratislava je rôznorodá a otvorená: Izabella Jégh
o Silné komunity: Dušan Martinčok
Moderátorkou podujatia bola Vera Wisterová, v hudobných vstupoch sa predstavili
violončelista Jozef Lupták, huslista Teo Gertler, Katarzia, Orchester a zbor ZUŠ Miloša
Ruppeldta, Vec a Škrupo a DJ Mathew Sax.
•

Odpečatenie mestských brán
27.4.2019, 10:00, Michalská brána
Pozvánka pre všetkých Bratislavčanov vstúpiť do mesta, a zároveň otvorenie turistickej
sezóny.
Historický sprievod zakončený slávnostným programom. Tohtoročnou novinkou programu
bolo udelenie čestného uznania Hlavného mesta Bratislavy zástupcom krajín, ktoré podľa
štatistík z roku 2018 patria k najvýraznejším v počte návštevníkov a turistov nášho mesta.
Pri tejto príležitosti boli pozvaní zástupcovia Českej republiky (najvyšší počet návštevníkov
Bratislavy za rok 2018 - 111 863) a Ukrajiny (najvyšší nárast počtu návštevníkov Bratislavy
v porovnaní z predchádzajúcim rokom, 23 135 návštevníkov = 37,8% nárast v porovnaní
s minulým rokom).
Účinkovalo Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel v historických kostýmoch.
•

Námestie detí
27.4.2019, 10:00 - 17:00, Hlavné námestie
Celodenný program a vystúpenia žiakov Základných umeleckých škôl a Centier voľného času.
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•

Dobrý trh na Jakubáku
27.4.2019, 10:00 – 17:00, Jakubovo námestie
Hravé m(i)esto - interaktívna detská aréna plná hier - farebné „plávajúce“ ryby, „skákačky“,
tvorivé dielne a pripravenie interaktívneho programu pre deti v podaní divadla Hotel Mária.
•

Vyhliadkové plavby na Dunaji
27.4.2019, 10:00 – 16:00, Loď Martin, pontón č. 52, nástupište 1 /pri Propeleri/
Pravidelné bezplatné plavby na lodi Martin každú hodinu od 10:00 do 16:00 hod, posledná
plavba o 15:00 hod.
•

Deň otvorených dverí v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava
27.4.2019, 10:00 – 16:00, MDPOH
Program:
o 10:00 – 13:00 a 14:00 - 16:00 - Program pred divadlom
Veselá pozvánka vstúpiť do divadla – Fantóm divadla, pesničky z rozprávok
a fotenie v maketkách z predstavení Koza rohatá a Tri prasiatka, oslava 10.
sezóny MDPOH, predaj pesničkového CD - Tri prasiatka
o 10:00 – 13:30 - Program na 1. poschodí
Vankúšová chill-out zóna a tvorivé dielne pre deti - kreslenie podľa predlôh
z rozprávkových predstavení, najzaujímavejšie kresby boli ocenené
vstupenkami na predstavenie - Tri prasiatka.
o 10:00 – 13:00 - Spoznaj divadlo!
Prehliadka zákulisia v sprievode Fantóma divadla. Návštevníci spoznali históriu
MDPOH, získali informácie o etikete aj o tom, ako sa do divadla obliecť,
nakukli do šatní a vyskúšali si sedenie v hľadisku, navštívili svetelnú aj zvukovú
kabínu.
o 15:15 – 16:00 - Program vo foyer divadla
Autogramiáda hercov zakúpených CD z predstavenia Tri prasiatka

•

Prechádzky po Starom meste s primátorom
28.4.2019, 10:00 – 13:00
BKIS zabezpečilo na vopred dohodnutých stanovištiach postavy Márie Terézie, Ondreja III.
a Jakuba II. v historických kostýmoch spolu s ich družinami.

•

Slovakia Cantat 2019
25. -28. 4. 2019
Festival privítal 15 zborov zo 6 krajín a 500 účinkujúcich.
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Program:
o 25.4.2019
19:00 - Otvárací koncert festivalu, Jezuitský kostol
o 26.4.2019
10:00 – 12:30 - Súťažná časť festivalu, Moyzesova sieň
17:00 - Festivalový koncert, Hudobná sieň Klarisky
19:00 - Festivalový koncert, Hudobná sieň Klarisky
o 27.4.2019
9:30 – 12:00 - Súťažná časť festivalu, Moyzesova sieň
14:00 - Festivalový koncert, Hudobná sieň Klarisky
15:30 - Festivalový koncert, Hudobná sieň Klarisky
17:00 - Vyhlásenie výsledkov súťaže, Hlavné námestie
2.1.2 Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava – 44. ročník
12.6.2019 - Tlačová konferencia k festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava
v priestoroch parku na Svoradovej ulici
50 scén
Bratislavský hrad, Devín, Dóm sv. Martina, Františkánske námestie, Fresh Market, Hlavné
námestie, Hviezdoslavovo námestie, Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava, Kamenné námestie,
Klarisky, Nádvorie sv. Jána Nepomuckého, Nádvorie St. radnice, Nádvorie Zichyho paláca,
Námestie M.R. Štefánika, Námestie SNP, OC Eurovea, Nová Cvernovka, Pod Michalskou vežou,
Park Svoradova, Pruger-Wallnerova záhrada, Poštová ulica, Lisztova záhrada, Rudnayovo
námestie, San Marten, Slovenský inštitút vo Viedni, Slovenský rozhlas, Stará tržnica, Trnavské
mýto (podchod), V-klub, Veľký evanjelický kostol, Záhrada u Milosrdných bratov, Zrkadlová
sieň Primaciálneho paláca + 18 scén v 13 Mestských častiach

59 spoluorganizátorov:
Aliancia Stará tržnica, Anka Repková, bratislava-inline, BRAK, Bratislavský chlapčenský zbor,
Bratislava Music Agency, Cech detských folklórnych súborov, Danubiana, Divé maky, English
International School of Bratislava, Eurovea, Hudobné centrum, In minorita, JAY production,
Konvergencie, Maďarský inštitút v Bratislave, Mana, s.r.o, Mestské múzeum Bratislava, MČ Devín, MČ – Dúbravka, MČ - Jarovce, MČ - Karlova Ves, MČ - Lamač, MČ – Nové Mesto, MČ Petržalka, MČ - Rača, MČ - Rusovce, MČ - Ružnov, MČ - Staré mesto, MČ - Vajnory, MČ Záhorská Bystrica, Michal Kaščák Pohoda festival, Milosrdní bratia, Nová Cvernovka, Národný
Trust, One Day Jazz festival, OZ Ambrello, Party v 21. storočí, Roma Production, Sensorium,
Sestone, s.r.o. (San Marten), Spiace miesta, Spoločnosť J. K. Mertza, Star Production,
Tampereen Ukuleleorkesteri, Tribus Musicae, Tostabur, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
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Veľvyslanectvo Číny, Veľvyslanectvo Francúzska, Veľvyslanectvo Indonézie, Veľvyslanectvo
Indie, Veľvyslanectvo Írska, Veľvyslanectvo Japonska, Veľvyslanectvo Južnej Kórei,
Veľvyslanectvo Maďarska, Veľvyslanectvo Turecka, Veľvyslanectvo Vietnamu, ÚĽUV
36 krajín:
Afganistan, Arménsko, Austrália, Bosna a Hercegovina, Brazília, Česká republika, Čierna hora,
Čína, Chorvátsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, India, Indonézia, Írsko, Japonsko, Južná Kórea,
Litva, Macedónsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Singapur, Srbsko,
Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Ukrajina, USA, Veľká Británia, Vietnam

PREHĽAD CELEJ PROGRAMOVEJ PONUKY FESTIVALU, JÚN – SEPTEMBER 2019
FESTIVALY:
•

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV, 22.ročník
V spolupráci s Cechom detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia, Folklórnou
úniou na Slovensku, Malokarpatským osvetovým strediskom
8.6.2019, 15:00, Hlavné námestie
Program:
Súbory: Čečinka, Klnka, Vienok, ZUŠ Svätý Jur, Prvosienka, Čuňovský Kŕdeľ, Gerulata,
Kobylka, Margaréta, Dolina, Lastovička, Kremienok
Hostia: Krpčiarik, Zlatňanka, Melenčárik, Zlatý Levík, Hviezdička, súbory z Klagenfurtu
a Moskvy

•

SENSORIUM 2019 – Rozšírená myseľ
V spolupráci so Sensorium festival
7.- 9.6.2019, 4. ročník festivalu v rámci Týždňa dizajnu a digitálnej kultúry
Sensorium Festival a Bratislava Design Week priniesli bohatý program plný
dizajnérskych a umeleckých inštalácii, výstav, premiér, diskusií, workshopov, fashion
shows ale aj odbornú konferenciu o digitálnych technológiách v umení či performancie
a diskusie v intenciách hlavných tém, ktorými sú vzťahy a tzv. fenomém rozšírenej
mysle. Predstavili sa inšpiratívni spíkri, dizajnéri aj umelci zo zahraničia, ale aj lokálnej
scény. Podujatia sa konali na scénach: Pistoriho palác, Fakulta UK, Átrium, Gondova 2,
A4 – priestor súčasnej kultúry, City Stage, Námestie SNP, Goetheho-Inštitút Bratislava

•

BRATISLAVSKÝ ZBOROVÝ FESTIVAL 2019
V spolupráci s Bratislava Musig Agency
13.- 16.6.2019
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Medzinárodný festival pre spevácke zbory. Spevácka zborová súťaž je vypísaná pre
detské, mládežnícke a dospelé mužské, ženské, miešané zbory.
14 zúčastnených zborov zo 7 krajín:
Denver Children's Choir - The Fourteeners /USA/, Denver Children's Choir - Mountain
Aires /USA/, Vanajan Laulu /FIN/, Raffles Singers /SGP/, OZ CANTABILE /SVK/,
Sofienbergkoret /NOR/, Dětský pěvecký sbor Canzonetta /CZ/, Cēsis Castle choir /LV/,
Kantiléna Brno, přípravné oddělení Magdalenka /CZ/, ZUŠkárik /SVK/, Spevácky zbor
Technik STU /SVK/, Apollo /SVK/, ZUŠ Vrbenského /SVK/, Sláviček /SVK/
Program:
o 13.6.2019 - Otvárací koncert festivalu, Hudobná sieň Klarisky
o 14.6.2019 - Festivalové koncerty, Hudobná sieň Klarisky
o 15.6.2019 - Súťažná časť festivalu, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
- Festivalový koncert, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
- Vyhlásenie výsledkov, Nádvorie Zichyho paláca
•

GITAROVÝ FESTIVAL JK MERTZA, 44. ročník
V spolupráci so Spoločnosťou J. K. Mertza
16. - 21.6.2019
Program:
o 16.6. 2019, 19:00 - HOMMAGE À JOAQUÍN RODRIGO
Karol Samuelčík (SK), Karin Remencová (SK)
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
o 17.6.2019, 19:00 - JURAJ BURIAN JAZZ PROJECT
Juraj Burian (SK) / Juraj Griglák (SK) / Johan Svensson (SE)
Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého, Primaciálny palác
o 18.6.2019, 19:00 - IL VIAGGIO D’AMORE
HIRUNDO MARIS: Arianna Savall (ES /CH), Petter Udland Johansen (NO),
Michał Nagy (PL), Koncertná sieň Klarisky
o 19.6.2019, 19:00 - IL FENOMENO
Aniello Desiderio (IT)
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
o 20.6.2019 - VEČER VÍŤAZOV / WINNER´S NIGHT
17:00 - Laureáti slovenských detských gitarových súťaží
Koncertná sieň Klarisky
19:00 - Carlo Curatolo (IT) & Chia-Wei Lin (TW)
Koncertná sieň Klarisky
o 21.6.2019, 19:00 - ETERNAL DREAM
Johannes Möller (SE)
Koncertná sieň Klarisky
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o 22.6.2019, 19:00 - KARAMAZOV PLAYS BACH – GODÁR – BROUWER
Edin Karamazov (BA) & Petra Noskaiová (SK) & Mucha Quartet (SK)
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
•

ONE DAY JAZZ FESTIVAL
V spolupráci s Music Gallery s.r.o
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
Program:
o 24.6.2019, 19:00
Ari Hoeining Trio /USA/, Ousepian Camarda Valihora Trio /AM, IT, SK/,
Ľudové mladistvá /SK/
o 2.7.2019, 19:00
Kenny Garrett Quintet /USA/, All Star Jazz Band - Lektori jazzovej dielne SJS

•

MEDZINÁRODNÝ MLÁDEŽNÍCKY HUDOBNÝ FESTIVAL I. 2019 - SLOVAKIA FOLK,
10. ROČNÍK
V spolupráci s Bratislava Music Agency
2.-5.7.2019
Medzinárodný festival pre detské, mládežnícke a dospelé spevácke zbory a orchestre
21 súborov z 9 krajín: Izrael, Dánsko, Austrália, Hong Kong, Nemecko, Južná Afrika,
Česká republika, Slovensko a viac než 600 účinkujúcich.
Zbory:
Zemer le-Zion /IL/, Magnolia /DK/, Gvanim - Tirat Carmel Vocal Ensemble /IL/, St
Peter's College Chamber Choir /AU/, Wilderness School Tour Choir /AU/, Skanderborg
Youth Choir /DK/, Skanderborg Girls Choir /DK/, Caulfield Grammar School Chamber
Choir /AU, Ying Wa Girls’ School Choir /HK/, Canberra Girls Grammar School Chorale
/AU/, Apollo /SK/, Saint Peter´s College and Wilderness School Chamber Choir /AU/
Orchestre:
Županijski tamburaški orkestar "Stjepan Bujan Stipić" Čakovec /HR/, Amabile /AU/,
Vivente /AU/, Jugendsinfonieorchester Radebeul /DE/, Stringendo String Orchestra
Bloemhof /ZA/, Bloemhof Jazz Band /ZA/, Orchester detí a mládeže HARMÓNIA
Bratislava /SK/, St Peter’s College Jazz Ensemble /AU/, Klarinetový soubor Prachatice
/CZ/, Caulfield Grammar School Wind Ensemble /AU/
Program:
o 2. 7. 2019
Koncert orchestrov, Hviezdoslavovo námestie
Otvárací koncert festivalu, Dóm sv. Martina
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o 3. 7. 2019
Súťažná časť festivalu – zbory a komorné orchestre, Zrkadlová sieň
Festivalový koncert zborov, Zrkadlová sieň
Festivalový koncert orchestrov, Hlavné námestie
o 4. 7. 2019
Súťažná časť festivalu – orchestre, Veľké štúdio Slovenského rozhlasu
Festivalový koncert, Hudobná sieň Klarisky
Koncert orchestrov, Hviezdoslavovo námestie
•

LETNÉ SHAKESPEAROVSKÉ SLÁVNOSTI, 19. ROČNÍK
V spolupráci s JAY production
5.7.- 4.8.2019
Bratislavský hrad, 20:30
Festival je najstaršou a najväčšou divadelnou prehliadkou pod šírym nebom v Európe,
zameraným na uvádzanie diel Williama Shakespeara. Festival sa po prvýkrát konal
v Bratislave v roku 2001. Brilantné Shakespearove hry i jedinečná atmosféra letných
večerov sú od začiatku mimoriadne príťažlivé pre špičkových tvorcov a nadšených
divákov. Patrí medzi najobľúbenejšie podujatia Kultúrneho leta.
Program:
o Rómeo a Júlia /5.7. - 17.7.2019/
o Komédia omylov /19.7. - 23.7.2019/
o Večer Tříkrálový /25.7. - 29.7.2019 /
o Othello /31.7. - 4.8.2019/

•

SHAKESPEARE S DEŤMI
Bratislavský hrad, 16:00
Program:
o Kozliatka a vlk, Kaprálikovci /7.7.2019/
o Paskudárium, Divadlo PIKI /14.7.2019/
o Veľkí herci malým deťom, Divadlo Úsmev /21.7.2019/

•

BRATISLAVSKÉ DIVADELNÉ NOCI
V spolupráci s Mana s.r.o.
Miesto: Nádvorie Starej Radnice Múzea mesta Bratislavy
10.7. – 24.8.2019, 20:30
Bratislavské divadelné noci sú projektom, ktorý ponúka priestor pre mladých tvorcov
v rámci scénického umenia, inšpiruje k originálnej tvorbe a vytváraniu autorských diel
zameraných na tematiku Bratislavy a jej kultúrneho dedičstva. Projekt prináša
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podnety k obnove histórie a kultúry mesta Bratislava prostredníctvom umeleckej
tvorby s reflexiou pre domáce a zahraničné publikum.
Program:
o Don Quijote /10.7., 12.7., 18.7., 19.7.2019/
o Ešte jeden zázrak /11.7., 13.7., 17.7., 20.7.2019/

•

MEDZINÁRODNÝ MLÁDEŽNÍCKY HUDOBNÝ FESTIVAL II. - BRATISLAVA CANTAT
V spolupráci s Bratislava Music Agency
22. - 25.7.2019
Medzinárodný festival pre detské, mládežnícke a dospelé spevácke zbory a orchestre
16 súborov z 8 krajín: Taliansko, Čína, Hong Kong, Srbsko, Izrael, Ukrajina, Slovensko,
Litva a 600 účinkujúcich.
Orchestre:
laRossini-OrchestraFiati /IT/, Huangpu Youth Palace Sailing Orchestra /CN/, Hong Kong
International Christian Quality Music School Orchestra /HK/, Youth Philharmonic, Novi
Sad /RS/, Beijing Youth-Philharmonia Windorchestra /CN/, Beijing Mingyuan Education
Academy Experimental Primary School /CN/
Zbory:
Nanhai Experimental School Children's Choir /CN/, Beilei Choir of Yi Feng Experimental
School /CN/, rennana /IL/, Zimrat Haaretz Choir /IL/, Shanghai Xinzhuyuan Middle
School Idol Choir /CN/, The choir of Beijing Shangdi Experimental School /CN/, Vocal
ensemble "DZELDE” /LV/, Honored amateur choir Odessa Municipal Theater of Brass
Music named after Alexander Salik "Horus Fest" /UA/, Apollo /SK/, Harmonia
Jerusalem /IL/

Program:
o 22.7.2019
Koncert orchestrov, Hviezdoslavovo námestie
o Otvárací koncert festivalu, Dóm sv. Martina
23.7.2019
Súťažná časť festivalu - zbory a komorné orchestre, Zrkadlová sieň
Primaciálneho paláca
Koncert zborov, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Koncert orchestrov, Hlavné námestie
o 24.7. 2019
Súťaž orchestrov, Veľké štúdio Slovenského rozhlasu
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Koncert speváckych zborov a orchestrov, Hudobná sieň Klarisky
Koncert speváckych zborov a orchestrov, Hviezdoslavovo námestie
•

KATEDRÁLNY ORGANOVÝ FESTIVAL BRATISLAVA
X. ročník medzinárodného festivalu pod záštitou Bratislavského arcibiskupa
metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského
V spolupráci s Tribus Musicae a Bratislavskou arcidiecézou
25.7. – 5.9.2019
Program:
o 25.7.2019 - Roman Gryń (trúbka) / PL/, Bogdan Narloch (organ) / PL/
o 1. 8.2019 - Petra Noskaiová, spev / SK/, František Beer, organ / SK/
o 8.8. 2019 - Jean-Christophe Geiser /CH/
o 5.8.2019 - Giampaolo di Rosa / IT/
o 22.8.2019 - Wilibald Guggenmos /DE/
o 29.8. 2019 - Halgeir Schiager /NO/
o 5.9.2019 - Jürgen Wolf /DE/

• GYPSY FEST – WORLD ROMA FESTIVAL, 12. ROČNÍK
V spolupráci s OZ Roma Production
25. – 27.7.2019, Hlavné námestie
Program:
o 25.7.2019, 19:00
Diskusia “Rómova a Nežná revolúcia“ spojená s koncertom kapely Kale & Gitany
Hostia: Anna Koptová (SVK), Emil Sčuka (CZE), Gejza Adam (SVK)
o 26.7.2019
15:00 - Gipsy Boys Ulak
16:00 - Tomáš Botló
17:00 - Maco Mamuko
20:00 - 22.00 - Gipsy Casual (RO)
o 27.7.2019, 20:00
Igor Kmeťo ml. a hostia: Rytmus, Elpe, Anabela Mollová, I. Kmeťo st. a ďalší
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•

FESTIVAL EUROVEA
5.7. – 28.8.2019
V spolupráci s Eurovea
Námestie M.R. Štefánika
Hudba, koncerty a detské predstavenia:
o 5.7.2019, 20:00 - Creedence Revival band
o 6.7.2019, 18:00 - Disko Jarka
o 10.7.2019, 19:00 - Anka Repková
o 12.7.2019, 20:00 - Natalie a Martin Bies
o 17.7.2019, 19:00 - Lady Jane a gitarista
o 19.7.2019, 20:00 - Hudba Ministerstva vnútra
o 20.7.2019, 18:00 - Divadlo pod balkónom: Krajčír Nitôčka
o 24.7.2019, 19:00 - Silent trio
o 26.7.2019, 20:00 - Natália Hatalová
V spolupráci s Golden Entertainment
o 31.7.2019, 19:00 - DJ Koki
o 2.8.2019, 20:00 – Banda, koncert
o 3.8.2019, 18:00 – Divadlo Zanzara: Ježko a líška
o 7.8.2019, 19:00 – Jana Gavačová Trio
o 9.8.2019, 20:00 - Chick2Chick Trio
o 10.8.2019,19:00 – DJ Aldo
o 14.8.2019, 19:00 - Babele Beat Band
o 16.8.2019, 20:00 - Kozovanka
o 17.8.2019, 18:00 - Divadlo Tyjátr: Herkules alebo dobytie pekla
o 21.8.2019, 19:00 - La Jana & Her Cats
o 23.8.2019, 20:00 - Peter Bažík
o 24.8.2019, 18:00 - Divadlo zo šuflíka: Klauniáda
o 28.8.2019, 19:00 - Peter Lipa Band, koncert slovenskej jazzovej legendy
Cestovateľské kino, V spolupráci CK SVET
o 10.7.2019, 20:30 – Faerské ostrovy – nečakané, neuveriteľné, nepoznané
o 17.2019, 20:30 - Lada svetom
o 24.7.2019, 20:30 – Rusko – s fotoaparátom za Nencami
o 31.7.2019, 20:30 - USA – dychberúci Yellowstone
o 7.8.2019, 20:30 - Írsko – smaragdový ostrov
o 14.8.2019, 20:30 - Namíbia a Botswana 4x4 - púšte, divočina, hviezdy a safari
o 21.8.2019, 20:30 - Omán - Wadi, neWadi
o 28.8.2019, 20:30 - 365 dní po Ázii - Od Ruska až po Východný Timor
Balans joga
júl – august, každý utorok o 7:30
V spolupráci s časopisom Balans
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•

DNI MAJSTROV ÚĽUV
V spolupráci s ÚĽUV
31.8. – 1.9.2019, ulice Starého mesta a MDPOH
o Radničné nádvorie:
Košikársky plenér- tí najlepší košikári z celého Slovenska priamo pred očami
návštevníkov podujatia vytvorili v centre mesta unikátne výtvarné inštalácie
z prútia.
o Primaciálne námestie:
Ukážka výrob z prírodných pletív. Interaktívne ukážky výroby z prírodných
pletív, ako je prútie, slama, šúpolie a pálka. Prezentácia výrobcov z prírodných
pletív, kultúrny program a gastro zóna.
o Hlavné námestie:
Škola remesiel - tradičné, tvorivé dielne s lektormi pre deti.
o Hviezdoslavovo námestie:
Slovenské remeslá a výroby - živá prezentácia tradičných remesiel zo všetkých
regiónov Slovenska, predvádzanie tvorby majstrov ľudovej umeleckej výroby.
Bohatý kultúrny program na pódiu pri starej budove Slovenského národného
divadla.
o Rybné námestie:
Tradičná kuchyňa - podávanie tradičných slovenských špecialít
o 31.8.2019, 19:00, Mestské divadlo p. o. Hviezdoslava
Slávnostný galaprogram spojený s odovzdávaním titulu Majster ľudovej
umeleckej výroby za rok 2019
Účinkovali: FS Krtišan z Veľkého Krtíša. FS Hornád z Košíc, FS Technik z
Bratislavy, SĽUK, Michal Smetanka, majstri Úľuv-u, hudobná skupina Banda z
Bratislavy.

