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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 rokovaní dňa 20. novembra 2003. Organizácia začala svoju činnosť
1. januára 2004. Na základe zriaďovacej listiny je hlavnou úlohou BKIS vytvárať podmienky pre
organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, cestovného ruchu a spoločenského
života, ich organizovanie a iniciovanie.
Divadlo P. O. Hviezdoslava (DPOH) patrí pod správu BKIS od roku 2010 na základe uznesenia Mestského
zastupiteľstva Bratislavy 1004/2010 z 27. 5. 2010. DPOH je umelecká scéna s vlastným repertoárom,
miesto významných projektov a udalostí v oblasti kultúry a vzdelávania a priestorom pre výnimočné
umelecké zážitky.
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 rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní BKIS aktuálne tieto hlavné úlohy:
V oblasti kultúry:
•

•

•

zabezpečuje kultúrne a spoločenské podujatia z poverenia hlavného mesta SR Bratislavy
a MsZ, pričom medzi najvýznamnejšie projekty patria: festival Kultúrne leto, Bratislavské
Vianoce a projekt Bratislavské mestské dni;
vytvára podmienky na organizovanie alebo samo organizuje kultúrne a spoločenské podujatia,
rozvíja umeleckú činnosť repertoárom divadelných podujatí DPOH a podujatiami v priestoroch
kostola Klarisky;
intenzívne spolupracuje s mestskými časťami, mestskými organizáciami a inštitúciami s cieľom
podporovať lokálne kultúrne projekty a stimulovať realizáciu komunitných podujatí
a prispievať k rozvoju občianskych aktivít.

V ďalších oblastiach spoločenského života hlavného mesta SR Bratislavy:
•

•

spolupracuje s kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami, orgánmi štátnej správy a samosprávy;
organizuje Kurz sprievodca cestovného ruchu s akreditáciou Ministerstva kultúry SR, ktorý
vznikol pred viac ako 60 rokmi a je jedinečný svojou špecializáciou na Bratislavu;
spravuje a realizuje údržbu objektov pridelených Magistrátom hlavného mesta, svoje sídlo
na adrese Židovská 1, Divadlo P.O. Hviezdoslava a koncertnú sieň Klarisky.
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2 SEKCIA MANAŽMENTU PROJEKTOV
2.1 KREATÍVNO-PRODUKČNÉ ODDELENIE
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko zabezpečuje v širokom spektre a rozsahu činnosti a služby
pre potreby hlavného mesta Bratislavy. Prioritou je realizovať projekty mesta, vlastné projekty,
spolupráca s rôznymi inštitúciami a združeniami, ktorej výsledkom je širokospektrálna ponuka podujatí
pre obyvateľov mesta aj jeho návštevníkov.
•

•

•

•

Prioritné podujatia hlavného mesta SR Bratislavy
Nadštandardne náročné a významné podujatia (sviatky, výročia, slávnosti) reprezentujúce
Hlavné mesto Bratislava.
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.
Spolupráce a autorské podujatia BKIS
Autorské podujatia BKIS a podujatia pripravované v spolupráci s mestskými inštitúciami,
mestskými časťami, kultúrnymi organizáciami, agentúrami a ďalšími inštitúciami.
Podpora činnosti umeleckých telies
Vytváranie podmienok pre činnosti umeleckých telies a kultúrne projekty - zabezpečenie
priestorov pre skúšky a nácviky, produkčná a technická a zaraďovanie účinkovania telies
do dramaturgie BKIS.

2.1.1 Odpočet podujatí za rok 2020
Ukazovateľ:
1. Zabezpečenie piatich programových žánrov v počte 400 podujatí/rok.
2. Zabezpečenie divadelných predstavení v DPOH v počte 100 predstavení/rok.
3. Počet profesionálnych telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít – plán 200/rok.
Typ podujatí
Hudba a spev
Divadlo mimo DPOH
Zmiešaná produkcia
Výstavy
Podujatia BKIS a Hl. mesto BA
Počet zapojených profesionálnych telies
Divadlo v DPOH

Plán na rok 2020

400
200
100

Počet realizácii 2020
75
42
63
1
181
121
36

Z dôvodu šírenie choroby COVID – 19 bola plánovaná činnosť značne zredukovaná. Mnohé už
pripravené podujatia sme museli tesne pred ich realizáciou zrušiť.
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2.1.2 Prioritné podujatia hlavného mesta SR Bratislavy
o

Bratislavské mestské dni 2020
Z dôvodu šírenia pandémie COVID – 19 boli podujatia zrušené, o čom sme informovali
všetkých oslovených umelcov a partnerov.
o

Koncert na terase, 25.4.2020
Jediným koncertom organizovaným v rámci Bratislavských mestských dní bol koncert
z terasy Divadla P. O. Hviezdoslava, ktorý bol zdieľaný prostredníctvom live streamu na
FB BKIS. Vystúpili na ňom: Teo Gertler (husle), Dušan Šujan (klavír), Jozef Lupták
(violončelo), Boris Lenko (akordeón), Adriana Kučerová (operný spev), Róbert
Pechanec (klavír), Janka Dekanková (spev) a Ladislav Fančovič (klavír). Umelci vystúpili
bez nároku na honorár. Súčasťou podujatia bol krátky príhovor primátora Bratislavy
Matúša Valla.

o

Deň Európy, 9.5.2020
Symbolicky na Deň Európy sa uskutočnil video call pätnástich primátorov z Európy, členov
frakcie Renew Europe - európskeho Výboru regiónov (CoR), ktorej novým členom sa stal aj
primátor Bratislavy Matúš Vallo.
V závere videocallu vyzval predseda Renew Europe Bratislavu, aby zahrala Európsku hymnu –
Beethowenovu Ódu na radosť. Hudobný vstup v podaní Konvergencie Quarteta bol prenášaný
online z terasy Divadla P. O. Hviezdoslava. Na príprave a realizácii sa podieľali spoločne
pracovníci bratislavského Magistrátu a BKIS.