•

MENŠINOVÉ KULTÚRNE LETO
V spolupráci s In Minorita, o.z.
Hviezdoslavovo námestie
Program:
o 7.8.2019 - Michal Smetanka s úpravami rusínského folklóru
o 8.8.2019 - Marek Konček a hostia s úpravami poľských piesní
o 9.8.2019 - Róbert Lakatos a skupina Rév s autorskými úpravami maďarského
folklóru
o 10.8.2019 - Barbora Botošová a band s úpravami starých rómskych piesní
o 11.8.2019 - Preßburger Klezmer Band s židovskou hudbou
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•

GOLDEN AGE FESTIVAL
V spolupráci s Swingmávia
21.9.2019, V-klub
Autentická hot jazzová a swingová hudba 20-tych až 40-tych rokov minulého storočia
v podaní troch špičkových kapiel. V období tzv. zlatej éry jazzu („Golden Age“) (19201950) znel ulicami miest a nočných klubov ragtime, hot-jazz, dixieland, swing či boogiewoogie.
Program:
Rufus Temple orchestra /DE/, Prague Rythm Kings /ČR/, Fats Jazz Band / SK/

•

KONVERGENCIE
V spolupráci s Konvergencie, o.z.
11. – 24.9.2019
Program:
o 11. 9. 2019 / 19.00 / Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
CO ZNAMENÁ VÉSTI KONĚ / THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE &
FILHARMONIE BRNO / PREDKONCERT
Vratislav Brabenec – altový saxofón, recitácia, spev, Josef Janíček – klávesy, spev
Jaroslav Kvasnička – bicie, spev
o 16. 9. 2019 / 19.00 / Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
BRODSKY QUARTET (UK) / OTVÁRACÍ KONCERT
Gina McCormack – 1. husle, Ian Belton – 2. husle, Paul Cassidy – viola
Jacqueline Thomas – violončelo, Marián Svetlík, Peter Biely – husle
Martin Ruman – viola
o 18. 9. 2019 / 20.00 / Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
BÉLA BARTÓK: HRAD KNIEŽAŤA MODROFÚZA / OPERA
Eva Šušková – Judita, Peter Mazalán – Modrofúz,Jana Oľhová – performancia
Ján Šicko – vizuálne projekcie. Pjoni – elektronika, Peter Pažický – klavír
o 19. 9. 2019 / 18.00 / Design factory
BRATISLAVSKÁ NOC KOMORNEJ HUDBY / VENOVANÉ JÁNOVI ALBRECHTOVI
Robert Cohen (UK) – violončelo, Igor Karško – husle, Jana Karšková – husle
Ingrida Gápová – soprán, Alena Hučková – klavír, Jozef Lupták – violončelo
Jordana Palovičová – klavír, Martin Ruman – viola, Nora Skuta – klavír
Branislav Dugovič – klarinet
o 20. 9. 2019 /19.00 / Koncertná sieň Klarisky
MUSIC FOR A WHILE / ROMINA BASSO & ALBERTO MESIRCA
Hudba pre túto chvíľu. Hudobné putovanie ľudskými vášňami
Romina Basso (IT) – spev, Alberto Mesirca (IT) – baroková gitara
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o 20. 9. 2019 / 21.00 /Koncertná sieň Klarisky
QUATUOR POUR LA FIN DU TEMPS / KVARTETO NA KONIEC ČASOV
Ronald Šebesta – klarinet, Peter Biely – husle
Jozef Lupták – violončelo, Nora Skuta – klavír
o 21. 9. 2019 / 16.00 / Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
SITUÁCIE / KONCERT PRE DETI A RODIČOV
Tomáš Boroš – klavír, Ivan Šiller – klavír
o 21. 9. 2019 / 19.00 / Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
SOFT NOVEMBER MUSIC - 30 ROKOV SLOBODY / KONCERT VENOVANÝ 17.
NOVEMBRU
Hudba, sloboda, pravda a krása. Na 20. ročníku Konvergencií si koncertom z
tvorby slovenských skladateľov (Roman Berger, Ilja Zeljenka, Marián Varga...)
v Primaciálnom paláci pripomenieme udalosti a ideály Novembra 1989. Na
koncerte nebude chýbať emblematické klavírne dielo Romana Bergera Soft
November Music
v interpretácii Mikiho Skutu.
o 22. 9. 2019 / 19.00 / Veľký evanjelický kostol
SLÁVNOSTNÝ KONCERT 20 ROKOV FESTIVALU KOMORNEJ HUDBY KONVERGENCIE
Robert Cohen (UK) – violončelo, Igor Karško, Jana Karšková, Peter Biely, Marián
Svetlík – husle, Martin Ruman, Petr Holman (CZ) – viola
Robert Cohen, Jozef Lupták – violončelo
o 24. 9. 2019 / 19.00 / Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
AVI AVITAL & LOIRE COTLER & GLEN VELEZ / ZÁVEREČNÝ KONCERT FESTIVALU
Avi Avital (IL) – mandolína, Loire Cotler (USA) – spev, Glen Velez (USA) – rámový
bubon, Marián Svetlík, Peter Biely – husle, Martin Ruman – viola
Jozef Lupták – violončelo

PROGRAMOVÉ CYKLY:
•

MEDZINÁRODNÁ BRATISLAVA
Vystúpenia umelcov v spolupráci s ambasádami a kultúrnymi centrami jednotlivých
krajín na Slovensku
o DNI MAĎARSKEJ KULTÚRY V BRATISLAVE – VIAC AKO SUSED
Pod záštitou Veľvyslanectva Maďarska a Maďarského inštitútu v Bratislave
19.6.2019, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
Sándor Hunyady: Čerešna s čiernou stopkou
Divadlo Józsefa Attilu Színháza, Budapešť
Réžia: Imre Kerényi
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Účinkujú: Károly Rékasi, Károly Nemcsák, Gerda Pikali, Judit Kocsis, Zsófia
Korponay, Miklós Turek, Bence Vaszkó, Álmos Előd, Ákos Blazsovszky, László
Ujréti, Endre Botár
o NEW ENGLAND CONSERVATORY YOUTH PHILHARMONIC ORCHESTRA (USA)
23.6. 2019
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Podujatie z cyklu benefičných koncertov pre kampaň Na kolesách proti
rakovine
Dirigent: David Loebel
Program:
George Whitefield Chadwick (1854 – 1931): Jubilee z cyklu Symfonické skice
Gustav Mahler (1860 – 1911): Totenfeier (Slávnosť mŕtvych)
Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): Symfónia č. 5, op. 67 Osudová
Súčasťou programu je aj verejná zbierka pre Nadáciu Výskum Rakoviny.
o JAPONSKÝ DEŇ
6.7.2019
V spolupráci s veľvyslanectvom Japonska
Nádvorie Starej radnice:
14:00 - Čajový obrad (Tsutomu Takamatsu Sôuriki, Chado Urasenke Tankokai
Viedeň)
14:30 - Ikebana (Noriko Komiyama, lektorka školy Sogetsu)
15:15 - Bonsaj (Ján Lúdik, Bonsaj centrum Bratislava)
15:45 - Šógi a go (prezentácia o japonských stolných hrách, Adam Skalný
a Lukáš Vyletel)
16:15 - Workshop tradičného japonského tanca kamigatamai a ukážka
obliekania kimona (Teru Ogawa a Teruka Ogawa)
Hlavné námestie:
17:15 - Kagamiwari - slávnostné otvorenie festivalu
17:30 - Koncert japonskej hudby (slovensko – japonské sláčikové kvarteto)
18:00 - Predstavenie klasického japonského tanca “kamigatamai” (Teru
Ogawa, hlavná majsterka a vedúca školy Ogawa)
18:30 - Ukážky japonských bojových umení karate, aikido, judo (Slovenský
zväz karate, Kurilla Budokan, Judo klub Patrónka a Judo klub Levice)
o FRANCÚZSKY DEŇ
V spolupráci s veľvyslanectvom Francúzska
12.7.2019, Hlavné námestie, 14:00 - 22:00
Program: francúzsky trh, Deň otvorených dverí vo Francúzskom inštitúte,
20

vystúpenie víťazov tohtoročného ročníka speváckej súťaže „Spievam
po francúzsky“, speváčka Jana Gavačová, originálne žonglérske vystúpenie
Inbox francúzskeho cirkusového zoskupenia Compagnie Soralino, koncert
francúzskej kapely Météo Mirage
o ENSEMBLE ZOHRA - ŽENSKÝ AFGÁNSKY ORCHESTER
V spolupráci s Michal Kaščák – Pohoda festival
16.7.2019, Hlavné námestie
Koncertom vyvrcholilo slovenské miniturné orchestra, ktorý vystúpil
na festivale Pohoda. Nielen ich hudba, ale aj odvaha a príbeh očarili
bratislavské publikum, ktoré im venovalo standing ovation.
o LANDLESS, COILLE
V spolupráci s veľvyslanectvom Írska Embassy of Ireland
17.7.2019, Hlavné námestie
Koncert - Anna Lethert s doprovodom Helen Diamond, Sinead Kennedy,
Catriona Kennedy a Deirdre Hurley
o TURECKÝ DEŇ
V spolupráci s veľvyslanectvom Turecka
20.7.2019, Hlavné námestie
Sufi ceremony – tancujúci derviši
Manouche A la Turca – koncert
o THE GREAT UKULULE ORCHESTRA OF TAMPERE /FÍNSKO
V spolupráci s Tampereen Ukuleleorkesteri
28.7.2019, Hlavné námestie
30 členná kapela hrajúca populárne svetové hity na ukulele.
o ÁZIJSKÝ VÍKEND
V spolupráci s veľvyslanectvami jednotlivých krajín
2. – 3.8.2019, Hlavné námestie
Kultúra, umenie a kulinárske špeciality krajín Čína, India, Indonézia, Japonsko,
Južná Kórea a Vietnam
Program, 2.8.2019:
15:30 – slávnostné otvorenie podujatia v prítomnosti: Františka Rúžičku,
štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR a veľvyslancov a diplomatov z jednotlivých krajín.
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16:00 - India: cvičenie jogy s indickou učiteľkou jogy Ms. Jaiwanti Singh, hra
na tradičný hudobný nástroj - sitar, ukážka tradičného indického tanca
Bharatnatyam
17:30 - Južná Kórea: ukážky bojového umenia Teakwondo, tradičné piesne
a tance
18.00 - Vietnam: tradičné piesne a tanečná show
19.15 - Indonézia: ukážky bojového umenia a tradičných indonézskych tancov
20.00 - Čína: hudobné vystúpenie a módna prehliadka tradičného čínskeho
odevu – qipao
20.30 - Japonsko: hudobné vystúpenie String Quarter
Program, 3.8.2019:
17:00 - Čína: Hudobné vystúpenie, Módna prehliadka v tradičnom odeve
qipao
18:00 - Japonsko: Bojové umenia – karate- Slovenský zväz karate - ŠŠK
Bratislava
18:45 - Kórea: K-pop – spev a tanečné vystúpenie
19:15 - Indonézia: Indonézske tradičné tance, Indonézske bojové umenie
s Javanese Gamelan, Indonézska hudba – Angklung Orchester Indonézskej
Ambasády + Javanese Gamelan
o INDONÉZSKY DEŇ
V spolupráci s Veľvyslanectvom Indonézie na Slovensku
24.8.2019, Hlavné námestie a Nádvorie Starej radnice
Program: výroba batiky, ukážka bojového umenia Pencak Silat, ukážka varenia,
karneval, príhovor veľvyslankyne Indonézskej republiky, tanečné vystúpenie
•

RYTIERI NA DEVÍNE
V spolupráci s Tostabur
10:00 – 19:00, Hrad Devín
Program:
o 1.6.2019 - obdobie stredoveku
o 6.7.2019 - obdobie uhorsko-tureckých vojen
o 3.8.2019 - obdobie stredoveku
o 31.8.2019 - obdobie uhorsko-tureckých vojen
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•

ROZPRÁVKY PRI DÓME
Autorský projekt BKIS
Rudnayovo námestie
Program:
o 10.7.2019 - Ćáry – máry fuk! / otváracia show profesora Nikolasa
o 10.7.2019 - Tajomstvo oceánu / Divadlo SpozaVoza
o 24.7.2019 - Janko a Marienka / Divadlo zo Šuflíka
o 7.8.2019 - Fontánka a Tonka z Gramofónie / Divadlo pod balkónom
o 21.8.2019 - Mravoučné príbehy tetky Betky / Teátro Neline

•

LETNÉ HUDOBNÉ KONCERTY PRI SAN MARTEN
San Marten, Panská 172/33, Bratislava - Staré mesto
každý utorok o 19:00
Program:
o 25.6.2019 - Diana Ristová & Band
o 2.7.2019 - Preßburger Klezmer Band
o 9.7.2019 - Be Well
o 16.7.2019 - Blue Zodiac
o 23.7.2019 - Orchester Jeana Valjeana
o 30.7.2019 - John Dale & Friends
o 6.8. 2019 - King Shaolin
o 13.8.2019 - Ponte Pardo
o 20.8.2019 – Funkies
o 27.8.2019 - Colorful people

•

MESTSKÉ DIVADLO NA TRHU
V spolupráci so Starou tržnicou
Stará tržnica, 11:00 – 12:00
Program:
o 1.6.2019 - Divadlo Pod Hríbikom: Poprepletko na zámku
o 8.6.2019 - KaSia: O Slniečkovej a Dažďovej víle
o 15.6.2019 - Divadlo SpozaVoza: Ružová rozprávka
o 22.6.2019 - Cirkuskus: Veselá cirkusová škola
o 29.6.2019 - Edudrama: Veľrybia speváčka Gréta
o 6.7.2019 - Divadlo Pod Hríbikom: Karkulka a vlk
o 13.7.2019 - Divadlo SpozaVoza: Sova
o 20.7.2019 - Teatro Neline: O lúke, motýľovi a kvetinovej víle
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

3.8.2019 - Teatro Neline: Rozprávkový domček
10.8.2019 - Divadlo na Hojdačke: enviro rozprávka Na Zemi dobre mi
17.8.2019 - Teatro Neline: Uštrikovaná rozprávka
24.8.2019 - MaKiLe: Hadik Vadik a časostroj - výlet do minulosti
31.8.2019 - Divadlo Pod Hríbikom: Princezná Rozmarínka
7.9.2019 - Spoza Voza: Abecedárik
14.9.2019 - Divadlo Pod Hríbikom: Medovníkový domček
21.9.2019 - Cirkuskus: Silák Erik
28.9.2 019 - Edudrama: Prázdniny na ostrove Kurekuredut

HOVORY ZO STAREJ RADNICE
V spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy
Nádvorie Starej radnice
Program:
o 12.6.2019 - Štefan Holčík: Ulice a námestia historického jadra mesta, budovy
a osobnosti
o 3.7.2019 - Štefan Holčík: Budovy a osobnosti
o 14. 8.2019 - Elena Kurincová: Československo v uliciach Bratislavy
o 11.9.2019 - Štefan Holčík: Jurkovičove rodinné domy

•

BENEFIČNÉ KONCERTY V ZÁHRADE MILOSRDNÝCH BRATOV
V spolupráci s Milosrdnými bratmi
Program:
o 21.6.2019 - Vokálna skupina Sklo
o 12.7.2019 - Spevák a skladateľ Peter Janků
o 9.8.2019 – Solamente naturali
o 23.8.2019 – Chorus Salvatoris

•

BRATISLAVA – INLINE
V spolupráci s <bratislava – inline>, o.z.;
17. ročník večerných jázd na kolieskových korčuliach a bicykloch po Bratislave
pre mladých, starších, rodiny s deťmi, partie … pre každého, kto vie korčuľovať.
Jazdy sa konali v termínoch 28.6., 19.7., 26.7., 9.8., 23.8.2019. 9.8. sme v rámci
Staromestskej jazdy pripravili o 17:00 – 19:00 Hravé m(i)esto + workshop pre deti.
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•

POLČAS KULTÚRNEHO LETA
Séria koncertných prekvapení po prvej polovici Kultúrneho leta v nezvyčajných
priestoroch.
Program:
o 1.8.2019 - dychové kvinteto What about Brasstime, OC Eurovea
o 2.8.2019 - Cinema String trio, podchod Trnavského mýta
o 3.8.2019 - Excess Trio, Poštová ulica
o 4.8.2019 - WoodPack Brothers, OC Eurovea
o 5.8.2019 - Guitarritos - flamenco a španielska hudba, Fresh market, Rožňavská

MESTSKÉ ČASTI V KULTÚRNOM LETE:
o LETNÉ JAZDY MESTSKÝMI ČASŤAMI
V spolupráci s mestskými časťami Bratislavy
Po úspešnej edícii Vianočných jázd Mestskými časťami sme pripravili ponuku aj
v rámci Kultúrneho leta.
o 8.6.2019, MČ STARÉ MESTO, HVIEZDOSLAVOVO NÁMESTIE
V rámci podujatia Vodnícky deň detí sme pripravili Hravé m(i)esto – tvorivé
aktivity pre detského návštevníka
o

22.6.2019, MČ KARLOVA VES, DETSKÉ IHRISKO PRI KARLOVESKOM CENTRE KULTÚRY,
MOLECOVA UL.

V rámci podujatia Otvorenie Karloveského kultúrneho leta sme pripravili
Hravé m(i)esto a detské predstavenie Rytier Bajaja v podaní Teatra Neline
O

25.6.2019, MČ LAMAČ, MALOKARPATSKÉ NÁMESTIE

V rámci podujatia Hravá svätojánska noc sme pripravili Hravé m(i)esto
a detské predstavenie Rytier Bajaja v podaní Teatra Neline
O

28.6.2019, MČ VAJNORY, NÁMESTIE PRI DOME KULTÚRY

V rámci podujatia Otvorenie Vajnorského kultúrneho leta sme pripravili Hravé
m(i)esto detské predstavenie Rytier Bajaja v podaní Teatra Neline
O

30.6.2019, MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA, NÁMESTIE RODINY

V rámci Bystrických malých hodov sme pripravili Hravé m(i)esto – tvorivé
aktivity pre detského návštevníka
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O

25.7.2019, MČ DÚBRAVKA, AMFITEÁTER NA VALACHOVEJ UL.

Pripravili sme Hravé m(i)esto – tvorivé aktivity pre detského návštevníka,
rozprávku pre deti Rytier Bajaja a interaktívny program s Disco Jarkou
O

3.8.2019, MČ JAROVCE, IHRISKO TJ NA OVOCNEJ ULICI

Pripravili sme Hravé m(i)esto – tvorivé aktivity pre detského návštevníka,
rozprávku pre deti Janko a Marienka
O

30.8.2019, MČ RAČA, AMFITEÁTER KNIŽKOVA DOLINA

Pripravili sme Hravé m(i)esto – tvorivé aktivity pre detského návštevníka
O

31.8.2019, MČ RUSOVCE, RUSOVECKÝ PARK

Pripravili sme Hravé m(i)esto – tvorivé aktivity pre detského návštevníka,
rozprávku pre deti Janka a Danka
O

29.9.2019, MČ RUŽINOV, RUŽINOVSKÉ HODY, TOMÁŠIKOVA UL.

Pripravili sme Hravé m(i)esto – tvorivé aktivity pre detského návštevníka,
rozprávku pre deti Paskudárium
o PETRŽALKA NA HLAVNOM NÁMESTÍ
V spolupráci s MČ Petržalka a KZP
13.6.2019, Hlavné námestie
Účinkovali: Bubnová škola Rytmika, MŚ Iljušinova, TS Love Dance,
DFS Hájenka, Rope Skipping, Tanec v duši - tanečné vystúpenia žiakov ŽŠ
POP HIT -víťazi speváckej súťaže TS Haló haló, SZ Petržalčanka, Kúzelník Peter Šesták
FS Poleno, Adiss -vystúpenie slovenského speváka a rappera
Moderátor: Maroš Szalay
Sprievodné podujatia: prezentácia MČ Bratislava-Petržalka, prezentácia Miestnej
knižnice Petržalka, prezentácia Kultúrnych zariadení Petržalky, Miléniová Petržalka výstava z dejín Petržalky, výtvarná zóna KZP- výtvarné dielka žiakov petržalských ZŠ
a klientov petržalských sociálnych zariadení, ktoré vznikli v rámci projektu To, čo nás
spája, keramické práce detí kurzov KZP, basketbalové exhibície BSC Bratislava
o FESTIVAL CHORVÁTSKEJ KULTÚRY
V spolupráci s MČ Devínska Nová Ves
22. – 23.6.2019
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o BYSTRICKÉ MALÉ HODY
V spolupráci s MČ Záhorská Bystrica
29. – 30.6.2019
o DEDINA V MESTE
V spolupráci s MČ Vajnory
Prezentácia MČ Vajnory
13.7.2019, Hlavné námestie
o KONCERTY U MARKA TWAINA
V spolupráci s MČ Karlova Ves, Hudobným klubom Kamel a s Klubom Mark Twain
Program:
o 22.6.2019, 17:00 - Jednofázové kvasenie
o 20.7.2019, 19:00 – Salamander
o 24.8.2019, 19:00 - Martin Geišberg & Daniel Špiner / Sandorik
o KONCERTY V BOTANICKEJ ZÁHRADE UK
V spolupráci s MČ Karlova Ves, Hudobným klubom Kamel a Botanickou záhradou
Program:
o 22.6.2019, 10:00 - Prezentácia Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka
o 22.6.2019, 11:00 – Janais
o 21.7.2019, 17:30 - Musical & Musical
o 25.8.2019, 17:30 - Sol y Luna
VÝSTAVY:
•

PARTY V 21. STOROČÍ
V spolupráci s CAMERA OBSCURA , o.z.
11.8. – 15.9.2019, Koncertná sieň Klarisky
Limitovaná kolekcia obrazov takmer zaniknutých slovenských párt.

•

EL LISSITZKY & eR SIKORA
V spolupráci s Danubiana Meulensteen Art Museum
17.3.2019 – 30.6.2019
Bratislava - Čunovo, Vodné dielo
Projekt predstavil myšlienky a umelecký odkaz ruskej/sovietskej revolučnej
avantgardy a prepojil dve osobnosti a ich obrazové a myšlienkové svety - Lazara/El
Lisického (1890 – 1941) a Rudolfa Sikoru (1946).
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SAMOSTATNÉ PODUJATIA:
•

DEŇ OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD
V spolupráci s Národným Trustom n.o.
1 - 2.6.2019
XI. ročník podujatia s ústrednou témou - Záhrada a jej živočíšna ríša
Miesta: Bývalá Pálfyovská záhrada na Zámockej ulici, Lisztova záhrada na Klariskej,
Františkánska kláštorná záhrada, Pruger-Wallnerova záhrada na Nekrasovej ulici,
Záhrada pri Veľvyslanectve Ruskej federácie, Rómerov dom na Zámočníckej ulici,
Záhrada synagógy na Heydukovej ulici, Farská záhrada Bratislava – Kalvária,
Cyklokuchyňa na Tyršovom nábreží, Ateliér.EM a galéria ZáHRADA na rohu ulíc
Gorazdova a Langsfeldova, Bratislavská Krížová cesta na Kalvárskom vrchu, Parčík na
Metodovej, Panorama Park na Pribinovej 19, Skalný noc v Zuckermandli, Lurdská
jaskyňa na Hlbokej ceste, Kochova záhrada na Partizánskej ulici.

•

SLOVENKA NA NÁMESTÍ
V spolupráci so STAR production s.r.o.
11.6.2019, 17:00, Hlavné námestie
Stretnutie s hosťami a priateľmi časopisu Slovenka.

•

BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR
V spolupráci s Bratislavským chlapčenským zborom
15.6. 2019, 19:00, Hlavné námestie
Aranžmány ľudových piesní, spirituály, festivalové piesne.

•

ŽIVÉ NÁMESTIE: EXPRESS IN BRATISLAVA
V spolupráci so Súkromná základná škola v Bratislave EISB
15.6.2019, 10:00 – 14:00, Kamenné námestie

•

ZÁKLADNÉ UMELECKÉ ŠKOLY V KULTÚRNOM LETE
18.6.2019, 16:30, Hlavné námestie
V programe sa predstavili bratislavské Základné umelecké školy:
Súkromná základná umelecká škola Ružová dolina 29, Základná umelecká škola
Eugena Suchoňa, Základná umelecká škola Františka Oswalda, Základná umelecká
škola Exnárova 6, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka

•

MÓDA V MESTE
V spolupráci s Agentúrou Promotion/so STAR production s.r.o.
20.6.2019, 20:00, Hlavné námestie
Netradičná open-air módna prehliadka od slovenských tvorcov
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•

FÊTE DE LA MUSIQUE - SVIATOK HUDBY
V spolupráci s Hudobným centrom
21.6.2019, 16:00, Hlavné námestie

•

4. ROČNÍK PAMÄTNÉHO DŇA ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV
V spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí
5.7.2019, Hlavné námestie
Účinkovali: Austrália - FS Liptár, Melbourn, Čierna Hora - Tanečné štúdio, Podgorica,
Česko - Folklórny klub Fogáš, Ostrava, Chorvátsko - FS Fraňo Strapač, Markovec
Našický, Srbsko - Komorný zbor Zvony a kovačická insita, Ukrajina FS Naša fajta,
Užhorod, USA - DFS Šarišan, Detroit

•

KONCERT PRE NÁDEJ
V spolupráci s o.z. Ambrelo
10.7.2019, Hlavné námestie
Účinkuje nevidiaci spevák Maroš Bango a hostia

•

SAMSON A HOP TROP
V spolupráci s Agenturou Samson
11.7.2019, Amfiteáter Dúbravka
Koncert známej českej trampskej, folkovej a country skupiny.

•

CIGÁNSKY BAŠAVEL
V spolupráci s Divé maky, o.z.
24.8.2019, hrad Devín
Clivé, či vášnivé rómske piesne, tradičné rómske jedlá, večerné premietanie.

•

RÍMSKE HRY
V spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy
7.9.2019, Rusovecký park a Gerulata Rusovce

•

SPOMIENKA NA DEŽA
V spolupráci s MČ Dúbravka
21.9.2019, park na Fedákovej ulici
Spomienka na hudobníka Deža Ursinyho
Účinkujúci: Živé kvety, Definitivum, Longital, Talent transport, Dorota Nvotová
a Jakub Ursiny
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2.1.3 Bratislavské korunovačné dni 2019
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko bolo v tomto roku koordinátorom podujatia.
• Detský korunovačný sprievod, 13.9.2019, 15:00, Rudnayovo námestie
Podujatie bolo impulzom pre deti a mládež aktívne sa zapojiť do verejných kultúrnych podujatí
s akcentom na poznávanie slávnej histórie korunovácií v Prešporku (Bratislave). Sprievod mal
vzdelávací charakter a podporil opäť detskú súťaživosť o najoriginálnejší kostým inšpirovaný
dobovými odevmi panovníkov, šľachty.
Návštevníkov a účastníkov privítala na korunovačnej trase mysteriózna postava – pamäť
mesta – Bratislava – Alžbetka Kamenská, poslucháčka VŠVU v Bratislave. Rozpovedala veľa
zaujímavostí o korunováciách (1563 – 1830) a histórii nášho hlavného mesta. Organizátori
vrúcne privítali v sprievode celé školské kolektívy aj individuálnych účastníkov. Podmienkou
bolo prísť 13. 9. 2019 v piatok na Rudnayovo námestie /Dóm sv. Martina o15.00 h. Zapísať sa
a získať nálepku účastníckym poradovým číslom. Zážitky, dobrá nálada, formovanie
korunovačného sprievodu za sprievodu zvučných fanfár – tak začalo podujatie v uliciach
Bratislavy. Dosluhujúci kráľ – Petra Styková – prišla grandiózne na koni Juráškovi, ktorého
viedol jeho majiteľ pán Schwartz. Veselú atmosféru vytváral šašo – Katka Uríková
z Tovarišstva starých bojových umení a remesiel. Nechýbal hlavný ceremoniál Peter Styk a celá
historická družina dospelých, ktorí sa dokážu stále zabávať a hrať. Sprievod dorazil na nádvorie
Starej radnice, kde sa ujal slova ceremoniál a jeho sprievod. Nechýbali originálne zlaté dukáty,
ktoré priehrštím rozhadzoval medzi dav zvedavcov mladý kráľ.
Porota, vybrala 20 najlepších z celkového počtu 130 účastníkov, ktorí prejavili svoju invenciu,
odvahu prísť a zúčastniť sa. Predsedkyňou poroty bola Dana Kleinert, vedúca úseku
prierezových činností Metropolitného inštitútu v Bratislave, členky poroty: Jarmila
Gajdošechová, riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy v Rusovciach, Adela Andorová,
ktorá zastupovala hlas detí, Júlia Dinušová, kustódka Múzea mesta Bratislavy, Martina
Pavlikánová, múzejná pedagogička z Múzea mesta Bratislavy
•

-

Korunovačná svätá omša za Bratislavčanov, 13.9.2019, 19:00, Dóm sv. Martina
Celebroval J.E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita
Účinkoval Katedrálny zbor sv. Martina
Korunovačnú omšu zvýraznil Katedrálny zborový orchester sv. Martina a slávnostne
celebroval J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita
Dlhoročná a spoľahlivá spolupráca BKIS s Bratislavskou arcidiecézou
Katedrála sv. Martina – dejinná súčasť korunovácií, neoddeliteľná súčasť historickej
pamäte mesta
Odhadovaný počet návštevníkov 150
Odporúčanie: Zaradiť tento bod programu aj v budúcich ročníkoch – duchovný
a dejinný rozmer podujatia pre obyvateľov a turistov Hlavného mesta SR Bratislavy
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•

Deň otvorených dverí Archívu mesta Bratislavy v priestoroch Archívu mesta Bratislavy
na Markovej 1 v Petržalke, 13. – 15.9.2019
Aktivity AMB počas dňa otvorených dverí 13.9.2019 navštívili žiaci Gymnázia Bíliková a ZŠ s MŠ
Milana Hodžu, v počte cca 50 žiakov, ktorým boli spravené osobitné prednášky
ku genealógii, heraldike a významu archívu. Veľmi dobré odozvy sme mali najmä od tých
najmladších, ktorých okrem vystavených dokumentov zaujali fotografie Dunaja vo forme
prezentácie. Prehliadku vystavených archívnych dokumentov si v priebehu obidvoch dní
prezrelo cca 50 návštevníkov, mimoriadny úspech mal najmä prednáškový cyklus v sobotu
o 13. hod, ktorý poctil svojou návštevou primátor hl. mesta Bratislavy Ing. Arch. Matúš Vallo.
Odzneli prednášky k problematike máp Dunaja zachovaných v AMB, cechu rybárov a lodníkov,
pričom prednášajúci prezentovali aj konkrétne zachované dokumenty, čo budilo najväčšiu
pozornosť. Reportáž o podujatí vyhotovila TV Ružinov a vyšla v rámci Bratislavského magazínu
17.9.2019, pomerne veľkú reportáž pripravila aj RTVS, bola odvysielaná v rámci programu
Pozor zákruta 17.9.2019, zameranie bolo najmä na Dunaj ako miesto komunikácie.
Podvečerný program (o 17. hod.), premietanie filmu Po stopách Svätej koruny a uhorských
korunovačných klenotov sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom u prítomných návštevníkov,
najmä v diskusii s Dr. Pálffym. Padlo veľmi zaujímavé konštatovanie, že Bratislava propaguje
korunovácie omnoho viacej ako v samotnom Maďarsku, kde paradoxne prebieha
niekoľkoročný výskum k tejto problematike.
Z hľadiska vyhodnotenia bola účasť nižšia ako minulý rok, čo mohlo byť spôsobené absenciou
sprievodného programu, ktorý sa nekonal z objektívnych príčin (technický stav objektu).
Navrhujem preto budúcoročné plánovanie s dostatočnou rezervou (prípadne začať už tento
rok), aby sme mohli objednať účinkujúcich.
•

-

-

Korunovačný sprievod, 14.9.2019, 13:00, Bratislavský hrad
Trasa: Bratislavský hrad – Viedenská brána, palisády, Zámocká ulica, Kapucínska
ulica, Župné námestie, Michalská brána, Michalská ulica, Ventúrska ulica,
Panská ulica, Rudnayovo námestie, popod Most SNP, Židovská ulica,
Zámocká ulica, Palisády, Bratislavský hrad – Viedenská brána
Sprievod pod režijnou taktovkou skupiny historického šermu TOSTABUR v dobových
kostýmoch obdobia renesancie s korunovačnými insígniami začal svoju púť na
Bratislavskom hrade.
V sprievode účinkovalo 198 osôb z 11 skupín zo Slovenska a Čiech v sprievode
deviatich špeciálne vycvičených koní.
Zastávka sprievodu na Rudnayovom námestí, vysvetlenie a predvedenie
korunovačného ceremoniálu.
Trasa sprievodu po cestných komunikáciách v súčinnosti so štátnou a mestskou
políciou, zastavovanie a usmerňovanie dopravy. Vozidlo Mestskej polície na začiatku
sprievodu – čistiaca čata na konci.
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-

Sprievod prebehol bez komplikácií s pozitívnym hodnotením a ohlasom všetkých
účinkujúcich.

•

V mene koruny, 14.9.2019, 14:30, Bratislavský hrad
Záver sprievodu s programom na Bratislavskom hrade
podujatie pod režijnou taktovkou Mgr. Art. Romana Bajzíka vrátane skúšok
a realizácie programu „V mene koruny“
Od 14:30 na hrade úspešné vystúpenie pre deti - divadlo Tyátr.
Po 15:00 program na Hlavnej scéne – úvod a umiestnenie insígnií skupinou Fringia,
salva z dela
Vystúpenia: Adorea – divadelno-šermiarske vystúpenie, Elijana – dobová módna
prehliadka, Tostabur – hrdinovia protitureckých vojen, Horus – výcvik dravcov,
Gathilion – dobové tance, divadlo Havran – Rozprávka o Troch princeznách
a drakovi, záverečné defilé - predstavenie všetkých účinkujúcich, slávnostné
záverečné salvy z dela. Ukončenie programu krátko po 18:00.
Návštevnosť: turisti, náhodní návštevníci ako aj cielené návštevy priamo na podujatie
Všetky potrebné služby súvisiace s podujatím boli zo strany BKIS zabezpečené na
profesionálnej úrovni.
Spolupráca s BA hradom veľmi dobrá aj na mieste podujatia, a to aj napriek tomu, že
sa na hrade odohrávalo niekoľko podujatí naraz.
do budúcnosti odporúčame vypracovanie logistiky ochrany a bezpečnosti
profesionálnou firmou
zváženie miesta konania podujatia do budúcnosti

-

-

• Prehliadky BTB, 13. – 15.9.2019
Bratislavská organizácia cestovného ruchu pri tejto významnej príležitosti pripravila bezplatné
tematické prehliadky so sprievodcom na tému korunovácií, a to pre domácich
i zahraničných návštevníkov Bratislavy, ktoré sa uskutočnili v slovenskom, maďarskom,
anglickom a nemeckom jazyku. Trvali 1,5 hodiny a návštevníkov previedli najvýznamnejšími
miestami spojenými s ceremoniálom korunovácií uhorských panovníkov a ich manželiek.
Prehliadky sa tešili veľkému záujmu, o čom svedčia aj počty zúčastnených uvedené nižšie.
Jednoznačne pozitívne boli tiež ohlasy návštevníkov po prehliadkach.
Počty zúčastnených za jednotlivé dni:
Korunovačné prehliadky v slovenčine:
o 13. septembra, 17:00 = 37 ľudí
o 14. septembra, 11:00 = 22 ľudí
o 14. septembra, 17:00 = 18 ľudí
o 15. septembra, 15:00 = 20 ľudí
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Korunovačné prehliadky v maďarskom jazyku:
o 14. septembra,11:00 = 4 ľudia
o 14. septembra,15:00 = 5 ľudí
Korunovačné prehliadky anglickom jazyku:
o 14. septembra,15:00 = 29 ľudí
Korunovačné prehliadky v nemeckom jazyku:
o 14. septembra,15:00 = 11 ľudí
• Korunovačný koncert, 15.9.2019, 17:00, Primaciálne námestie
Účinkujúci: Spevácky zbor mesta Bratislavy a Cappella Istropolitana – komorný orchester
mesta Bratislavy, dirigent Ladislav Holásek. Spoločný koncert dvoch mestských telies.
Divákov na úvod privítala námestníčka primátora pani Lucia Štasselová.
- Návštevnosť cca 400 osôb, pozitívny ohlas u publika
- Záujem o spoluprácu aj počas BKD 2020
•

Solamente Naturali, 15.9.2019, 16:00, Nádvorie Zichyho paláca
Nádvorie Zichyho paláca, Ventúrska 9, koncert barokovej hudby
Podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom a veľkým záujmom publika - odhadovaný
počet 140 hostí. Záujem o spoluprácu aj pri plánovaní BKD 2020.

•

Mestská knižnica v Bratislave – čítanie na zastávke, 10., 11. a 12.9.2019:

o Čítanie na zastávke
Herci čítajú texty na dané témy vo vysvietenom výklade, ktoré sa stáva
„javiskom“, pričom ozvučenie je natiahnuté aj vonku - na zastávku Kapucínska. Ľudia
buď počúvajú texty čakajúc na zastávke, prípadne si prídu sadnúť do vnútra MKB.
Čítanie na tému korunovácií v rámci tohto formátu malo zatiaľ najmenšiu účasť (do 10
ľudí vnútri) z dvoch dôvodov:
1. Tradične sa čítanie na zastávke konalo po zotmení (v zimných mesiacoch), kde
prirodzene vysvietený výklad vynikne. Tento raz sa slnko opieralo o výklady, takže
účinkujúcich nebolo vidieť ani pri nasvietení zvnútra, čím to stratilo vizuálny efekt.
2. Zastávka na Kapucínskej zvykla byť veľmi vyťažená a na čítanie sme mali veľmi dobré
ohlasy zo strany verejnosti aj dopravného podniku. V septembri 2019 bola však
doprava presmerovaná a zastávka oveľa prázdnejšia (vyťažená je skôr zastávka
v smere z mesta – smer do tunelu), čo bolo veľmi citeľné aj pri tomto podujatí.
o Kvíz pre deti
Pripravili sme kvíz pre deti. Ako formát je u detí obľúbený a otázky sme prispôsobili
téme. Zúčastnilo sa cca 60 detí.
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2.1.4 Vianočná Bratislava
22.11. – 22.12.2019
Po festivale Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava druhý najobsiahlejší projekt
BKIS pre mesto Bratislava. Podujatia sa konali na viacerých scénach za účasti
amatérskych i profesionálnych hudobníkov, divadelníkov, speváckych zborov
a tanečníkov. Spoločným prvkom všetkých vystúpení bola téma Vianoc.
•

Vianočný Hlavný trh
Hlavné a Františkánke námestie
Zmena koncepcie podujatí v centre mesta. Hlavné námestie bolo vyhradené
pre predajné a gastro stánky spolu so zónou na konzumáciu v strede námestia. Pódium
s programom bolo presunuté do priestoru Františkánskeho námestia, kde sme
pripravili vystúpenia žiakov bratislavských Základných umeleckých škôl, večerné
piatkové koncerty, koncerty Festivalu Adventnej a vianočnej hudby a hudobné
produkcie DJ-ov. Soboty a nedele boli počas popoludní vyhradené deťom. Sobotné
adventné čítania a nedeľné rozprávky boli pripravené v spolupráci s EDUdrama.
Pre detského návštevníka sme zabezpečili počas týchto dní dobový kolotoč.
Slávnostné otvorenie Vianočného hlavného trhu sa konalo 22.11.2019 za účasti
primátora Bratislavy Matúša Valla. Hudobný program a príhovory sa konali na pódiu
na Františkánskom námestí, následne bol na Hlavnom námestí rozsvietený Vianočný
stromček.

Program:
o 22.11. - Slávnostné otvorenie Vianočného Hlavného trhu, hudobný hosť: Funny
Fellows, moderátor: Ludwig Bagin
o 23.11. - DJ Reverend
o 24.11. - DJ Phonotic
o 27.11. - Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, pod vedením Libora Zálesňáka, DJ
Kinet (Nu Spirit/Radio_FM)
o 28.11. - DJ Code
o 29.11. - DJ Samurai, Lady Jane & Kešu, koncert
o 30.11. - Rozprávkový adventný príbeh - Vianoce s Pipi Dlhou Pančuchou, DJ Reverend
o 1.12. - Za siedmimi horami – rozprávka pre deti, DJ Phonotic
o 4.12. - Základná umelecká škola Františka Oswalda
o 5.12. - DJ Code
o 6.12. - IX. Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby (Spolupráca
s Bratislava Music Agency), DJ Samurai
o 7.12. - IX. Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby (Spolupráca
s Bratislava Music Agency)
o 8.12. - Féder Teáter: O príšerne krásnej princeznej, DJ Phonotic
o 10.12. - Conwonnite Choir, Južná Afrika
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o 11.12. - Základná umelecká škola Exnárova, školské hudobné skupiny Rockids a Jazz
na Ex, DJ Kinet
o 12.12. - Základná umelecká škola Jána Albrechta, Vyhlásenie výsledkov súťaže
o najkrajší vianočný stromček, Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Základná
umelecká škola Ľudovíta Rajtera, DJ Code
o 13.12. - DJ Samurai, Adriena Bartošová & Friends
o 14.12. - Rozprávkový adventný príbeh - Vianoce detí z Bullerbynu, DJ Reverend
o 15.12. - Praktikábel: Vianočný teleport, rozprávka, DJ Phonotic
o 18.12. - Základná umelecká škola Vrbenského, DJ Kinet
o 19.12. - Centrum voľného času Klokan, Spevácky zbor Apollo, DJ Code
o 20.12. - DJ Samurai, Paper Moon Trio, Duo KriStan
o 21.12. - Rozprávkový adventný príbeh - Luskáčik a Myší kráľ, DJ Reverend
o 22.12.- Divadlo SpozaVoza: Vianočný zázrak, DJ Phonotic
• Vianočný les
6. - 14.12.2019
Aj tento rok pripravilo BKIS Vianočný les ako súčasť Vianočného programu
na Primaciálnom námestí. Stromčeky, z ktorých vznikol „Vianočný les“, na podujatie
zabezpečila spoločnosť Baumax. O výzdobu sa postarali deti z bratislavských základných
a umeleckých škôl. Všetky zúčastnené školy zároveň súťažili o najkrajšie vyzdobený
stromček na facebookovej stránke BKIS. Traja víťazi boli slávnostne vyhlásení a ocenení 12.
decembra na Františkánskom námestí v rámci programu na Vianočnom Hlavnom trhu.
V nedeľu, 15. decembra, sa Vianočný les stal súčasťou Dobrého trhu na Klobučníckej ulici
a rovnako ako minulý rok, priamo odtiaľto putovali stromčeky do svojich nových domovov.
Všetky už vyzdobené stromčeky boli venované dobročinným organizáciám a ľuďom
v núdzi. Podporili sme takto napr. Domov seniorov Archa, mamičky s deťmi v bezpečnom
dome Dúha, školu sv. Uršule, v denné centrum Domec, nízkoprahovú nocľaháreň
sv. Vincenta De Paul a ďalšie.
• Vianoce pre seniorov a charitatívne projekty
Predvianočný čas je taktiež priestorom pre charitatívne projekty. Vianočnú atmosféru
a náladu sme priniesli do zariadení určených seniorom.
o 10.12. - Dom seniorov Lamač
o 11.12. - Dom sociálnych služieb Rača
o 12.12. – Rusovce
o 12.12. – Devín
o 17.12. - Dom tretieho veku, Petržalka
o 24.12. - Ružinovský Domov seniorov
o 19.12. - Vianoce v Nocľahárni sv. Vincenta de Paul
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• Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby, XIV. ročník
Medzinárodný festival pre zbory a orchestre v spolupráci s Bratislava Music Agency
Na festivale vystúpilo v tomto roku 21 zborov z 12 krajín sveta. Zbory z Českej republiky,
Estónska, Južnej Afriky, Ukrajiny, Maďarska, Talianska, Poľska, Bulharska, Filipín, Slovinska,
Lotyšska a Slovenska. Bratislava celkovo hostila viac ako 800 spevákov.
o 5.12. - Otvárací koncert, Jezuitský kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Františkánske
námestie
o 6.12. - Vystúpenia na Hlavnom Vianočnom trhu, Františkánske námestie, Adventný
koncert, Koncertná sieň Klarisky
o 7.12. - Súťažná časť festivalu, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca,
Koncert na Hlavnom Vianočnom trhu za účasti všetkých zúčastnených zborov,
Františkánske námestie
o Bratislavská cena za šport 2019
22.12.2019
V piatok 22.12.2019 o 16:30 oceňovalo mesto Bratislava v spolupráci s BKIS svojich
najlepších športovcov, športovkyne a športové kolektívy. 27. ročník podujatia bol
zorganizovaný v novom šate, tento ročník prebehol po prvýkrát aj pod novým názvom.
Ceny odovzdával námestník primátora mesta Bratislava Juraj Káčer spolu so zástupcami
rôznych športových organizácií, zaslúžilých športovcov a čestných hostí. Ocenenia sa
odovzdávali v kategóriách: Cena primátora, Talent, Zdravotne znevýhodnený športovec,
Kolektív, Junior a kategória Senior.

2.2 Podujatia s podporou hlavného mesta SR Bratislavy
2.2.1 Spomienka na 31. výročie sviečkovej manifestácie
24.3. 2019
Podujatie v spolupráci s Fórom kresťanských inštitúcií. Podtitul podujatia „Naša cesta
k slobode“ má každoročne pripomínať význam udalostí z 25. marca 1988 a ich podiel
na zmene smerovania našej spoločnosti. Podpora BKIS bola v oblasti technickej
a marketingovej.
2.2.2 Pietna spomienka na 73. výročie ukončenia bojov o hlavné mesto SR
Bratislavu
4.4.2019, Námestie Eugena Suchoňa
BKIS zabezpečilo moderátora podujatia Martina Strižinca a technické zabezpečenie
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2.2.3 ČSOB Bratislava Marathon, 14. ročník
6. – 7.4.2019, Hlavný organizátor: Bee Cool agency
BKIS zabezpečilo zastrešené aj nezastrešené pódiá pri štarte, pre kameramanov
a na stanovištiach popri trati, program a produkciu 4 stanovíšť popri trati a ozvučenie
stanovišťa na Hviezdoslavovom námestí.
2.2.4 Bratislavský Majáles
3. -5.5. 2019, Tyršovo nábrežie
Hlavný organizátor Bratislavský majáles o. z. BKIS podporilo podujatie po technickej
stránke stavbou pódií, mobiliáru, stanov, vstupných brán a zabezpečením honoráru
pre účinkujúce zoskupenie Medley.
2.2.5 Veľké finále OLO-mánie
20.6.2019, Primaciálne námestie
Hlavný organizátor: Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
BKIS zabezpečilo na akciu stavbu dvoch zastrešených pódií.
2.2.6 Pietna spomienka na 75. výročie Slovenského národného povstania
23.8.2019, Námestie SNP
BKIS zabezpečilo moderátora podujatia

2.3

Spolupráce a autorské podujatia BKIS

2.3.1 Trojkráľový sprievod
6.1.2019
Podujatie v spolupráci s agentúrou Istro production. Podpora BKIS v oblasti technickej
a marketingovej
2.3.2 Metropolitný orchester Bratislava, cyklus koncertov v MDPOH
Koncertné podujatia v spolupráci s Metropolitným orchestrom Bratislava.
o 20.1.2019 - Všetko dobré do nového roku, novoročný koncert venovaný pamiatke
Zdeňka Macháčka
o 17.2.2019 - Emerich Kálmán: Čardášová princezná, koncertné prevedenie
o 17.3.2019 - Privítanie jari, mladá opereta
o 28.4.2019 - Opereta, matka muzikálu
o 19.5.2019 - Jacques Offenbach a jeho doba
o 16.6.2019 - Viedeň, Ty mesto mojich snov
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V projekte spolupráce s Metropolitným orchestrom Bratislava, ktorý začal už v roku 2012, sme
pokračovali aj v roku 2019 organizovaním nedeľných koncertov v pravidelných mesačných
intervaloch. Dramaturgiu spracoval a BKIS predložil Metropolitný orchester, BKIS zabezpečilo
podujatie po technicko-realizačnej stránke. Na 1. polrok sme ponúkli návštevníkom možnosť
kúpiť si permanentku na koncerty za zvýhodnenú cenu. Koncerty, v ktorých programe
dominujú známe melódie z operiet v podaní sólistov zo Slovenska i zo zahraničia, si našli stálu
divácku základňu najmä medzi návštevníkmi seniorského veku.
Podujatia boli určené širokej verejnosti, s vyberaním vstupného.
2.3.3 Mejirodai Taiko Group, vystúpenie bubeníckej skupiny v MDPOH
27.3.2019
Podujatie uskutočnené v spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska na Slovensku
MEJIRODAI TAIKO je japonská skupina z oblasti Tokyo – Hachioji zaoberajúcou sa hrou
na tradičné japonské bubny taiko. Vek jej členov sa pohybuje medzi 10 a 90 rokov.
Skupina aktívne prispieva k prenosu a zachovávaniu tradície hry na bubny taiko
z generácie na generáciu. Temperamentné vystúpenia a precízne nacvičené
choreografie ocenili diváci búrlivým potleskom.
2.3.4 Národný beh Devín – Bratislava, 72. ročník
14.4.2019
V spolupráci so STARZ Bratislava
BKIS zabezpečilo stavby zastrešených pódií a štartovacích a cieľových brán, DJ-a
a ozvučenie programu na pódiu na Hviezdoslavovom námestí.
2.3.5 Slovakia Cantat - medzinárodný festival zborov
25. – 28.4.2019
V spolupráci s Bratislava Music Agency
Podujatia sa zúčastnilo 15 zborov zo 6 krajín Európy. BKIS na koncerty 26. a 27.4.
poskytlo koncertnú sieň Klarisky vrátane zabezpečenia potrebných prevádzkových
služieb
2.3.6 Rytieri na Devíne 2019
4.5.2019
V spolupráci s Tostabur na hrade Devín
Prvé podujatie obľúbeného cyklu určeného pre rodinného diváka popularizujúce
históriu. Počas májového podujatia bol program venovaný obdobiu uhorsko-tureckých
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vojen. BKIS zabezpečilo mobiliár na celý cyklus podujatí a služby zdravotníkov
a požiarnikov.
2.3.7 Margita a Besná
8. - 9.5.2019
V spolupráci s Vysokou školou múzických umení
Absolventské predstavenie študentov Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU - opera
autorov T. Surého a Ľ. Bernátha v priestoroch Mestského divadla P. O. Hviezdoslava.

2.3.8 Z lásky a vďaky
9.5.2015
V spolupráci so ZUŠ Miloša Ruppeldta
Slávnostný koncert pri príležitosti Dňa matiek.
BKIS na podujatie poskytlo koncertnú sieň Klarisky vrátane zabezpečenia potrebných
prevádzkových služieb
2.3.9 Festival Dni Miloša Ruppeldta, 5. ročník
16.5.2015
Organizátor ZUŠ Miloša Ruppeldta pri príležitosti 100. výročia založenia školy.
Open –air koncert na nádvorí školy podporilo BKIS postavením zastrešeného pódia
a ozvučením podujatia.
2.3.10 Na facku s Juniorom – Milanom Zimnýkovalom
28.5.2019
Podujatie v spolupráci s Hudák Bros, s.r.o. sa konalo v priestoroch Mestského divadla P. O.
Hviezdoslava. V divácky obľúbenom podujatí roastovali Juniora Juraj Šoko Tabaček (roast
master), Samo Trnka, Matej Adámy a Tomáš Hudák. Hudobným hosťom bola skupina
Chick2Chick Trio

2.3.11 Čítanie mien obetí holokaustu, uvedenie predstavenia Antikvariát a výstava
k 10. výročiu podujatia
9. – 10.9.2019, MDPOH
Podujatie v spolupráci s Medzinárodným kresťanským veľvyslanectvom Jeruzalem,
BKIS zabezpečilo priestory MDPOH, CO krytu, šatňové zázemie, tlač fotografií výstavy,
technické zabezpečenie podujatí, služby divadelnej techniky, prevádzky a produkcie
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2.3.12 Koncert vojenskej hudby Ozbrojených síl Slovenskej republiky
18.9.2019, Hlavné námestie
Podujatie v spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky
BKIS zabezpečilo zabratie priestoru, mobiliár a služby.
2.3.13 Národný pochod za život
20. – 22.9.2019, Hlavné námestie
Podujatie v spolupráci s KANET, n.o.
BKIS zabezpečilo stavbu zastrešeného pódia 8 x 6 m a stan ako zázemie pri pódiu.
2.3.14 Projekt Hravé m(i)esto
26.9.2019, Komenského námestie
29.9.2019, Ružinovské hody /spolupráca s MČ Ružinov
BKIS zabezpečilo animačné aktivity a rozprávky pre rodiny s deťmi doplnené
špeciálnym mobiliárom pre tento druh akcie /detské stoličky, stolíky, podsedáky,
maľované rybičky.../
2.3.15 Abadá Capoeira – Sloboda v čase
6.10.2019, podujatie v rámci festivalu Brazilslava v MDPOH
Podujatie uskutočnené v spolupráci s Veľvyslanectvom Brazílie na Slovensku
Program o histórii vzniku tanca, ktorý prerástol do bojového umenia sa konalo
v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava. BKIS zabezpečilo techniku divadla, služby,
produkciu a výrobu vstupeniek pre potreby Veľvyslanectva Brazílie.
2.3.16 Bratislava Cantat - medzinárodný festival zborov
3. – 6.10.2019
V spolupráci s Bratislava Music Agency
Účasť 17 zborov z 8 krajín
BKIS na koncert 4.10. poskytlo koncertnú sieň Klarisky vrátane zabezpečenia
potrebných prevádzkových služieb.
2.3.17 Na facku s Andym Krausom
6.11.2019
Podujatie v spolupráci s Hudák Bros, s.r.o. sa konalo v priestoroch Mestského divadla
P. O. Hviezdoslava. V divácky obľúbenom podujatí roastovali Juniora Juraj Šoko
Tabaček (roast master), Samo Trnka, Matej Adámy a Tomáš Hudák. Hudobným
hosťom bola skupina M.U.S.
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2.3.18 Slávnostný koncert Speváckeho zboru mesta Bratislavy k 30. výročiu
Nežnej revolúcie
17.11.2019, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Spevácky zbor mesta Bratislavy pod taktovkou dirigenta Ladislava Holáska uviedol
diela Haydna, Mozarta, Brahmsa, Dvořáka, Zelienku, Bartóka a Suchoňa. Hudobný
sprievod: Tomáš Nemec - klavír, Júlia Nemcová – husle.
2.3.19 Cappella Istropolitana a študenti VŠMU
Podujatie v spolupráci s Vysokou školou múzických umení
27.11.2019, Dvorana VŠMU
Spolupráca profesionálnych hudobníkov a budúcich umelcov – poslucháčov Hudobnej
fakulty VŠMU vyústila do spoločne uvedeného koncertu.
VŠMU zabezpečila priestor a služby, BKIS orchester.
2.3.20 Privítanie adventu
1.12.2019, Námestie rodiny v Záhorskej Bystrici
V spolupráci s Mestskou časťou Záhorská Bystrica
Do programu sme prispeli zabezpečením jedného z účinkujúcich – skupiny Kuštárovci
a postavením pódia
2.3.21 Narodeninové 3 T
1.12.2019
Podujatie v spolupráci s 3T – tri tvorivé tvory, o.z. sa konalo v priestoroch MDPOH.
Uvedenie divadelno-improvizačnej skupiny troch hercov, ktorí improvizujú na zadané
témy od divákov a užívajú si tak adrenalín na javisku.
Účinkovali: Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stano "Stanley"
Staško. Hudobný hosť: skupina Horehigh
2.3.22 Vianočné trhy v Dúbravke
13.12.2019, priestor pred Kultúrnym domom v Dúbravke
V spolupráci s Mestskou časťou Dúbravka
Do programu sme prispeli zabezpečením jedného z účinkujúcich – speváckeho zboru
Anky Repkovej
2.3.23 Z tvorby prof. Štefana Nosáľa
13. a 14.12.2019, MDPOH
Podujatie v spolupráci s Umeleckým súborom Lúčnica
Prierez tvorby bývalého umeleckého vedúceho, choreografa a režiséra Lúčnice
Štefana Nosáľa uviedli Tanečný súbor, spevácka skupina a orchester Umeleckého
súboru Lúčnica pod vedením Martina Sleziaka.
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2.3.24 Vianočný koncert Speváckeho zboru mesta Bratislavy
14.12.2019, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
V programe odznela Missa pastoralis M. Sch. Trnavského a koledy od autorov A.
Moyzesa, J. Cikkera a J. Mikulu. Dirigent: Ladislav Holásek, klavír a organ: Peter Mikula
2.3.25 Dobrý trh
15.12.2019, Námestie nežnej revolúcie a Klobučnícka ulica
Na podujatie sme pre potreby partnera zabezpečili zastrešené pódium, Vianočný les
sme z Primaciálneho námestia presunuli na Nám. nežnej revolúcie a Klobučnícku ulicu.
Po skončení akcie poputovali stromčeky do domovov dôchodcov, združení pre ľudí bez
domova, dobročinné organizácie, ale aj rodiny v núdzi.
2.3.26 Vianočný koncert SĽUK
16.12.2019, Dóm sv. Martina
Podujatie v spolupráci so Slovenským umeleckým kolektívom
Dramaturgia koncertu prispôsobená priestoru a predvianočnému času. BKIS
zabezpečilo prenájom Dómu sv. Martina a mediálnu podporu podujatia.

2.4 Podpora telies pracujúcich na báze hlavného mesta SR Bratislavy
Na pôde Bratislavského kultúrneho a informačného strediska pracujú v súčasnosti dve stále
telesá – Cappella Istropolitana /11 členov/ a Spevácky zbor mesta Bratislavy /68 členov/.
BKIS rozvíja aj rad spoluprác v rámci svojich priestorových a finančných možností a vynakladá
úsilie na podporu tohto druhu činnosti, či už poskytnutím priestorov na nácviky,
zorganizovaním samostatných vystúpení, spolufinancovaním vybraných projektov.
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3 Úsek marketingu a obchodu
Jedna z hlavných činností Úseku marketingu je informovať verejnosť o kultúrnych podujatiach
a projektoch na pôde hlavného mesta. A to prostredníctvom online nástrojov (webová
stránka, youtube kanál, facebook a instagram BKIS a MDPOH), ale tiež offline komunikačnými
kampaňami: outdoorové plochy, printové médiá (plagáty, letáky), PR články a inzercie alebo
spotové kampane v rádiách a TV.
Podľa živnostenského listu, BKIS slúži na podporu a propagáciu podujatí BKIS pre hlavné mesto
SR Bratislavu, podujatí v spolupráci, vlastných podujatí BKIS, ako aj na podporu predaja
vstupeniek, či dopĺňanie zdrojov hlavnej činnosti formou komerčnej činnosti.
Túto podporu zabezpečuje predovšetkým formou propagácie, reklamnej podpory
a získavaním finančných prostriedkov prostredníctvom finančných partnerov.
Základným zdrojom získavania vlastných finančných prostriedkov zostáva prenájom
priestorov v správe BKIS (MDPOH, Klarisky, CO Kryt - Galéria pod divadlo, tanečné skúšobne
v divadle a sídle BKIS), ďalej poskytovanie výlepových služieb na plochách BKIS, ale tiež predaj
vstupeniek na podujatia.

3.1 Prenájmy priestorov počas roka 2019
Počet komerčných akcií:
•
•

MDPOH = 37
Klarisky = 52

•

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

Priestory MDPOH boli v roku 2019 komerčne využívané na súkromné konferencie, koncerty,
podujatia, divadelné predstavenia a viacero galavečerov a eventov.
Komerčné podujatia v MDPOH:
7.-12.1.2019
České divadlá, prehliadka českých divadelných produkcií
7.2.2019

Pravda, predstavenie pre ITC Travel & Conference, s.r.o.

19.2.2019

Prebudenie (Awakening), Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky

28.2.2019

Rezortné ocenenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

8.3.2019

Vyhlasovanie cien digitálneho marketingu a eventová konferencia, PS
EVENTS
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16.3.2019

FS Hornád, vystúpenie

18.3.2019

Tektonika citov, predstavenie pre STÚ

16.5.2019

Bratislavský knižný festival - BRAK

17.5.2019

Antikvariát, Ľuba Lesná, Galéria v podzemí / CO kryt v MDPOH

31.5.- 1.6.2019

Terpischore - baletné štúdio, predstavenie

7.- 8.6.2019

By Design Conference 2019, Communication&Design

11.6.2019

Antikvariát, Ľuba Lesná, repríza, Galéria v podzemí / CO kryt v MDPOH

11.6.2019

VEC, natáčanie videoklipu (javisko)

12.6.2019

14.-22.6.2019

Antikvariát, Ľuba Lesná, repríza, Galéria pod divadlom / CO kryt
v MDPO
Antikvariát, Ľuba Lesná, repríza, Galéria pod divadlom / CO kryt
v MDPOH
Zdravý nemocný, predstavenie pre CK Kami

23.6.2019

Zdravie v umení, Fajnorá ballet academy, predstavenie

1.7.-31.8.2019

letná údržba priestorov v divadle

9.7.2019

Slovenská zdravotnícka univerzita, promócia

18.9.2019

Anasoft litera

21.9.2019

Národný pochod za život 2019

28.-29.9.2019

IGRIC 2019, 30. výročie najstaršej filmovej ceny

1.10.2019

SOZA, udeľovanie cien

2.10.2019

koncert, Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky

6.10.2019

Brazilslava, Brazílske veľvyslanectvo

8.10.2019

China Inner Mongolia Bureau of National Art Troupes, Yugur Ethnic
Song and Dance Ensemble of Su’nan County, Gansu Province, tanečné
vystúpenie maďarsko-čínsko-mongolského tanečného súboru,
Maďarský inštitút v Bratislave

14.6.2019
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11.-12.10.2019

Bratislava v pohybe, medzinárodný festival súčasného tanca

17.-18.10.2019

BODY ART SHOW, Sharmant, s.r.o.

31.10.2019

Dosky 2019, House of comms, skúška

8. - 9.11.2019

Sľuk, vystúpenie

10.11.2019

Dosky 2019, House of comms, odovzdávanie divadelných ocenení

27.11.2019

Perníková dáma, Jay Production s.r.o.

3.12.2019

Firemný event, Jay Production s.r.o.

18.12.2019

SGM, koncert, Trust estate, s.r.o.

19.12.2019

Dansovia 2019, Peter Modrovský

20.12.2019

Sk Dejiny, relácia RTVS

21.12.2019

Vianočná čarovná cesta, Fajnorová Ballet Academy

Výstavná a koncertná sieň Klarisky
Koncertná sieň Klarisky bola počas roka 2019 komerčne využívaná na koncerty, podujatia,
konferencie a prezentácie.
Komerčné podujatia v Klariskách:
22.2.2019

Inout studio, s.r.o, natáčanie filmu

20.3.2019

A-Team Production, koncert

30.3.2019

svadobný obrad Dominika Mayerová

6.4.2019

Conex tour, chór z Nórska

11.4.2019

Masa&Moc, skúška, Antiteatro, o. z.

13.-14.4.2019

Bratislava Crossover Festival

28.4.2019

Bratislava Crossover Festival

30.4.2019

Masa&Moc, Antiteatro o.z.
45

1.-.8.5.2019

Masa&Moc, skúška, Antiteatro o.z.

12.5.2019

Masa&Moc, skúška, Antiteatro o.z.

14.5.2019

Paper Moon Trio, koncert, Scéne o.z.

17.5.2019

Masa&Moc, skúška, Antiteatro o.z.

18.5.2019

svadobný obrad Kadlečíková

19.- 20.5.2019

Masa&Moc, skúška + premiéra, Antiteatro o.z.

23.5.2019

Adam Kerďo, koncert flamenco

4.6.2019

Masa&Moc, Antiteatro o.z.

11.6.2019

EnsembleSpectrum, koncert EnsembleSpectrum

12.6.2019

ZŠ Kowalského, koncert

15.6.2019

svadobný obrad Blaško

28.6.2019

Masa&Moc, Antiteatro o.z.

29. - 30.6.2019 Art classic, koncert, Art classic o.z.
7.7.2019

Floratour, koncert

8.7.2019

Medelský, koncert

1.9.2019

Floratour, koncert

15.9.2019

Masa&Moc, Antiteatro o.z.

18.- 19.9.2019

BMD jeseň: Nové tváre módnej scény

21.9.2019

Národný pochod za život 2019

24.9.2019

Posadnutosť, natáčanie filmu

25.-30.9.2019

Biela noc 2019

25.9.2019

Floratour, koncert

29.9.2019

benefičný koncert
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7.10.2019

Floratour

14.10.2019

Masa&Moc, Antiteatro o.z.

15.10.2019

ORGANYzácia, koncert

17.10.2019

Molekula poznania - Seminár o človeku v kontexte súčasných technológií,
príprava, Castrovili Katarina

18.10.2019

Molekula poznania - Seminár o človeku v kontexte súčasných technológií,
podujatie, Castrovili Katarina

20.10.2019

Cimbal Brothers, Reiners & Pelikan s.r.o.

21.10.5.11.2019
9.11.2019

Storočnica Vincenta Hložníka. Výstava, ART galéria Schurger

1.12.2019

SFC Showrooms vol. 15, Slovak fashion council, o.z.

5.12.2019

Vianočný koncert Tatra banka, Tatra banka a.s.

6.12.2019

Adventný a vianočný festival, Bratislava Music Agency

8.12.2019

Najkrajšie koledy a vianočné ľudové piesne, Wilhelm Hess / PI Brat

11.12.2019

ZUŠ Kowalského, charitatívny koncert

12.12.2019

Silvia Victoria Regia, klavírny koncert

15.12.2019

ZUŠ Sklenárova, adventný koncert

17.12.2019

Lukáš Kunst, koncert, Les Sirènes, o.z. a Zborova akadémia

18.12.2019

Osobnosť slovenskej fotografie, Václav Macek

19.12.2019

koncert nakladateľstva Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.

MELOS-ÉTOS, Medzinárodný festival súčasnej hudby, Music Centre
Slovakia
11.-12.11.2019 MELOS-ÉTOS, Medzinárodný festival súčasnej hudby, Music Centre
Slovakia
24.11.2019
Spomienka na Dušana Mitanu, Uvedenie poslednej
autorovej knihy Nezvestný, KK Bagala
30.11.2019
TUVA, koncert, Rastislav Šimko
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•

Skúšobne BKIS

BKIS prenajíma aj tanečné skúšobne rôznym komerčným umeleckým, záujmovým skupinám
a združeniam. Skúšobňu č. 407 v MDPOH a skúšobňu č. 108 a 12 v sídle BKIS na Židovskej ulici
využívali predovšetkým tanečné zoskupenia, no ocenili ich a aj si ich prenajali športovorelaxačné zoskupenia. Naši pravidelní podnájomníci sú: HAS – Human Art Space (moderný
tanec), DDC, VŠMU, p. Palkovič, M.T. Bodywork, balet Fajnorová, skúška MOB, 4Arts Therapy,
Hrabovská, 5Rytmov a ďalšie.

3.2 Udržiavanie a rozširovanie spolupráce s médiami počas roka 2019
Printová úroveň: riadková a plošná propagácia programov
PR články, inzercie a tlačové správy: In.ba, SME ženy, denník SME, Slovenka, Bratislavský
kuriér, Metropola, Týždeň, Téma, Nový Čas, Eurotelevízia, denník Pravda, časopis Ženy z netu,
časopis Eurovea, Evita
Rozhlasová úroveň:
Slovenský rozhlas – Rádio Slovensko, Rádio Regina, rádio Viva
Televízna úroveň:
RTVS, TV Bratislava, TV Markíza TV Ružinov; online TV: TABLET.TV (spolupráca s TASR), TA3
Veľkoplošná reklama:
Mestské plochy: CityLights (12) a CityLights - ZOO (6), výlepové plochy BKIS – A1, samolepky
v uliciach, roll up a bannery na scénach BKIS, veľkoplošná reklama na budove MDPOH –
prizma, dva stĺpy.
Internetový priestor:
www.bkis.sk, www.facebook.com/VaseBKIS, http://www.bkis.sk/sk/kulturne-leto,
www.bratislava.sk, www.mestskedivadlo.sk, www.topky.sk, www.predpredaj.sk,
www.teraz.sk, www.bratislavaden.sk, www.webnoviny.sk, www.slovenka.sk,
www.zenskyweb.sk, www.feminity.sk, www.sme.sk, www.touristonly.sk, www.pravda.sk,
www.24hod.sk, www.podujatie.sk, www.kedykam.sk, www.registerkultury.gov,
www.aktualne.sk, www.aktuality.sk, www.bratislavskenoviny.sk, www.bakurier.sk,
www.tvba.sk, www.bratislavadnes24.sk, www.dobrenoviny.sk, www.zoznam.sk,
www.feminity.sk,
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3.2.1 Týždeň komédie v MDPOH
28.3. – 2.4.2019
Propagácia 4. ročníka festivalu Týždeň komédie v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava
prebiehala intenzívne nasledovnými formami:
Rozhlas:
Rádio Viva: spotová kampaňou + informácie v rubrike Život v meste
Rádio Regina: pozvánka na podujatie
TV:
TV Markíza - Teleráno (26.3.2019)
http://videoarchiv.markiza.sk/video/telerano/epizoda/19215-telerano (od 1:05 hod.)
TV Bratislava - Reportáž z predstavenia Kanibalky (30.3.
Outdoorová kampaň:
DL mesačný program marec a apríl / 1000 ks
A4 a A5 programové letáky / 500 ks
A1 plagáty – kampaň výlep / 60 ks
Citylightová kampaň / 60 ks
kampaň SEEnGO v autobusoch mestskej hromadnej dopravy
PRINT:
PR články + inzercie v tlačených médiách: IN.BA, Metropola 7/2019, Slovenka 6/2019, Sme
ženy - 10/2019, Eurotelevízia 13/2019, Týždeň 13/2019, Bratislavský Kuriér 3/2019
ONLINE:
bkis.sk, mdpoh.sk, BKIS newsletter, Google ads, BKIS FB (udalosť, banner, súťaž o vstupenky,
boost príspevkov), Goethe Institut Bratislava FB - súťaž o vstupenky, Rádio Viva FB - súťaž
o vstupenky, citylife.sk, inba.sk, Bratislava.sk, Bratislavaden.sk, Webnoviny.sk, Pravda.sk,
Zenskyweb.sk, Ružinovské echo, Web MČ Rača , Web MČ Staré mesto, Web MČ Vrakuňa
3.2.2 Bratislavské mestské dni
26. – 27.4.2019
BKIS v rámci Bratislavských mestských dní pripravilo a komunikačne zastrešilo podujatia:
Odpečatenie mestských brán, Deň otvorených dverí v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava,
Hravé m(i)esto na Dobrom trhu a Koma v Bratislave.
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Koma v Bratislave – 1x sme v netradičnom no divácky atraktívnom priestore CO Krytu
v podzemí MDPOH realizovali výstava diel z medzinárodného komiksového festivalu v Brne.
Podujatie sa stretlo s veľkým diváckym úspechom.
Komunikácia a propagácia:
- TS: programy BKIS počas Bratislavských mestských dní
- Online pozvánky: FB a Web BKIS

3.2.3 Ujo Váňa, premiéra MDPOH
17.4.2019
Ďalším významným podujatím bola nová premiéra 10. sezóny MDPOH. Najhranejšie dielo A.
Pavloviča Čechova v réžii Mariána Pecka, v hlavnej úlohe s Alexandrom Bártom.
Rozhlas:
Rádio Viva: spotová kampaňou + informácie v rubrike Život v meste
Rádio Regina: pozvánka na podujatie a rozhovory s hercami
TV:
TV Bratislava: reportáž z premiéry + divácka súťaž o vstupenky
Správy RTVS: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/187556≠1761
Outdoorová kampaň:
DL mesačný program apríl/ 1000 ks
A4 a A5 programové letáky / 500 ks
A1 plagáty – kampaň výlep / 60 ks
Citylightová kampaň / 60 ks
MHD spot - kampaň SEEnGO (15.4. – 25.4.2019)
PRINT:
PR články + inzercie v tlačených médiách: IN.BA, Metropola, Téma, Slovenka, Sme ženy 10/2019, Pravda, Eurotelevízia 13/2019, Týždeň, Bratislavský Kuriér, Dúbravské noviny
ONLINE:
bkis.sk, mdpoh.sk, BKIS newsletter, blog BKIS, Google ads, BKIS FB (udalosť, banner, súťaž
o vstupenky, boost príspevkov), Goethe Institut Bratislava FB - súťaž o vstupenky, Rádio Viva
FB - súťaž o vstupenky, Kultura.pravda web, citylife.sk, inba.sk, Bratislava.sk, Bratislavaden.sk,
Webnoviny.sk, Pravda.sk, Bratislavskenoviny.sk, Web a FB MČ Rača, Web MČ Staré mesto,
Web MČ Rusovce, web MČ Lamač, FB KZP Petržalka
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3.2.4 Noc múzeí a galérií: Koma v Bratislave – 18.5.2019
Po úspechu v rámci Bratislavských mestských dní - opätovné sprístupnenie výstavy diel
z medzinárodného komiksového festivalu v Brne. Netradičná prehliadka komiksového umenia
na netradičnom mieste - v CO kryte v podzemí Mestského divadla P. O. Hviezdoslava.
Podujatie sa stretlo s mimoriadne veľkým diváckym úspechom.
Komunikácia a propagácia:
- Bulletiny Noc múzeí a galérii
- TS Koma v Bratislave
- Online pozvánky - FB a Web BKIS
3.2.5 Systémové riešenia pre mestskú kultúru v Bratislave
1. Systémové vylepšenia pri organizovaní verejných podujatí
(máj – september 2019)
V máji vstúpilo BKIS do spolupráce s o. z. Punkt v dlhodobom projekte, ktorého výsledkom
bude séria kľúčových odporúčaní a systémových vylepšení pri organizovaní verejných podujatí
v Bratislave, a to najmä v oblasti povoľovacích procesov. Cieľom je spoznať potreby všetkých
aktérov vo verejnom prostredí a najmä podporiť nevyhnutnosť efektívnej komunikácie a
spolupráce magistrátu, mestských častí aj polície.
•

Podujatia vo verejných priestranstvách - bezpečne a efektívne
29.5.2019, Primaciálny palác, diskusia v rámci - Dní architektúry a dizajnu –
DAAD 2019
Diskusia na tému využívania verejných priestranstiev a s tým súvisiace otázky bezpečnosti,
efektívnej a ochotnej spolupráce jednotlivých aktérov, ale tiež problém absencie dlhodobého
plánovacieho kalendára zo strany mesta. Diskutovali: Zuzana Aufrichtová, starostka mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto, Zuzana Pacáková, umelecká riaditeľka festivalu Biela noc, Milan
Pilip, riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu, Slavomíra Salajová, Creative Industry
Forum, Zuzana Stanová, poverená riadením Metropolitného inštitútu Bratislava, Barbara
Zavarská, o.z. Punkt a Vladimír Grežo, riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného
strediska
•

I. workshop: Zefektívnenie procesu organizovania podujatí vo verejnom
priestore
26.6.2019, 9:00 – 13:00, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

Cieľom 1. workshopu bolo v bezpečnom, medzisektorovom priestore predstaviť výsledky
1. fázy projektu – mapovania kvalitatívnych rozhovorov a načrtnúť kroky vedúce
k optimalizovanejšiemu procesu a technické a iné požiadavky, ktoré sú potrebné
pre dosiahnutie lepšieho procesu.
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•

II. workshop: Zefektívnenie procesu organizovania podujatí vo verejnom
priestore
19.9.2019, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

Druhý workshop bol záverečnou časťou projektu, ktorý mal za cieľ zmapovať potreby
zainteresovaných skupín a definovať odporúčania pre zefektívnenie povoľovacích procesov
podujatí vo verejnom priestore Bratislavy.
•

Odovzdanie projektu Metropolitnému inštitútu Bratislava:
Odovzdanie výsledkov záverečnej správy Metropolitnému inštitútu Bratislava udelenie sublicencie na ich použitie za účelom ďalšieho spracovania a realizácie
odborných krokov a expertíz vedúcich k dosiahnutiu cieľov zadefinovaných
v projekte.

2. Aplikácia NASKOK - zlepšenie využívania verejných priestranstiev v Bratislave
Projekt realizuje BKIS v spolupráci s ateliérom GutGut, Jankou Čelkovou a kreatívnym
štúdiom Milk. Interaktívna Mapa verejných priestranstiev je určená odbornej verejnosti,
najmä organizátorom podujatí. Cieľom je zmapovať, zdigitalizovať, sprístupniť a zjednodušiť
prístup k užívaniu verejných priestranstiev. Prezentácia druhej fázy projektu sa uskutočnila
v rámci Dní architektúry a dizajnu – DAAD 2019 a Urban marketu formou videoinštalácie na
Nádvorí Primaciálneho paláca a vo foyer Fakulty architektúry STU.
3.2.6 Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2019
Úvod 44. festivalového ročníka bol propagovaný v printoch, v televízii i v rádiách.
Prostredníctvom PR článkov a inzercií sme o podujatiach festivalu informovali v printoch:
Slovenka, Sme, In.ba, Bratislavský kuriér, Sme ženy, Eurotelevízia a ďalších. Záznamy
z podujatí Kultúrneho leta sme odvysielali vďaka televíziám TA3, RTVS, TV Bratislava či TV
Ružinov. Prostredníctvom rozhovorov a súťaží informovali rádio Viva, rádio Regina, Rádio
Slovensko a tlačové správy a PR články vyšli na rôznych webových portáloch ako citylife.sk,
www.bratislava.sk, www.sme.sk, www.aktuality.sk, www.bakurier.sk, www.tvba.sk,
www.inba.sk, www.banoviny.sk a mnohé ďalšie. Nechýbala ani outdoorová podpora vo forme
A1 plagátov, bulletinu, citylightov, a kampaň v MHD na obrazovkách See and GO
•
•

Tlačová konferencia k 44. ročníku festivalu KlaHSB 2019 vo Viedni / Slovenský inštitút
vo Viedni, 29.5.2019
Tlačová konferencia k 44. ročníku festivalu KlaHSB 2019 v Bratislave/ Park Svoradova,
12.6.2019
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•

•

Tlačové správy a komunikácia venovaná vybraným témam festivalu: Detské Kultúrne
leto, Multikultúrna Bratislava, Menšinové kultúrne leto, Ženský afgánsky orchester,
Ázijský víkend, Polčas Kultúrneho leta atď.
Mesačné printové materiály, inzercie a PR články, outdoorová reklama, rozhlasové
pozvánky

Ázijský víkend
2. – 3. augusta 2019, Hlavné námestie
2.ročník podujatia vznikol v spolupráci so 6 ázijskými veľvyslanectvami: Číny, Indie, Indonézie,
Japonska, Južnej Kórei a Vietnamu. Mediálna kampaň podujatia bola realizovaná formou:
tlačová správa, PR články, online propagácia, outdoorová reklama, inzercie a PR články,
príprava a realizácia relácie CD klub v Tablet TV:
https://tv.teraz.sk/cd-klub/x7fhbig20190808_007_cd-klub_asian-weekend_nn/16930/
Polčas Kultúrneho leta
2. – 5. 8. 2019, Eurovea, podchod na Trnavskom mýte, Fresh Market, Poštová ulica
Nový projekt BKIS, ktorého cieľom bolo prekvapiť návštevníkov hudobným vystúpením
na netradičných miestach. Mediálna kampaň podujatia bola realizovaná: formou živého
vysielania na FB Kultúrneho leta a tlačovou správou.
3.2.7 Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava – 11. sezóna
Propagačná kampaň MDPOH: otvorenie 11. divadelnej sezóny MDPOH, PR články, propagácia
na webe, príprava printových materiálov, komunikácia s novým partnerom – predpredaj.sk,
ktorý je majiteľom webov ako topky.sk, zoznam.sk, feminity.sk a i.

3.2.8 Čítanie obetí mien holokaustu
9.9.2019, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava
10. ročník projektu, ktorého autorkou a iniciátorkou je novinárka a spisovateľka Ľuba Lesná.
Zároveň boli súčasťou podujatia vernisáže dvoch tematických výstav.
•
•

Prehliadka plagátov k 10. výročiu Čítania mien obetí holokaustu, autorky Tamary
Lesnej, foyer na prízemí MDPOH
Sláva a smútok slovenských synagóg, autorskej dvojice Zdenka Dzurjanina a Pavla
Demeša na 1. poschodí MDPOH, výstava fotografií mapujúcich súčasný stav 80 synagóg
nachádzajúcich sa na území Slovenska

Mediálna kampaň: PR články (Týždeň, Slovenka a i.), komunikácia s organizátormi, tlačová
správa, online propagácia, outdoorová reklama, pozvánky + mediálna kampaň výstavy Sláva
a smútok slovenských synagóg – propagácia v printoch, na weboch.
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3.2.9 Bratislavské korunovačné dni
13. – 15.2019
BKIS sa venovalo novej koncepcii podujatí - kreovaniu celoročného projektu Korunovácií
a príprave celoročnej komunikačnej stratégie projektu. Tohtoročné Bratislavské korunovačné
dni neboli spomienkou na konkrétnu korunováciu vybraného panovníka, pozornosť
prítomných sa upriamila na symbol korunovácií - na kráľovskú korunu. Hlavný program sa
uskutočnil v sobotu, 4. septembra, na Bratislavskom hrade. Začal sa Korunovačným
sprievodom, ktorý s replikou kráľovskej koruny vyrazil z Bratislavského radu, aby sa po
dvojhodinovej trase po uliciach Starého Mesta vrátil späť na hrad, kde bola koruna uložená do
stanu chráneného halapartníkmi. Nasledoval bohatý kultúrny program, ktorý tvorili divadelné
rozprávky pre deti, ukážky výcviku dravých vtákov a nočných sov, dobová módna prehliadka a
šermiarske vystúpenia.
Mediálna kampaň:
Offline kampaň:
PR články: Bratislavský kuriér, In.Ba
Inzercie: Slovenka
Outdoor: citylight kampaň / 0. – 16.9.2019, 60ks/, A1plagáty: 50 ks, /3. – 15.9.2019/,
MHD kampaň: spotová kampaň, /9. – 15.9.2019/
Front office magistrát: LED obrazovka, /25.8. – 15.9.2019/
Bulletiny – 700 ks
Online kampaň:
- Zoznam.sk: topky.sk, mojdom.sk, feminity.sk
- propagácia na webe BKIS a FB BKIS: banner, článok, kampaň v súčinnosti s marketingom hl.
mesta a webmi partnerov a spoluorganizátorov podujatí.

3.2.10 MDPOH spomína na November ´89
Príprava a realizácia programu k podujatiu 16. – 17.11.2019.
Mediálna
kampaň:
tlačová
správa,
PR
články,
bannerová
kampaň
Príprava web stránky k podujatiu (texty, fotografie, videá), fotodokumentácia
a videozáznam z podujatia.
Program:
o Nežná revolúcia.sk
16. – 17.11. 2019, Laurinská ulica pred budovou MDPOH
Výstava unikátnych dobových fotografií rôznych autorov zachytávajúca pád
komunizmu na Slovensku. V spolupráci s Klubom 89.
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o Divadlo s názorom
16. – 17.11. 2019, Foyer Mestského divadla P. O. Hviezdoslava
Výstava fotografií zachytávajúca výnimočné udalosti, ktorých organizátorom
a spoluorganizátorom bolo BKIS, napr. návšteva Dalajlámu v MDPOH, odovzdanie
ocenenia Biela vrana, ale aj vybrané divadelné predstavenia z repertoáru MDPOH.
o 10 sezón Mestského divadla P. O. Hviezdoslava
16. – 17.11. 2019, Foyer Mestského divadla P. O. Hviezdoslava
Výstava kostýmov z divadelných predstavení z repertoáru divadla.
o Premietanie divadelnej hry Doktor Macbeth
16.11.2019, 18:00, javisko MDPOH
Televízny záznam inscenácie z archívu RTVS. Pôvodná slovenská hra autorskej dvojice
Valerie Schulczovej a Romana Olekšáka napísaná pre Mestské divadlo P. O.
Hviezdoslava mala premiéru v máji 2014. Doktor Macbeth je hra o moci. O tom, čo
všetko je človek ochotný a schopný urobiť, aby ju získal. Hra o túžbe ovládať životy
iných. Boja sa len jedného. Že o svoju moc prídu. Preto urobia všetko preto, aby ju
nestratili. V hlavných úlohách: Marek Ťapák, Anna Javorková, Marián Mitaš a
Gabriela Marcinková.
o Je potrebné si November 89´pripomínať?
16.11.2019, 20:00, javisko MDPOH
Diskusia s tvorcami hry Doktor Macbeth – Valeriou Schulczovou a Romanom
Olekšákom a s hercami MDPOH – Milom Kráľom a Barborou Švidraňovou.
Moderátor diskusie: Marián Mitaš
o Hudobné vystúpenie skupiny Milo Kráľ Band
16.11.2019, 20:45, javisko MDPOH

3.2.11 Vianoce a záver roka 2020
•
•
•

Vianočný Hlavný trh mediálna podpora: PR články, online propagácia programov
Ďakovanie spoluorganizátorom a partnerom BKIS - príprava komunikácie, PF 2020
Príprava Kultúrneho oka – noviny informujúce o kultúrnom a spoločenskom dianí
v Bratislave (komunikácia, texty, grafické práce)

•

Vianočný les – príprava 3. ročníka projektu a komunikácia s partnerom - spoločnosťou
Bauhaus, príprava mediálnej komunikácie a branding projektu
Vianočný les na Primaciálnom námestí ozdobili detské kolektívy na Sv. Mikuláša, 6.
decembra 2019. Dovedna 24 základných škôl s materskými školami a základné
umelecké školy z viacerých mestských častí Bratislavy pripravili originálne ozdoby.
Všetky zúčastnené školy zároveň súťažili o najkrajšie vyzdobený stromček na
facebookovej stránke BKIS. Traja víťazi boli slávnostne vyhlásení a ocenení 12.
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decembra na Františkánskom námestí v rámci programu na Vianočnom Hlavnom trhu.
15. decembra sa Vianočný les stal súčasťou Dobrého trhu na Klobučníckej ulici
a rovnako ako minulý rok, priamo odtiaľto putovali stromčeky do svojich nových
domovov. Boli venované dobročinným organizáciám, domovom dôchodcov,
združeniam pre ľudí bez domova, ale aj ľuďom v núdzi. Napríklad v Domove seniorov
Archa, mamičkám a deťom v bezpečnom dome Dúha, v škole sv. Uršule, v dennom
centre Domec, ktorý spravuje o.z. Vagus.

3.3 Online komunikácia BKIS
3.3.1 Webová stránka
Od 1.1.2019 do 31.12.2019 navštívilo webovú stránku bkis.sk 99 186 ľudí. Stránka bola
zobrazená viac ako 500 772 tisíckrát. Priemerne si používateľ otvoril 3 podstránky a na stránke
strávil v priemere 4 minúty aj 36 sekúnd.
Koncom mája sme spustili aj stránku ,,blog.bkis.sk”, ktorá sa stala plnohodnotnou súčasťou
webu bkis a nahradila v hlavnom menu kategóriu ,,Prečítajte si.”
Príspevky z blogovacej stránky sme umiestnili aj do ,,templatu” hlavnej stránky, vďaka čomu
vznikol ďalší komunikačný nástroj na interakciu medzi oboma webmi. Zároveň sme
na hlavnú stránku umiestnili prehľad aktuálnych príspevkov z foto a video galérii.
Počas festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2019 sme vytvorili na našom webe
samostatnú podstránku, na ktorej sme prezentovali 220 podujatí a v plnej miere komunikovala
a reprezentovala najväčší letný festival v Bratislave. Podstránka sa zaradila medzi 4
najnavštevovanejšie stránky nášho webu. Pre zvýšenie návštevnosti a informačného dosahu
sme stránku zdieľali aj s partnerskými webmi (Mestské časti, tematické weby a kultúrne
weby).
Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sme vytvorili tematickú podstránku venovanú
všetkým podujatiam a udalostiam plánovaným v Bratislave k oslavám Nežnej revolúcie.
3.3.2 Sociálne siete
Facebook:
Facebooková stránka BKIS = 11 369 fanúšikov
https://www.facebook.com/VaseBKIS/
Facebooková stránka MDPOH = 2 740 fanúšikov
https://www.facebook.com/mdpoh.sk/
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Instagram:
Instagram BKIS: 587 sledovateľov
Instagram MDPOH: 563 sledovateľov
https://www.instagram.com/mdpoh/

Sociálne siete Facebook a Instagram nabrali s príchodom festivalu Kultúrne leto a Hradné
slávnosti Bratislava na obsahovej sile. Dennodenné publikovanie pozvánok, pripomienok,
súťaží a foto/video galérií z jednotlivých podujatí festivalu priniesli predpokladaný zvýšený
záujem a vzájomnú interakciu s fanúšikmi.
Rovnako s otvorením 11. divadelnej sezóny MDPOH pokračovala intenzívna komunikácia
prezentáciou mesačného programu v divadle spojená so súťažami o vstupenky na
prestavenia, ale aj podpora špeciálnych projektov a udalostí ako napr.: Čítanie mien obetí
holokaustu, výstava Sláva a smútok slovenských synagóg, MDPOH spomína na November ´89,
hosťovania Lúčnice, Slovenského komorného divadla Martin, ale aj pravidelné operetné
koncerty na Slovensku jedinečného projektu - Metropolitný orchester Bratislava.
3.3.3 Newsletter
Informácie o kultúrnom dianí v hlavnom meste, tipy na podujatia a novinky z diania v MDPOH
posielame 4 x do mesiaca, každý štvrtok, na 3 400 aktívnych emailových adries.
3.3.4 Noví partneri
K prebiehajúcej spolupráci s agentúrou Sita, sme pridali aj spoluprácu s Tlačovou agentúrou
Slovenskej republiky (TASR). Aj v tomto prípade, sa jedná o spoluprácu na báze bannerovej
reklamy, PR článkov, pričom súčasťou ich webového portfólia je aj internetová televízia
,Tablet.TV”, ktorá umožňuje komunikovanie našich tém aj prostredníctvom tematických
relácii, či osobných diskusií.
Naďalej pretrváva aj spolupráca s webmi mestských častí, či mestských organizácii, ktorú
využívame na vzájomnú podporu aktuálnych tém. Počas festivalu Kultúrne leto a Hradné
slávnosti sme používali aj platený monitoring médií od spoločnosti Sita (print, televízia,
online), ktorý nám na dennej báze reportoval výstupy z mediálnych kanálov.
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4 Prevádzkový úsek
4.1 Budovy
BKIS zabezpečuje prostredníctvom Prevádzkového úseku správu a údržbu objektov:
o Židovská 1 - administratívna budova, sídlo BKIS
o Gorkého 17 - Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava / MDPOH
o Laurinská 20 - administratívna budova, sčasti prenajatá ZUŠ Kowalského
o Klarisky - koncertná a výstavná sieň
o Mlynská dolina 47 - prevádzkovo-skladový objekt
Od začatia prevádzkovania budov sme zabezpečili ich sfunkčnenie potrebnými úpravami
a revíziami technológií a zariadení smerujúcimi k zvýšeniu bezpečnosti v objektoch.

4.2 Podujatia
V roku 2019 Prevádzkový úsek zabezpečoval servis a prípravu priestorov v MDPOH a počas
podujatí konaných v rámci Kultúrneho leta. V MDPOH a Klariskách môžeme z tých
významnejších spomenúť: One day jazz festival, galaprogram Dni majstrov ÚĽUV, Čítanie mien
obetí holokaustu, výstava Sláva a smútok slovenských synagóg, divadelné predstavenie
Antikvariát, Anasoft Litera, výstava Party v 21. storočí, Konvergencie, Bratislavské módne dni,
Biela noc, ocenenia Igric a SOZA, Stredoeurópske fórum, vianočné koncerty a iné.
Úlohou Prevádzkového úseku bolo zabezpečiť na podujatiach prípravu priestorov, požiarny
dozor, zdravotný dozor, čistenie priestorov vrátane bezporuchového chodu sociálnych
zariadení, osvetlenia a zabezpečenie vykurovania a vetrania.
Našou prioritou bolo počas všetkých podujatí zabezpečiť servis akcií tak, aby klienti aj
návštevníci odchádzali spokojní.

4.3

Správa a prevádzka budov

4.3.1 Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Gorkého 17

V priestoroch MDPOH sme zrealizovali počas uvedeného obdobia drobné údržbové práce,
ktoré súviseli s operatívnym odstránením porúch na rozvodoch vody, kúrenia
a elektroinštalácií tak, aby spĺňali všetky potrebné bezpečnostné kritériá.
58

V mesiaci apríl - máj 2019 prebiehala na Gorkého ulici rekonštrukcia plynovodu, ktorá výrazne
obmedzila zásobovanie priestorov divadla pri organizovaní podujatí.
Úlohou Prevádzkového úseku bolo skoordinovať práce na rekonštrukcii s plynulým
a bezproblémovým zásobovaním a navážaním techniky v rámci podujatí.
Počas prebiehajúcich prác na rekonštrukcii sme nezaznamenali žiadnu kolíziu zo zásobovaním
priestorov divadla
Počas prevádzkovania priestorov MDPOH, vznikol v kotolni vážny problém s poruchou kotlov.
V budove MDPOH sme riešili haváriu kotla Buderus Logano Plus SB 615 r.v. 2008 s výkonom
640 KW, ktorý vykuruje priestory divadla, administratívnej časti a časti na Laurínskej ulici, kde
sú učebne ZUŠ Kowalského.
Privolaná odborná firma tečúci kotol zavarila a súčasne upozornila na skutočnosť, že materiál
kotla je oslabený a aj po oprave nevie garantovať, že trhlina sa znovu neobjaví.
Kotol sme odstavili a do prevádzky pustili záložný kotol, bez možnosti rezervy, ktorá v prípade
poruchy musí nabehnúť.
Na začiatku roku 2019 začal záložný kotol, ktorý išiel na plný výkon, tiecť.
Odborná firma zistila, že problém je identický ako na K1 a aj po zavarení nevedia garantovať,
že kotol bude prevádzky schopný, do ukončenia vykurovacej sezónny.
V dôsledku týchto porúch vzniklo riziko ohrozenia prevádzky divadla, učební ZUŠ
Kowalského, majetku a v konečnom dôsledku aj bezpečnosti budovy.
Po odborných konzultáciách s projektantom a odbornými firmami nám odporučili výmenu
kotlov.
Súčasne sme na havarijný stav a s tým súvisiace riziká upozornili aj magistrát s požiadavkou
na pridelenie finančných prostriedkov na výmenu kotla v roku 2019.
V máji 2019 magistrát pridelil BKIS, požadované finančné prostriedky na rekonštrukciu
tepelného zdroja.
Zhotoviteľ prác bol vybraný na základe verejného obstarávania, s cenou za dodávku a montáž
kotlov vo výške 62 993,34 € bez DPH.
Vzhľadom k technickej náročnosti prác, kotolňa sa nachádza na 6.N.P., sme požadovali
od dodávateľa, okrem iného aj záruky k bezpečnosti súvisiacich prác, ochranu zamestnancov
a opatrenia na zabránenie poškodenia interiéru budovy, vrátane výťahov.
Nefunkčný veľkorozmerný kotol o výkone 640,0 kW, projektant navrhol z dôvodu ďalších
možných investícií /otvorenie strechy, fasády budovy/ nahradiť 2 plynovými kondenzačnými
kotlami Buderus Logano s celkovým výkonom 640 kW.
Práce začali 26.7.2019 demontážou kotlov, vyprataním, drobnými stavebnými prácami
/osadenie dlažby a izolácia pod kotle/, ručné vynesenie kotlov na 6.N.P. a ich
rozmiestnenie na miesto inštalácie.
Následne prebiehala montáž kotlov, potrubí, izolácie rozvodov, napojenie do komína, montáž
elektrického pripojenia kotlov a regulácie, oživenie zariadenia a uvedenie do prevádzky
vykurovacou skúškou, revíziou VZT, odovzdaním diela 4.9. 2019.
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Súčasťou odovzdania bola aj dokumentácia v rozsahu: záručné listy zariadení a technológií,
revízne správy, pasporty, projektová dokumentácia technológií kotolne.
Ukončením divadelnej sezónny 2018/19 sme v mesiacoch júl - august zahájili prípravu
priestorov na letnú údržbu a povinné odborné prehliadky vyhradených technických zariadení
/ťahy, točňa, opona, elektroinštalácie/.
V rámci servisu a údržby priestorov sme sa zamerali na zvýšenie komfortu a bezpečnosti
účinkujúcich a návštevníkov podujatí.
4.3.2 Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 20 - administratívna budova
Priestory na Laurínskej 20, má v časti 3., 4. a 5. poschodia v prenájme ZUŠ Kowalského
a využíva ich ako učebne a administratívne priestory. BKIS prevádzkuje 6. a 7. poschodie.
Listom nás požiadalo vedenie ZUŠ Júliusa Kowalského o rozšírenie predmetu podnájmu
o 6.N.P. na vytvorenie ďalších učební.
Na základe uvedenej skutočnosti sme požiadali odborný úsek magistrátu o udelenie
písomného súhlasu prenajímateľa s podnájmom predmetu nájmu.
Súhlas s podnájmom udelilo Hl. mesto v júli a následne sme zo ZUŠ Júliusa Kowalského
uzavreli dodatok č.3 k uzatvorenej zmluve č.174/2012.
V budove, sme počas roku 2019 nezaznamenali vážnejšie poruchy, ktoré by obmedzili činnosť.
Okrem bežnej údržby a zákonom stanovených revízií neboli počas sledovaného obdobia
realizované žiadne rozsiahlejšie dodávateľské práce.
4.3.3 Židovská 1, administratívna budova, sídlo BKIS
V budove na Židovskej 1, kde sú administratívne priestory BKIS, sme v roku 2019, riešili bežné
prevádzkové poruchy, ktoré prevažne odstraňovali pracovníci údržby BKIS.
V sledovanom období sa Prevádzkový úsek zameral v objekte na Židovskej 1, okrem bežnej
údržby, ktorá spočívala vo vyčistení priestorov aj na povinné odborné prehliadky a servis
výťahov a zabezpečovacej signalizácie.
4.3.4 Klarisky, koncertno-výstavná sieň

BKIS prevádzkuje koncertno-výstavnú sieň Klarisky. Súčasťou prístavby, ktorá je komunikačne
prepojená s interiérom kostola, je hygienické a technické zázemie pozostávajúce zo sociálneho
zariadenia, šatní, kotolne, strojovne vzduchotechniky ústredne EPS a EZS. V roku 2019
Prevádzkový úsek v objekte zabezpečil bežný servis priestorov.
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Objekt výstavno-koncertnej siene Klarisky je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.
Z tohto dôvodu je údržba a úpravy priestoru prísne limitovaná podmienkami KPÚ.
4.3.5 Mlynská Dolina 47 - prevádzkovo-skladový objekt
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí konanom dňa
7.12.2016 Uznesením č. 712/2016 schválilo zverenie nehnuteľností do správy BKIS. BKIS,
objekt od roku 2004 nepretržite využíva ako jediný skladový a prevádzkový priestor
na realizáciu podujatí Hlavného mesta.
BKIS v tomto objekte vykonáva všetky úkony spadajúce do povinností správcu priestorov
a hradí všetky náklady spojené s užívaním týchto priestorov a zabezpečuje bežný servis
a údržbu priestorov. Pri prevzatí objektu v roku 2004, bol objekt schátraný a mal poškodené
strechy, zvody, žľaby, zatečené priestory. Počas roka 2019 riešil Prevádzkový úsek v priestore
bežné údržbové práce, zamerané na odstránenie drobných porúch a havarijné stavy budovy
a stavy ohrozujúce bezpečnosť zamestnancov. Napriek tejto skutočnosti má areál množstvo
problémov, ktoré je potrebné riešiť.
Z hľadiska energetického hospodárstva v budovách bolo pre nás prioritné:
•
•

zníženie nákladov na energie návrhom opatrení, v rámci ktorých sme realizovali
zníženie RK elektriny v objekte Židovská,
zvýšenie starostlivosti o technický stav kotolní, rozvodov, predchádzanie únikom
energií z priestorov.

V rámci energetického projektu ELENA bol uskutočnený v budovách MDPOH, Židovská,
Mlynská dolina a Klarisky energetický audit, pri ktorom sme poskytli súčinnosť vo forme
obhliadok a dodania požadovanej dokumentácie.
Väčšiu časť údržby sme realizovali vlastnými pracovníkmi (elektro - údržba, vodoinštalačné
práce). Prevádzkový úsek prioritne riešil havarijné stavy a preventívnu údržbu tak, aby sme
zabezpečili plynulú a bezpečnú prevádzku budov a neohrozili priebeh podujatí v priestoroch.
Aj napriek tomu, že Prevádzkový úsek v rámci svojich kapacitných možností a kvalifikácie
zamestnancov vykonáva preventívnu údržbu, technický stav budov a niektorých priestorov je
na hranici bezpečného prevádzkovania a treba vykonať dodávateľsky rozsiahlejšie investičné
práce.
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4.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, PZS
Pri zabezpečení BOZP a OPP a PZS sa Prevádzkový úsek v roku 2019, zameral hlavne na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Preventívne protipožiarne prehliadky pracovísk
Kontrola stavu pracovísk v súlade s požiadavkami projektovej dokumentácie
Kontrola stavu pracovísk na predchádzanie vzniku úrazov
Školenie zamestnancov v oblasti BOZP a OPP
Konzultácie k identifikovaným nedostatkom
Kontrola zamestnancov pri stavbe scén v MDPOH
Nahlásenie elektronickej evidencie zamestnancov Kategória 2 na ÚVZ
Príprava smernice posudok o riziku- zdravotno- hygienická charakteristika na základe
previerky pracoviska
Aktualizácia dokumentu PZS – Posudok o riziku/ Zdravotno-hygienická charakteristika
organizácie (Revízia 2);
Aktualizácia Kategorizácie prác – profesijnej a menovitej v zmysle § 31 Zákona NR SR
č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MZ SR č.
448/2007 Z.z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu
ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu
na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov pre všetky pracovné
profesie a všetky pracovné činnosti zamestnancov BKIS;
Aktualizácia lekárskych posudkov pre vykonávanie legislatívou stanovených lekárskych
prehliadok všetkých zamestnancov organizácie;
Vypracovanie návrhov opatrení pre prípad horúčav na pracoviskách organizácie;
Vypracovanie novej smernice PZS – Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre prácu
s rizikom expozície chemickým faktorom, vypracovaný podľa Nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov.

4.5 Rozbor spotreby energií v objektoch v správe BKIS
Spotreba energií v objektoch v roku 2019 kopírovala vývoj počasia a útlmové obdobie počas
divadelných prázdnin. Zvýšenie spotreby elektrickej energie v roku 2019 bolo v dôsledku
väčšieho počtu podujatí v priestoroch MDPOH a koncertno-výstavnej siene Klarisky.
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4.5.1 Vyhodnotenie spotreby plynu za obdobie roku 2019:
Znížená spotreba plynu v roku 2019 bola v dôsledku miernej zimy a rekonštrukcie tepelného zdroja
v objekte MDPOH.
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Bilancia plyn
2016

2017

2018

2019

90634

93669

88655

87772

29883

24417

29208

25591

14195

17956

16710

16432

134712

136042

134573

129795
-4778 m3

V roku 2019 bola nižšia spotreba plynu o
-2150 €
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5 Divadelný úsek MDPOH
Mestské divadlo P.O. Hviezdoslava sa aj v roku 2019 snažilo byť predovšetkým divadlom
pre Bratislavčanov všetkých vekových a intelektuálnych kategórií a zo všetkých mestských
častí. Pri stavbe dramaturgie a plánovaní naštudovania titulov sa preto snažíme o vyváženú
dramaturgickú skladbu pre všetky vekové kategórie. Naším cieľom je mať v repertoári titul
pre každého, aby sa návštevníci do Mestského divadla radi vracali.
Repertoár Mestského divadla preto tvorí svetová klasika: J. B. Molière - Zdravý nemocný, A.P.
Čechov - Ujo Váňa, súčasná dráma: P. Zelenka - Job interviews, E. E. Schmitt - Tektonika citov,
slovenská klasika: Lasica + Satinský + Solovič: Plné vrecká peňazí, tituly pre rodičov s deťmi,
školy a škôlky: Koza rohatá, Tri Prasiatka, či obľúbené komédie od prozaika a dramatika
Floriana Zellera - Pravda alebo najúspešnejšieho dramatika Marvin Neila Simona - Perníková
dáma.
Dramaturgia v roku 2019 pokračovala aj v prezentácii výnimočných a divácky žiadaných
inscenácií zo Slovenska a Čiech, často ocenených odbornou kritikou, novinármi alebo
divadelnými cenami, prípadne veľkým diváckym záujmom. Po štvrtýkrát sa uskutočnil aj
Týždeň komédie zameraný na premiérové inscenácie úspešných komediálnych titulov
slovenských a českých divadiel.

5.1 10. divadelná sezóna / január – jún 2019
MDPOH sa v prvom polroku 2019, hlavne v mesiaci január a február, zameralo popri svojej
štandardnej divadelnej práci a uvádzaní vlastných inscenácií na prípravu nového skúšobného
obdobia premiérovej inscenácie Ujo Váňa a na finalizáciu programu Týždňa komédie.
Finalizovali sa všetky zmluvy pripravovanej inscenácie Ujo Váňa a zahájila sa výroba scény
a kostýmov na základe odsúhlasených výtvarných návrhov umeleckého teamu.
5.1.1 Týždeň komédie
Štvrtý ročník Týždňa komédie sa konal v termíne 28. marca – 2. apríla 2019. Na programe
počas 6 dní bolo 6 skvelých komédií, spĺňajúcich vyššiu latku ako len latku bulvárnej komédie.
Všetky predstavenia boli vyberané tak, aby sa jednalo o ich prvé uvedenie v Bratislave. Týždeň
komédie otvorilo v MDPOH prvýkrát hosťujúce Klicperovo divadlo z Hradca Králové
s inscenáciou Bez bab! Aneb kutloch v čisto mužskom obsadení. Městské divadlo Brno
predstavilo svoju poslednú inscenáciu, aj na Slovensku obľúbených francúzskych autorov,
Jméno. Opäť sa podarilo priviesť aj Městská divadla pražská s čerstvou premiérou nového
umeleckého šéfa divadla, známeho českého autora a režiséra - Davida Drábka - Kanibalky:
Soumrak samců, ktorá nemilosrdne glosuje dnešnú českú politickú scénu, genderovu tému aj
sociálne siete. Drsná satira A je tu zas Mestského divadla Žilina, ukázala, čo by sa stalo, keby
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ožil Adolf Hitler a stal sa mediálnou celebritou. Komédia španielskej autorky Rodinný
parlament z Divadla Jána Palárika v Trnave predstavila rodinu, ktorá sa v dobrom úmysle
rozhoduje spoločne - parlamentne demokraticky. Týždeň komédie zakončila legendárna
divadelná komédia o tom, čo si myslia muži o ženách - Testosterón z dielne nitrianskeho
Divadla Andreja Bagara. Diváci využili aj formu špeciálnych permanentiek pre tento týždňový
divadelný festival.
5.1.2 Deň otvorených dverí v MDPOH
V rámci podujatia Bratislavské mestské dni sme 27. apríla 2019 pripravili Deň otvorených
dverí v MDPOH. Návštevníci divadla zažili prehliadku jeho zákutí v sprievode Fantóma divadla
a po obľúbenom predstavení Tri prasiatka nasledovala autogramiádou hercov z tohto titulu.
Rodiny s deťmi sa mohli zabaviť aj v tvorivých dielňach na poschodí divadla,
pri fotení s maketkami z predstavení či prehliadkou zákulisia a technológií divadla vrátane
atraktívneho priestoru CO krytu, kde prebiehala komixová výstava.
5.1.3 Nová dráma 2019
V máji sme boli opäť aj spoluorganizátorom festivalu Nová dráma 2019. Festival ponúkal
najzaujímavejšie inscenácie súčasnej drámy, ktoré vznikli v uplynulom roku v profesionálnych
divadlách na Slovensku. Otváracím predstavením festivalu bolo v MDPOH predstavenie nášho
partnerského divadla Mestské divadlo Žilina - Vedľajšie účinky.

5.1.4 VŠMU

Opäť sme pokračovali v spolupráci s VŠMU a na javisku MDPOH sme privítali jej študentov. Pri
príležitosti 70. výročia vzniku VŠMU (1949) sa uskutočnila premiéra operného predstavenia
Margita a Besná (8.5. a 9.5.2019) autorov Ľuboša Bernátha a Tomáša Suryho. Veselá balada
v piatich obrazoch o boji dvoch žien a neschopného muža bola príležitosťou pre prezentáciu
interpretačných kvalít študentov katedier spevu, skladby a dirigovania, strunových
a dychových nástrojov, vrátane umeleckých výsledkov študentov katedry scénografie.
5.1.5 Ujo Váňa, premiéra
Dňa 14. mája 2019 sme odpremiérovali inscenáciu A. P. Čechova - Ujo Váňa v réžii Mariána
Pecka. Je držiteľom mnohých divadelných slovenských aj zahraničných cien,
vytvoril stotridsať divadelných réžií v činohre, bábkových divadlách a opere.
Ujo Váňa je prvou hrou, ktorú autor napísal priamo pre Moskovské umelecké divadlo
s podtitulom Obrázky z vidieckeho života. Téma hľadania zmyslu života a kríza stredného
veku, sú dnes rovnako pálčivé ako pred stodvadsiatimi rokmi, kedy bola napísaná. Práve pre
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túto nadčasovú rezonanciu sa Čechovove hry neustále uvádzajú na javiskách po celom svete.
Hra je vystavaná na konflikte medzi ideálmi a skutočným, obyčajným životom.
Túžba, sklamanie, nádej, zlosť, nenaplnené ambície a zbytočná nádej v lepšiu budúcnosť.
Beznádej a pocit zbytočnosti, ktorá sprevádza človeka od chvíle, keď si uvedomí, že mu život
preteká medzi prstami a nie je cesty späť. Sme znechutení svetom, v ktorom vo väčšine
prípadov vládnu jedinci, čo sa nemôžu pochváliť ničím iným, len gloriolou úspechu, ktorý je
založený hlavne na majetku a peniazoch. Práve tí sú, zdá sa, aj v dnešnom svete najdôležitejší
a majú pocit, že môžu riadiť naše osudy. Idey a ideály zmizli. Čakáme. Na šťastie, na zmenu,
na smrť. A dúfame, že nakoniec zvíťazí pravda a láska nad lžou a nenávisťou.

5.2 Príprava 11. divadelnej sezóny/ júl – september 2019
MDPOH v treťom štvrťroku, v mesiacoch júl a august, čerpalo divadelné prázdniny. Svoju
činnosť naplno zahájilo opäť v septembri. Činnosť dramaturgie bola zameraná hlavne
na prípravu dramaturgie jedenástej sezóny, prípravou naštudovania nových inscenácií, tvorby
dramaturgického plánu a príprav zabezpečenia umeleckých realizačných teamov a hereckého
obsadenia.
Produkcia a náborové oddelenie sa od polovice augusta venovalo príprave a realizácii
programu mesiaca september a október, hlavne so zameraním na náborovú komunikáciu
a prípravu partnerstiev so školami. Ďalej predaju predstavení školám nastaveného
na objednávku v mesiacoch - október, november a december, hlavne s využitím kultúrnych
poukazov, či už na večerné predstavenia alebo organizované počas vyučovania. Taktiež sa
oslovovali inštitúcie, s ktorými sme už spolupracovali v uplynulých sezónach a ktoré majú
záujem o väčší odber vstupeniek, najmä v mesiacoch november a december, pre svojich
zamestnancov.
Hlavnú činnosť oddelenia a nápor v komunikácii tvorila zmena a prechod na nového online
predajcu vstupeniek od 1. augusta 2019, a s tým spojené všetky administratívne úkony
a rýchle preklopenie už predaných vstupeniek cez bývalého predajcu na nového bez ujmy na
predaj. Prispôsobenie SW systému pre potreby nášho divadla. Všetok predaj tak bol
realizovaný len cez náborové oddelenie.

5.3 11. divadelná sezóna / september – december 2019
Aj v novej sezóne sme naďalej pokračovali v uvádzaní našich repertoárových inscenácií: Koza
rohatá, Job interviews, Pravda, Tri prasiatka, Zdravý nemocný, Plné vrecká peňazí,
Perníková dáma, Cirkus Scapin, Tektonika citov a Ujo Váňa. Na konci Novembra sme privítali
hosťujúci súbor SKD Martin s predstavením Zem pamätá, ktoré sa stretlo s veľkým diváckym
úspechom.
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5.3.1 Antikvariát, premiéra v Galérii pod divadlom

V júni 2019 sme uviedli inscenáciu Antikvariát najskôr na alternatívnej scéne v Galérii
v podzemí (priestor CO krytu). Po úspechu a záujme divákov sme sa rozhodli uviesť v decembri
hru aj na javisko v divadelnej sále, čo nám ale prekazila náhla tragédia herečky SND, ktorá mala
vplyv na naše herecké obsadenie a zmeny programu vo všetkých divadlách na Slovensku.
Premiéra na javisku bola preto preložená na 22. januára 2020. Inscenácia je založená
na pravdivých historických faktoch a vychádza z rovnomennej novely Ľuby Lesnej, ktorá vyšla
v knihe Tisícročná žena. Ide o históriu známeho bratislavského antikvariátu Steiner, ktorá sa
odohráva
počas protižidovských represálií na začiatku štyridsiatych rokov
v nacistickom Slovenskom štáte. Antikvariát arizoval známy slovenský spisovateľ
Ľudo Ondrejov. Tento príbeh je vyrozprávaný cez spomínanie Lýdie Piovarcsyovej –
Steinerovej, ktorej rodičia zahynuli v koncentračnom tábore. Jej otec Jozef Steiner bol
pôvodným spoluvlastníkom antikvariátu. Samotná Lydka sa aj po toľkých rokoch pokúša
zmieriť so svojou minulosťou, prekonať ju činorodým životom a pochopením konania človeka,
ktorý je v jej očiach konkrétnym vinníkom tragédie steinerovskej rodiny - Ľuda
Ondrejova. Režisérkou Antikvariátu je Viera Dubačová.
5.3.2 Príprava premiéry 2020
V novembri sme začali skúšať George Tabori - Môj Boj (Mein Kampf). Kultová inscenácia
ocenená divákmi i kritikou po celom svete o neobyčajnom priateľstve mladého Hitlera a žida
Šlomo Herzla. Kdekoľvek sa inscenuje ktorákoľvek hra Georga Taboriho (v MDPOH v minulosti
Goldbergovské variácie), stáva sa pre divadlo výnimočnou. Jeho hry prinášajú provokatívne
témy. Nie však v obviňujúcich polohách, ale v sarkastickej a humornej groteske, s nečakaným
všeodpúšťajúcim humorom a nadhľadom. O to účinnejšie pôsobia na diváka. Tabori, ktorý
v koncentračných táboroch stratil väčšinu príbuzných, má právo na tento provokatívny
pohľad. Môj Boj (Mein Kampf) nie je výnimkou. Jej brilantný jazyk si berie na paškál nielen
nacistického vodcu, ale tiež povahu Židov. Hra nás privádza na úplný začiatok.
Inscenácia poukazuje na to, ako ľahko sa z priemerného človeka môže stať nebezpečný
manipulátor. Jej komickosť je v tom, že si pohráva s postavou Adolfa Hitlera a s myšlienkou
„čo by sa stalo, keby…“. Režisérom inscenácie je Michal Vajdička. Premiéra je plánovaná na
11. februára 2020.
5.3.3 Noc divadiel 2019 v MDPOH
MPOH spomínalo na November ´89, teda 30. výročie Nežnej revolúcie. Pre návštevníkov boli
pripravené tri výstavy, premietanie divadelnej hry a živá diskusia. Revolučnými spomienkami
a atmosférou, aká panovala v bratislavských uliciach pred tridsiatimi rokmi, ožila Laurinská
ulica, kde bola inštalovaná fotografická výstava Bratislava a Nežná revolúcia. BKIS ju pripravilo
71

v spolupráci s Klubom 89. Unikátne dobové zábery získali hlas vďaka zvukovým záznamom
demonštrácií z roku 1989, ktoré sa rozliehali ulicou, a tiež vďaka piesňam navždy spojeným
s obdobím revolúcie. Piesne Karla Kryla, ale aj jednu z vtedajších hymien - Loď, ktorá sa plaví
do neznáma, pôsobivo na gitare zahral a zaspieval Juraj Zaujec. Počas vernisáže výstavy sa
návštevníkom pred Mestským divadlom prihovoril a všetkých v divadle privítal Vladimír Grežo,
riaditeľ BKIS, Pavol Demeš, autor výstavy, a tiež Ján Budaj, jeden z vedúcich predstaviteľov
nežnej revolúcie a súčasný politik a mestský poslanec.
Vo foyer divadla mohli návštevníci vidieť výstavu fotografií Divadlo s názorom, zachytávajúcu
výnimočné udalosti, ktoré sa za 10. divadelných sezón v MDPOH uskutočnili napr. návšteva
Dalajlámu v MDPOH, odovzdanie ocenenia Biela vrana, ale aj vybrané divadelné predstavenia
z repertoáru MDPOH. Okrem toho mali návštevníci v rámci výstavy kostýmov z divadelných
predstavení jedinečnú možnosť vidieť originálne kostýmy z predstavení Perníková dáma,
Zdravý nemocný, Aj múdry schytí a iné.
Na experimentálnej javiskovej scéne sa následne premietal záznam predstavenia Doktor
Macbath, z archívu RTVS. Autormi hry, ktorá mala v MDPOH premiéru v roku 2014, je úspešná
tvorivá dvojica - Roman Olekšák a Valeria Schulczová. Silný príbeh rozoberá ľudské charaktery,
ktoré urobia všetko preto, aby nikdy nestratili svoju moc. O tom, ako hra vznikala a čo bolo jej
inšpiráciou sa diváci dozvedeli zo živej diskusie s oboma scenáristami, ktorú viedol herec
Marián Mitaš, stvárňujúci v hre ambiciózneho mladého lekára. V závere večera divákov čakal
koncertný zážitok plný poetických textov a skvelých hudobných výkonov v podaní – Milo Kráľ
Band s charizmatickou speváčkou a herečkou Barbarou Švidraňovou.

5.3.4 Mestské Divadlo pre najmenších
Pri stavbe dramaturgie nezabúdame ani na detského diváka, ktorého sa nám spolu s rodičmi
úspešne darí lákať do divadla na nedeľné popoludnia s rozprávkou. Pravidelne pracujeme na
organizovaných predstaveniach pre školy a škôlky v doobedňajších hodinách cez pracovný
týždeň.
V rámci nášho repertoáru im ponúkame vlastnú detskú inscenáciu - Tri prasiatka, ktorá je
v repertoári divadla od marca 2012 a odohrali sme už jej 107 repríz. Napriek tomu, že MDPOH
má ďalšiu inscenáciu pre deti, Tri prasiatka sú naďalej vypredané.
Koza rohatá sa od svojej premiéry v roku 2015 hráva okrem nedieľ aj organizovane pre školy
a škôlky, a taktiež sa teší medzi deťmi aj rodičmi veľkej obľube. Od jej premiéry v októbri 2015
sa odohralo už 63 predstavení.
V rámci nedeľných popoludní pozývame občas do MDPOH aj najlepšie divadlá so zameraním
na detského diváka v rámci Slovenska ako napr. Bábkové divadlo Žilina, Staré divadlo Nitra,
Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica.
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Deň detí 2019 sme oslávili spolu s našimi najmenšími divákmi predstavením obľúbenej
rozprávky Koza rohatá, kde deti okrem rozprávky čakali aj krásne maľovanky našich rozprávok
a fotenie s maketkami postavičiek z rozprávky Koza rohatá.
Mikuláš 2019 sme tento rok pripravili s hosťujúcim predstavením z Bábkového divadla na
Rázcestí Banská Bystrica s predstavením Kocúr v čižmách, ktoré zaujalo a pobavilo všetky
vekové kategórie. Po skončení prišla mikulášska družina a spolu s vianočnými pesničkami a
balíčkom pre každé dieťa vytvorili sviatočnú a radostnú atmosféru.
Aj v tomto roku pokračovala spolupráca so Slovnaftom, ktorý nám zabezpečoval bezodplatne
dopravu detí zo vzdialenosti do 60 km od Bratislavy na školské predstavenia s využitím
kultúrnych preukazov.

5.4 MDPOH v číslach
V roku 2019 sa odohralo na doskách MDPOH 60 večerných predstavení, 24 organizovaných
predstavení pre školy a 17 víkendových predstavení pre deti. Celkom 101 predstavení.
Návštevnosť bola 28936 platiacich divákov.
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6 Technický úsek
6.1 Výrobno – propagačný úsek Mlynská dolina
Činnosť VPÚ Mlynská dolina sa rozdelila na niekoľko smerov:
6.1.1 Technické zabezpečenie podujatí organizovaných v rámci činnosti BKIS a
podujatí zastrešených magistrátom mesta Bratislavy
Stavba zastrešených pódií, stanov, ozvučenie, osvetlenie a iné služby technického
zabezpečenia:
Počas roka 2019 VPÚ Mlynská Dolina uskutočnila vyše 360 výjazdov a postavila vyše 3690 m2
pódiových plôch. Technicky podporila nasledujúce podujatia:
• Trojkráľový sprievod
• Projekcia na budovu Primaciálneho paláca
• Výstava Premeny Bratislavy na SI v Berlíne
• Výročie sviečkovej manifestácie
• RADIO HEAD AWARDS
• Otvorenie bežeckej sezóny 2019
• Pietna spomienka - 74. výročie oslobodenia Bratislavy
• ČSOB Marathon Bratislava 2019
• Konferencia primátora
• Národný beh Devín-Bratislava - 72. ročník
• Veľkonočné trhy 21.4. - 22.4.2019
• BMD/Odovzdávanie cien primátora
• BMD/Dni Bratislavy - Námestie detí
• BMD/Dobrý trh na Jakubovom námestie
• BMD/Otváranie brán
• Rytieri na Devíne
• Bratislavský majáles
• Festival M. Ruppeldta - 100 r. ZUŠ
• Múzeum má budúcnosť
• Nájdite sa...so zvieratkom z útulku
• Challenge day a Na kolesách proti rakovine
• Dni parkov a záhrad
• MISIA 08
• Koncert belasého motýľa
• Športový deň MP
• Veľké finále Olománie
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Božie telo
Koncert proti násiliu v uliciach (nielen) v BA
Tribute to Freedom – Pocta slobode
Radničkine trhy
Bratislavské módne dni
Vojenská hudba OS SR
Národný pochod za život
Deň magistrátu
Hravé m(i)esto - Komenského námestie
Dobrý trh na Panenskej
Konvergencie: v Desing Faktory, v Klariskách a Primaciálnom paláci
NO FINISH LINE
SOS zvieratká
Svätomartinske oslavy mladého vina
Výstava 30. výročia 17. novembra
Deň boja za slobodu a demokraciu
Bratislavské hlavné trhy
Vianočný les
Dobrý trh, december
Vianočný koncert SĽUK v Dóme sv. Martina
Športovec roka 2019
Vianoce v Nocľahárni sv. Vincenta De Paul

KULTÚRNE LETO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensorium Festival
Slovenka na námestí
Hovory zo Starej radnice, 4x
Múzeum mesta Bratislavy - Ateliér má budúcnosť
Tlačová konferencia KL
Živé námestie - Express !
Bratislavský chlapčenský zbor
Gitarový festival J. K. Mertza
Základné umelecké školy v KL
Móda v meste
Koncerty u Milosrdných bratov, 4 koncerty
Letné shakespearovské slávnosti, stavby: Rómeo a Júlia, Komédia omylov, Večer
trojkráľový a Othelo
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medzinárodný mládežnícky hudobný festival I. a Slovakia Folk
4. ročník Pamätného dňa zahraničných Slovákov
Japonský deň
Rozprávky pri Dóme, 5 x
Bratislavské divadelné noci
Koncert pre nádej - Maroš Bango
Výročie dobytia Bastily
Afghan Women Orchestra
LANDLESS, COILLE, koncert
Turecký deň
Medzinárodný mládežnícky festival
Gypsy fest - World Roma festival
The Great Ukulele Orchestra of Tampere
Ázijský víkend
Party v 21.storoči
<bratislava -inline> Hravé m(i)esto
Menšinové kultúrne leto, 5 koncertov
Cigánsky bašavel, Divé maky, o.z.
Indonézsky deň
Dni majstrov- ÚĽUV
Rímske hry – Limes Day 2019

KORUNOVAČNÉ DNI:
•
•
•
•

Program na Bratislavskom hrade
Korunovačný sprievod
Korunovačná koncert Speváckeho zboru mesta Bratislavy
Múzeum mesta Bratislavy - Detský korunovačný sprievod

MESTSKÉ ČASTI:
•

•
•

•

Devín
o Rytieri na Devíne
o Devínska Šarkaniáda
Devínska N. Ves
o Festival chorvátskej kultúry
Dúbravka
o Samson a Hop Trop
o Spomienky na Deža
Karlova Ves
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•

•
•
•

•
•

•

o Karloveský majáles
Lamač:
o Challinge day a Na kolesách proti rakovine
o Rozálske hody
Petržalka:
o na Hlavnom námestí
Rusovce:
o Deň Rusoviec
Vrakuňa:
o MDD na brehu Malého Dunaja
o Vrakunské hody
Vajnory:
o Dedina v meste
Záhorská Bystrica:
o Stavanie mája
o Bystrické malé hody
Letné jazdy boli uskutočnené k 30.9.2019 v mestských častiach:
o Dúbravka
o Jarovce
o Karlova Ves, 2 x
o Lamač
o Rača
o Rusovce
o Ružinov
o Staré Mesto
o Vajnory
o Záhorská Bystrica

V rámci MDPOH sme technicky zabezpečili

212 predstavení a akcií.

Na technickom

zabezpečení predstavení pracuje 8-členný team, ktorí realizuje osvetlenie, ozvučenie
a javiskové práce hlavne vlastných divadelných predstavení a pravidelných koprodukčných
predstavení:
•
•
•
•
•
•

Tri prasiatka
Plné vrecká peňazí
Koza rohatá
Pravda
Zdravý nemocný
Job interviews
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•
•
•
•
•

Tektonika citov
Perníková dáma
Cirkus Scapin
Koncerty Metropolitného orchestra
Na Facku

V apríli 2019 bola na javisko uvedená nová divadelná hra Ujo Váňa.
Technicky boli v roku 2019 zabezpečené aj tak náročné akcie ako sú napríklad:
Festival Týždeň komédie:
•
•
•
•
•
•

Klicperovo divadlo Hradec Králové - Bez bab aneb kutloch
Městské divadlo Brno - Jméno
Městská divadla pražská - Kanibalky
Mestské divadlo Žilina - A je tu zas
Divadlo Jána Palárika Trnava - Rodinný parlament
Divadlo Andreja Bagara Nitra - Testosterón

Festival Nová dráma 2019:
•

Mestské divadlo Žilina - Vedľajšie účinky

Absolventský koncert VŠMU:
•

Margita a Besná - opera

Hosťujúce divadlá:
• Mestské divadlo Žilina - Biológia politika - Fouché!!!
• Slovenské komorné divadlo, Martin - Zem pamätá
• Bábkové divadlo na Rázcestí, Banská Bystrica - Kocúr v čižmách
• Lúčnica v MDPOH
V rámci Kultúrneho leta:
•
•
•

Dni maďarskej kultúry: Sándor Hunyady: Čerešna s čiernou stopkou, Divadlo Józsefa
Attilu Színháza, Budapešť
One Day Jazz festival
Naši majstri - galaprogram, Dni majstrov - ÚĽUV

78

Pri príležitosti akcie Národný pochod za život sme odohrali dve predstavenia “A tak Barabas.”
Ďalej sme technicky zabezpečili:
•
•
•
•
•

Stretnutie primátora s poslancami mesta a MČ
Odovzdávanie cien primátora, v rámci Bratislavských mestských dní
Projekcia na Primaciálny palác
Čítanie mien obetí Holokaustu 2019 + výstavy fotiek v priestore MDPOH
Tlačové konferencie k podujatiam: Nová dráma, Bratislavské módne dni - Mladé
talenty, Konvergencie, Čítanie mien obetí Holokaustu

Technicky sme sa podieľali na akciách, ktoré sa uskutočnili v upravených priestoroch bývalého
CO krytu:
•
•
•

Koma v Bratislave, komixová výstava
Noc múzeí a galérií 2019
Antikvariát, inscenácia podľa predlohy Ľuby Lesnej

Pre zhoršené technické podmienky sme boli nútení svetelnú, zvukovú a komunikačnú techniku
na náročnejšie podujatia riešiť pomocou externých dodávateľov.

6.2 Veľkoplošná tlač
V roku 2019 sme vytlačili 2000,8 m2 tlačovín, použitých hlavne na propagáciu podujatí
a v dekoráciách v nasledujúcej špecifikácii:
•
•
•
•

Citylighty v malých sériách: 306 ks - 612 m2
Plagáty A1: 1359 ks - 679,5 m2
Banery: 421,3 m2
Samolepky: 291 m2

6.3 Prevádzkovo – údržbové práce
Okrem činností zabezpečujúcich organizovanie a realizáciu podujatí VPÚ Mlynská dolina
vykonáva v rámci BKIS rôzne údržbárske a opravárenské práce, hlavne stolárskeho
a zámočníckeho charakteru. Tieto práce sme rozšírili na výrobu praktických konštrukcií
na mieru pre potreby podujatí, záťaže na stany a rôzne javiskové prípravky pre potreby
MDPOH.

79

7 Personálna práca
7.1 Vývoj zamestnanosti za rok 2019
V hodnotenom období od 1.1.2019 do 31.12.2019 bolo v priemernom prepočítanom stave
za celú organizáciu BKIS 65,76 zamestnancov, z toho priemerný prepočítaný stav 59,19
na hlavnú činnosť zamestnancov a na podnikanie 6,57 zamestnancov. BKIS k 31.12.2019
vo fyzických osobách zamestnávalo 74 zamestnancov, z toho 39 mužov a 35 žien.
V priebehu štvrtého kvartálu roku 2019 do organizácie nastúpil 1 zamestnanec a pracovný
pomer rozviazali 3 zamestnanci. Zamestnanci z organizácie odišli v zmysle § 60 Zákonníka
práce – dohodou, v skúšobnej dobe, ukončením termínovanej pracovnej zmluvy. Odchodné
nebolo vyplatené.
K 31.12.2019 sme zamestnávali 3 zamestnancov so zdravotným postihnutím, u jedného z nich
je pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70%. Na rodičovskej dovolenke
máme 2 zamestnankyne do troch rokov veku dieťaťa.
Zamestnávateľ na plnenie svojich úloh a zabezpečenie svojich potrieb uzatváral dohody
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru: Dohody o vykonaní práce /do 350 hodín
ročne/, Dohody o brigádnickej práci študentov a Dohody o pracovnej činnosti. Tieto dohody
boli uzatvárané najmä na: usporiadateľské služby v MDPOH; práce súvisiace s Kurzom
vlastivedných sprievodcov po Bratislave /poskytovanie lektorských a iných odborných služieb
vrátene skúšok /; manipulačné a pomocné práce; predaj vstupeniek pred akciou; prevádzka
šatne. Od 1. 1. 2019 do 31.12.2019 ich bolo uzatvorených spolu 72.
V rámci zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnanci absolvovali v priebehu štvrtého
kvartálu 2019 odborné školenie: vedenie pracovníkov vo verejnom sektore, zefektívnenie
procesu organizovania, verejné obstarávanie a GPDR test proporcionality.
Závodné stravovanie bolo zabezpečené v zmysle platných predpisov formou stravných
poukážok Chéque Déjeuner.
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8 Ekonomika a financovanie
8.1 Plnenie rozpočtu k 31.12. 2019
Bežné účtovné obdobie
Náklady

Skutočnosť
Číslo
riadku k 31. 12. 2018

b

c

4

Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005)

001

275 601

315 047

Spotreba materiálu

002

188 308

227 360

Spotreba energie

003

86 252

86 113

Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

004

0

0

Predaný tovar

005

1 041

1 574

Služby (r. 007 až r.010)

006

720 169

730 501

Opravy a udržiavanie

007

46 503

90 625

Cestovné

008

10 887

4 279

Náklady na reprezentáciu

009

1 641

4 573

Ostatné služby

010

661 138

631 024

Osobné náklady (r. 012 až r. 016)

011

1 188 098

1 294 675

Mzdové náklady

012

852 708

930 071

Zákonné sociálne poistenie

013

288 329

312 433

Ostatné sociálne poistenie

014

0

Zákonné sociálne náklady

015

47 061

Ostatné sociálne náklady

016

0

0

Dane a poplatky (r.018 až r.020)

017

4 179

5 256

Daň z motorových vozidiel

018

0

0

Daň z nehnuteľností

019

0

0

Ostatné dane a poplatky

020

4 179

5 256

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r.022 až r.028)

021

2 117

300
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Schválený plán
2019

Upravený
plán

Skutočnosť
k 31. 12. 2019

2

3

4

0
52 171

Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku

022

0

0

Predaný materiál

023

0

0

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

024

163

84

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

025

808

0

Odpis pohľadávky

026

0

0

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

027

1 146

216

Manká a škody

028

0

0

Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej
činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie
časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.039)

029

98 174

132 645

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

030

97 810

116 590

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)

031

364

16 054

Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

032

0

0

Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

033

364

16 054

Tvorba zákonných opravných položiek
z prevádzkovej činnosti

034

0

Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej
035
činnosti

0

0

Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037 až r. 038)

036

0

0

Tvorba rezerv z finančnej činnosti

037

0

0

Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti

038

0

0

Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

039

0

0

Finančné náklady (r. 041 až r.048)

040

5 894

5 689

Predané cenné papiere a podiely

041

0

0

Úroky

042

0

0

Kurzové straty

043

16

118

Náklady na precenenie cenných papierov

044

0

0

Náklady na krátkodobý finančný majetok

045

0

0
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Náklady na derivátové operácie

046

0

0

Ostatné finančné náklady

047

5 878

5 571

Manká a škody na finančnom majetku

048

0

0

Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)

049

0

0

Škody

050

0

0

Tvorba rezerv

051

0

0

Ostatné mimoriadne náklady

052

0

0

Tvorba opravných položiek

053

0

0

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)

054

0

0

Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu
do štátnych rozpočtových organizácií
a príspevkových organizácií

055

0

0

Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným
056
subjektom verejnej správy

0

0

Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu
subjektom mimo verejnej správy

057

0

0

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho územného celku
do rozpočtových organizácií a príspevkových
058
organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným
celkom

0

0

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným
subjektom verejnej správy

059

0

0

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom
mimo verejnej správy

060

0

0

Náklady na ostatné transfery

061

0

0

Náklady z odvodu príjmov

062

0

0

Náklady z budúceho odvodu príjmov

063

0

0

Náklady celkom:

64

2 294 232

2 484 113

Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)

065

313 004

289 485

Tržby za vlastné výrobky

066

0

0
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Tržby z predaja služieb

067

311 170

287 352

Tržby za tovar

068

1 834

2 133

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(r. 070 až r. 073)

069

0

0

Zmena stavu nedokončenej výroby

070

0

0

Zmena stavu polotovarov

071

0

0

Zmena stavu výrobkov

072

0

0

Zmena stavu zvierat

073

0

0

Aktivácia (r. 075 až r. 078)

074

0

0

Aktivácia materiálu a tovaru

075

0

0

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

076

0

0

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

077

0

0

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

078

0

0

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)

079

0

0

Daňové a colné výnosy štátu

080

0

0

Daňové výnosy samosprávy

081

0

0

Výnosy z poplatkov

082

0

0

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)

083

919

720

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

084

00

00

Tržby z predaja materiálu

085

0

0

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

086

0

0

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

087

0

0

Výnosy z odpísaných pohľadávok

088

0

0

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

089

919

720

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 + r. 099)

090

5 200

0

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)

091

5 200

0
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Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 092
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

093

4 959

0

Zúčtovanie zákonných opravných položiek
z prevádzkovej činnosti

094

241

0

Zúčtovanie ostatných opravných položiek
z prevádzkovej činnosti

095

0

0

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej
činnosti (r. 097 až r. 098)

096

0

0

Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti

097

0

0

Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti

098

0

0

Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

099

0

0

Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)

100

0

0

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

101

0

0

Úroky

102

0

0

Kurzové zisky

103

0

0

Výnosy z precenenia cenných papierov

104

0

0

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

105

0

0

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

106

0

0

Výnosy z derivátových operácií

107

0

0

Ostatné finančné výnosy

108

0

0

Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)

109

0

0

Náhrady škôd

110

0

0

Zúčtovanie rezerv

111

0

0

Ostatné mimoriadne výnosy

112

0

0

Zúčtovanie opravných položiek

113

0

0

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v štátnych rozpočtových organizáciách
a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)

114

0

0

Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu

115

0

0

Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho
rozpočtu

116

0

0
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Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov
verejnej správy

117

0

0

Výnosy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov verejnej správy

118

0

0

Výnosy z bežných transferov od Európskych
spoločenstiev

119

0

0

Výnosy z kapitálových transferov od Európskych
spoločenstiev

120

0

0

Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy

121

0

0

Výnosy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy

122

0

0

Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov

123

0

0

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v obciach, vyšších územných celkoch
a v rozpočtových organizáciách a príspevkových
organizáciách zriadených obcou alebo vyšším
územným celkom (r. 125 až r. 133)

124

1 975 109

2 193 908

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta

125

1 874 000

2 090 904

v tom: mesto

0

ŠR

0

0

iné ( uviesť poskytovateľa)

0

0

EÚ

0

0

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta

126

96 109

v tom: mesto

103 004

0

0

ŠR

0

0

iné ( uviesť poskytovateľa)

0

0

EÚ

0

0

Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho
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rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy

5 000

0

Výnosy samosprávy z kapitálových transferov
zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej
správy

128

0

0

Výnosy samosprávy z bežných transferov
od ostatných subjektov

131

0

0
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Výnosy celkom:

134

2 294 232

2 484 113

Výsledok hospodárenia pred zdanením

135

0

0

Splatná daň z príjmov

136

0

0

Dodatočne platená daň z príjmov

137

0

0

Výsledok hospodárenia po zdanení

138

0

0

0

0

65,31

65,76

Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)
Priemerná mzda ( v € )

1 020

1 020

8.2 Hospodárenie hlavnej činnosti BKIS k 31.12.2019
Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku bolo listom číslom MAGS ORK
36617/2019-117258 zo dňa 1.4.2019 oznámené, že Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta
SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 28.3.2019 schválilo uznesením číslo 110/2019 rozpočet
hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 s nasledovným určením finančných vzťahov k BKIS
nasledovne:
• príspevok na prevádzku „Bežný transfer“
• z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
• príspevok na obstaranie majetku „Kapitálový transfer“

1 950 000 €
777 795 €
40 000 €

Prvá úprava rozpočtu BKIS bola zrealizovaná v zmysle rozpočtového opatrenia primátora
hlavného mesta SR Bratislavy č. 1 zo dňa 18.4.2019 vykonaného na základe splnomocnenia
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 110/2019 zo dňa
28.3.2019. Úpravou finančných vzťahov mesta ku Bratislavskému kultúrnemu
a informačnému stredisku schválením zvýšenia rozpočtu BKIS v sume 3 600 €, a to na
financovanie a zabezpečenie podujatia Námestie detí (koncerty žiakov ZUŠ a CVČ na Hlavnom
námestí a z balkóna Primaciálneho pláca, vrátane technického zabezpečenia).
• príspevok na prevádzku „Bežný transfer“
1 953 600 €
• z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie
777 795 €
• príspevok na obstaranie majetku „Kapitálový transfer“
40 000 €
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Druhá úprava rozpočtu BKIS bola schválená na zasadnutí dňa 27.6.2019 uznesením
č. 201/2019 zmenou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 . Úpravou finančných
vzťahov mesta ku Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku schválením zvýšenia
rozpočtu BKIS v sume 72 125 €, a to z dôvodu dopadu legislatívnych zmien zákona č. 318/2018
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou
do 1.1.2019.
Kapitálové výdavky v sume 91 000 EUR sú účelovo určené na rekonštrukciu vykurovacieho
systému v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava.
• príspevok na prevádzku „Bežný transfer“
2 050 396 €
• z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie
849 920 €
• príspevok na obstaranie majetku „Kapitálový transfer“
131 000 €
Tretia úprava rozpočtu BKIS bola schválená na zasadnutí dňa 26.9.2019 uznesením č.
255/2019 zmenou rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019. Úpravou finančných
vzťahov mesta k Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku schválením zvýšenia
rozpočtu BKIS v sume 30 000 €, a to na financovanie a zabezpečenie podujatia Bratislavské
korunovačné dni.
• príspevok na prevádzku „Bežný transfer“
2 080 396 €
• z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie
849 920 €
• príspevok na obstaranie majetku „Kapitálový transfer“
131 000 €
Štvrtá úprava rozpočtu BKIS bola zrealizovaná v zmysle rozpočtového opatrenia primátora
hlavného mesta SR Bratislavy č. 5 zo dňa 18.10.2019 vykonaného na základe splnomocnenia
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 110/2019 zo dňa 28.3.2019. Zmena
predstavuje zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov organizácie na úhradu príspevkov
na rekreáciu vyplatených zamestnancom v sume 1 889 €.
• príspevok na prevádzku „Bežný transfer“
2 082 285 €
• z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie
849 920 €
• príspevok na obstaranie majetku „Kapitálový transfer“
131 000 €
Piata úprava rozpočtu BKIS bola zrealizovaná v zmysle rozpočtového opatrenia primátora
hlavného mesta SR Bratislavy č. 7 zo dňa 17.12.2019 vykonaného na základe splnomocnenia
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 110/2019 zo dňa 28.3.2019. Zmena
predstavuje zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov organizácie na úhradu príspevkov
na rekreáciu vyplatených zamestnancom v sume 2 873 €, a zároveň zvýšenia rozpočtu BKIS
v sume 7 188 €, a to na financovanie a zabezpečenie podujatia Bratislavská cena za šport
2019.
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• príspevok na prevádzku „Bežný transfer“
2 092 346 €
• z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie
849 920 €
• príspevok na obstaranie majetku „Kapitálový transfer“
131 000 €

Výnosy z hlavnej činnosti
Výnosy z hlavnej činnosti za rok 2019 boli naplnené v čiastke, a to:
a/ výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce
b/ výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce na pokrytie
odpisov hmotného investičného majetku nakúpených z kapitálového
transferu mesta z minulých rokov
c/ tržby za vlastné výkony a tovar
d/ zúčtovanie rezerv a opr. položiek z prev. činnosti
e/ finančné výnosy

2 484 113 €
2 090 904 €
103 004 €

289 485 €
0€
0€

Plnenie rozpočtu po jednotlivých nákladových účtoch bolo v roku 2019 nasledovné:
8.2.1 Náklady na hlavnú činnosť
Náklady na hlavnú činnosť za rok 2019 boli vo výške 2 484 113 EUR.
8.2.1.1 Účtovná skupina 50 – spotrebované nákupy
Skutočné plnenie nákladov v účtovnej skupine 50 – spotrebované nákupy boli vo výške 315
047 €. Čerpanie nákladov účtovnej triede 501 – spotreba materiálu vo výške 227 360 €.
Náklady v tejto účtovnej triede boli vynaložené hlavne na zabezpečenie materiálu na kultúrne
podujatia BKIS, materiál na opravy a údržbu budov a objektov v správe a nájme BKIS, materiál
na zhotovenie reklamy vo vlastnej réžii, nákupu DDHM, pohonné hmoty do motorových
vozidiel apod.
Náklady na spotrebu energií za rok 2019 sú vo výške 86 113 €.
Náklady na energie v objektoch BKIS zodpovedajú štandardným prevádzkovým potrebám.
Sú sledované zvlášť pre hlavnú a podnikateľskú činnosť. Spotreba plynu v roku 2019 je v rámci
tolerancie pre sledovaný rok. Kúrenie je riadené ekvitermicky, teda v závislosti od vonkajšej
teploty.
8.2.1.2 Účtovná skupina 51 – služby

Náklady za rok 2019 v účtovnej skupine 51 – služby boli 730 501 €.
Čerpanie nákladov v účtovnej triede 511 – opravy a udržiavanie vo výške 90 625 €. Výška
vynaložených finančných prostriedkov zohľadňuje náklady na bežnú údržbu všetkých budov
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v prenájme a správe BKIS, havárie vo všetkých objektoch BKIS, hlavne v objekte MDPOH,
najnutnejšie opravy výpočtovej techniky, kopírovacích strojov, DDHM, motorových vozidiel,
hasiacich prístrojov apod.
Náklady na účte 512 – cestovné sú 4 279 €.
Náklady na reprezentáciu za rok 2019 sú vo výške 4 573 €.
Pre účtovnú skupinu 518 – ostatné služby sú náklady za rok 2019 vo výške 631 024 €. Finančné
prostriedky vynaložené v tejto účtovnej skupine tvorili hlavne náklady na programové
podujatia, divadelné predstavenia v MDPOH, akcie konané z poverenia hlavného mesta SR
Bratislavy a bežné prevádzkové náklady na chod BKIS.
Účtovná skupina 52 – osobné náklady. Osobné náklady za rok 2019 sú vo výške 1 294 675 €.
8.2.1.3 Účtovná skupina 53 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Čerpanie nákladov v tejto účtovnej skupine za rok 2019 bolo 5 256 €. Finančné náklady v tejto
účtovnej skupine tvorili hlavne koncesionárske poplatky, členské príspevky, ostatné dane
a poplatky.
8.2.1.4 Účtovná skupina 55 – odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej
činnosti

Na účte 55 – odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti sú vo výške 132 645 €.
Hospodársky výsledok za rok 2019 v hlavnej činnosti je 0 €.

8.3 Podnikateľská činnosť BKIS k 31.12.2019
Bežné účtovné obdobie
Náklady

Číslo
riadku

Skutočnosť
k 31.12.2018

b

c

1

4

Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005)

001

30 432

34 095

Spotreba materiálu

002

4 097

7 773

Spotreba energie

003

26 335

26 325

Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

004

0

0
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Skutočnosť
k 31.12.2019

Predaný tovar

005

0

0

Služby (r. 007 až r.010)

006

206 637

97 213

Opravy a udržiavanie

007

2 200

Cestovné

008

907

192

Náklady na reprezentáciu

009

783

137

Ostatné služby

010

202 747

92 983

Osobné náklady (r. 012 až r. 016)

011

115 025

117 389

Mzdové náklady

012

82 354

84 4668

Zákonné sociálne poistenie

013

28 625

28 995

Ostatné sociálne poistenie

014

0

Zákonné sociálne náklady

015

4 046

Ostatné sociálne náklady

016

0

0

Dane a poplatky (r.018 až r.020)

017

1 206

1 172

Daň z motorových vozidiel

018

1 142

1 172

Daň z nehnuteľností

019

0

0

Ostatné dane a poplatky

020

64

0

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
(r.022 až r.028)

021

483

669

Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

022

0

0

Predaný materiál

023

0

0

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

024

0

0

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

025

38

0

Odpis pohľadávky

026

0

0

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

027

445

669

Manká a škody

028

0

0

Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej
činnosti a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového
rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.039)

029

7 348

4 598

3 901

v tom: mzdy na základe dohôd o pracovnej činnosti
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0
3 926

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

030

6 909

3 971

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
(r. 032 až r. 035)

031

439

627

Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

032

100

100

Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

033

Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti

034

339

527

Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti

035

Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti
(r. 037 až r. 038)

036

Tvorba rezerv z finančnej činnosti

037

Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti

038

Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

039

Finančné náklady (r. 041 až r.048)

040

707

1 632

Predané cenné papiere a podiely

041

Úroky

042

Kurzové straty

043

Náklady na precenenie cenných papierov

044

Náklady na krátkodobý finančný majetok

045

Náklady na derivátové operácie

046

Ostatné finančné náklady

047

707

1 632

Manká a škody na finančnom majetku

048

0

0

Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)

049

0

0

Škody

050

0

0

Tvorba rezerv

051

0

0

Ostatné mimoriadne náklady

052

0

0

Tvorba opravných položiek

053

0

0

Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
(r. 055 až r. 063)

054

0

0
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Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií

055

0

0

Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným
subjektom verejnej správy

056

0

0

Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom
mimo verejnej správy

057

0

0

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií
a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo
vyšším územným celkom

058

0

0

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej 059
správy

0

0

Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu
vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej
správy

060

0

0

Náklady na ostatné transfery

061

0

0

Náklady z odvodu príjmov

062

0

0

Náklady z budúceho odvodu príjmov

063

0

0

361 838

256 771

Náklady celkom:

Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)

065

364 285

286 540

Tržby za vlastné výrobky

066

0

0

Tržby z predaja služieb

067

364 285

286 540

Tržby za tovar

068

0

0

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(r. 070 až r. 073)

069

0

0

Zmena stavu nedokončenej výroby

070

0

0

Zmena stavu polotovarov

071

0

0

Zmena stavu výrobkov

072

0

0

Zmena stavu zvierat

073

0

0

Aktivácia (r. 075 až r. 078)

074

0

0

Aktivácia materiálu a tovaru

075

0

0

Aktivácia vnútroorganizačných služieb

076

0

0
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Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

077

0

0

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

078

0

0

Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
(r. 080 až r. 082)

079

0

0

Daňové a colné výnosy štátu

080

0

0

Daňové výnosy samosprávy

081

0

0

Výnosy z poplatkov

082

0

0

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
(r. 084 až r. 089)

083

173

10

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

084

0

0

Tržby z predaja materiálu

085

0

0

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

086

6

0

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

087

0

0

Výnosy z odpísaných pohľadávok

088

0

0

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

089
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Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 091 + r. 096 + r. 099)

090

21

4 032

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)

091

21

4 032

Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

092

21

0

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

093

0

0

Zúčtovanie zákonných opravných položiek
z prevádzkovej činnosti

094

0

4 032

Zúčtovanie ostatných opravných položiek
z prevádzkovej činnosti

095

0

0

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej
činnosti (r. 097 až r. 098)

096

0

0

Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti

097

0

0

Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti

098

0

0

Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

099

0

0

94

Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)

100

0

0

Tržby z predaja cenných papierov a podielov

101

0

0

Úroky

102

0

0

Kurzové zisky

103

0

0

Výnosy z precenenia cenných papierov

104

0

0

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

105

0

0

Výnosy z krátkodobého finančného majetku

106

0

0

Výnosy z derivátových operácií

107

0

0

Ostatné finančné výnosy

108

0

0

Mimoriadne výnosy (r.110 až r. 113)

109

0

0

Náhrady škôd

110

0

0

Zúčtovanie rezerv

111

0

0

Ostatné mimoriadne výnosy

112

0

0

Zúčtovanie opravných položiek

113

0

0

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
v štátnych rozpočtových organizáciách
a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)

114

0

0

Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu

115

0

0

Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu

116

0

0

Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov
verejnej správy

117

0

0

Výnosy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov verejnej správy

118

0

0

Výnosy z bežných transferov od Európskych
spoločenstiev

119

0

0

Výnosy z kapitálových transferov od Európskych
spoločenstiev

120

0

0

Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov
mimo verejnej správy

121

0

0

Výnosy z kapitálových transferov od ostatných
subjektov mimo verejnej správy

122

0

0

Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov

123

0

0
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Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach,
vyšších územných celkoch a v rozpočtových
organizáciách a príspevkových organizáciách
124
zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
(r. 125 až r. 133)

0

0

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta

0

0

0

0

ŠR

0

0

iné ( uviesť poskytovateľa)

0

0

EÚ

0

0

0

0

0

0

ŠR

0

0

iné ( uviesť poskytovateľa)

0

0

EÚ

0

0

125

v tom: mesto

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta

126

v tom: mesto

Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy

127

0

0

Výnosy samosprávy z kapitálových transferov
zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej
správy

128

0

0

Výnosy celkom:

134

364 480

290 582

Výsledok hospodárenia pred zdanením

135

2 641

33 810,50

Splatná daň z príjmov

136

1 497

7998,15

Výsledok hospodárenia po zdanení

137

1 144

25 812,35

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko v roku 2015 vykonávalo na základe
živnostenských listov č. Žo – 204/025568/2/10C zo dňa 23. 4. 2004 a č Žo 2005/28252/2/Z04
zo dňa 17. 6. 2005 tieto činnosti:
• agentúrna a sprostredkovacia činnosť v rozsahu voľnej činnosti,
• organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
• reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť,
• prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí v rozsahu voľnej činnosti.
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8.3.1 Výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti za 1.-3. štvrťrok 2019

Výnosy z podnikateľskej činnosti vo výške 290 582 € tvorili:
•
•
•
•
•
•

sprostredkovanie vystúpenia umelcov
prenájom priestorov, inventáru a poskytovaných služieb k prenájmom
reklamná činnosť
výlep plagátov
tech. zabezpečenie podujatí + tlač. plagátov
ostatné výnosy

54 483 €
190 370 €
0€
10 787 €
14 400 €
16 500 €

Výnosy z podnikateľskej činnosti boli ovplyvnené hlavne zo zabezpečenia technického
zabezpečenia podujatí pre objednávateľa, z prenájmu priestorov, inventáru, výlepových
plôch, službami spojenými s prenájmom priestorov apod.
Adekvátne k činnostiam vykonávaným v podnikateľskej činnosti boli vynaložené aj finančné
prostriedky, ktoré sú zúčtované v nákladových účtovných skupinách.
Hospodársky výsledok za rok 2019 je zisk 25 812 €.

8.4 Správa majetku
Stav majetku a zásob BKIS k 31.12.2019
Druh

v€

k 31. 12.2018 v €

prírastky

úbytok

k 31.12.2019 v €

UE =EM

nákup

zverenie

prerad. vyradenie

UE =EM

Pozemky

240 839

-

-

-

-

240 839

Stavby

3 074 216

-

-

-

-

3 074 216

Stroje a inventár

1 401 396

34 349

-

-

-

1 435 745

Dopravné prostriedky

290 286

-

-

-

-

290 286

36 829

-

-

-

19 098

17 731

Účet obstarania
Účet obstarania nehm. maj.

0

-

-

-

-

DDHM

735 191

61 406

-

-

8 798

787 799

DNM – 013

45 715

19 000

-

-

-

64 715

DNM – 014

11 988

12 324

-

-

-

24 312
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Prírastky Dlhodobého nehmotného majetku – nákupom
Vytvorenie diela VIS webová stránka BKIS (rozšírenie)

444€

Softvérový systém na IS pre povinne zverejňovanie BKIS

5 500€

Samostatná stránka VIS

2 040€

Webstránka prezentácia DAAD

5 400€

Webstránka prezentácia DAAD (rozšírenie)

4 440€

Softvérový systém na IS pre povinné zverejňovanie BKIS (rozšírenie)

500€

Softvérový systém IS pre modul rozpočet (rozšírenie)

400€

Softvérový systém IS pre modul plánovanie podujatí (rozšírenie)

850€

Softvérový systém IS na evidenciu a riadenie objed. (rozšírenie)

1 250€

Hraj sa Bratislava (rozšírenie)

2 500€

Softvérový systém na evidenciu elektronickej pošty

8 000€
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