o

Koncerty pre Domovy sociálnych služieb
V máji sme zorganizovali pre obyvateľov domovov sociálnych služieb koncerty pod ich oknami
alebo v ich záhradách. Na úvod každého z koncertov sa prihovoril obyvateľom zástupca
Hlavného mesta. Programové vstupy zabezpečila agentúra Viva events, BKIS zabezpečilo
ozvučenie, mobiliár, produkčnú prípravu a realizáciu koncertov.
V exteriéroch pri Domovoch pre seniorov sme realizovali 7 koncertov:
o
o
o
o

5.5.2020 - Dom seniorov Lamač (2x)
19.5.2020 - Dom seniorov Archa, Kramáre
20.5.2020 - Domov Pri kríži, Dúbravka (2x)
21.5.2020 - Domov seniorov Gerium, Ružinov a Podunajské Biskupice

o Umenie pod oknami
Dovedna 12 koncertov sme zrealizovali v spolupráci s Viva Musica na verejných priestranstvách
pre obyvateľov v Mestských častiach: MČ Vrakuňa, MČ Dúbravka (2x), MČ Petržalka, MČ
Ružinov, MČ Devínska Nová Ves, MČ Staré Mesto, MČ Karlova Ves, MČ Rusovce.
o

Kultúrne leto 2020
Jubilejný 45. ročník mestského letného festivalu sa tento rok musel popasovať s náročnou
situáciou v súvislosti s pandémiou, núdzovým stavom, ktorý vyhlásila vláda a opatreniami,
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ktoré boli prijaté v boji proti jej šíreniu. Prípravy festivalu sa najskôr nútene zastavili, následne
sa transformovali do nových stratégií a formátov a s nástupom uvoľňovacích fáz okamžite
reagovali na nové možnosti v organizovaní podujatí.
V mesiacoch júl, august a september sme v rámci Kultúrneho leta 2020 pripravili 142
podujatí. 16 podujatí bolo zrušených z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie alebo
poveternostných podmienok.
Kultúrne leto 2020 - Bezpečnostné opatrenia prijaté smerom k podujatiam
a spoluorganizátorom
BKIS organizovalo interiérové kultúrne podujatia (v priestoroch DPOH a kostola Klarisky)
a exteriérové podujatia. Pri všetkých podujatiach boli striktne dodržané protiepidemické
opatrenia ako: limitovaný počet návštevníkov, šachovnicové sedenie, ohradenie priestoru,
dezinfekcia rúk, rúška, meranie teploty návštevníkov, dezinfekcia a ozonizácia interiérových
priestorov a dohľadateľnosť divákov - súhlas a zber osobných údajov v záujme ochrany
verejného zdravia
Kultúrne leto 2020 - Autorské projektu v rámci Kultúrneho leta 2020:
1. Pekné miesta
Multižánrové živé produkcie na netradičných, nielen notoricky známych miestach po
celom meste napr.: Park Svoradova, Horáreň Krasňany, Partizánska lúka, Lesopark vo
Vrakuni, Sídlisko Medzi jarkami, Horánska studňa, Račianske mýto a ďalšie.
2. Hudobná história Bratislavy
Nový cyklus koncertov odkrýval stopy a pôsobenie významných skladateľov v Bratislave,
koncerty s presahom až k súčasným žijúcim autorom (Pavol Zelenay, Ali Brezovský, Dežo
Ursiny) boli doplnené o lektorské výklady a zaujímavosti zo života autorov a z doby,
v ktorej diela vznikal. Cyklus bol realizovaný v produkcii BKIS v spolupráci s Hudobným
centrom, Kurzom sprievodca cestovného ruchu, Speváckym zborom mesta Bratislava,
speváckym zborom Lúčnica, Spoločnosťou J.K. Mertza a Konvergencie, o.z.
Program:
o 16.7. - Johan Nepomuk Hummel, Múzeum J.N. Hummela
o 23.7. - Franz Liszt, Nádvorie Starej radnice
o 30.7. - Joseph Haydn, Klarisky
o 6.8. - Béla Bartók, Nádvorie Jána Nepomuckého
o 13.8. - Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Nádvorie Starej
radnice
o 20.8. - Ilja Zeljenka, GMB, Mirbachov palác – nádvorie
o 27.8. - Johan Kaspar Mertz, Park Svoradova
o 10.9. - Zelenay, Sad Janka Kráľa
o 19.9. - Dežo Ursíny/ Spomienka na Deža, Park na Fedákovej ulici, MČ Dúbravka
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3. Rozprávky na Partizánskej lúke
Každú nedeľu sme realizovali dopoludňajšie podujatia rodinného typu v prírode
na Partizánskej lúke. Interaktívna hracia zóna Hravé m(i)esto bola doplnená detským
divadielkom a zábavným pohybovým programom. Priestor bol v zmysle aktuálnych
nariadení oplotený, vstup do priestoru regulovaný a možný len po odmeraní telesnej
teploty. Celý projekt, ktorý mal veľmi kladný ohlas u divákov, bol zrealizovaný s podporou
Mestských lesov Bratislava.
4. Visita na Židovskej
16.8.2020, Židovská ulica, priestory BKIS na Židovskej ulici, Mestské hradby
Pilotná časť putovného konceptu susedskej akcie chce oživovať rôzne časti mesta,
motivovať k návšteve mestských častí, zapojiť susedské organizácie a miestne podniky,
preniesť komunitné projekty na nové miesta.
BKIS zabezpečilo:
o Swap, výmenná burza ošatenia
o Slovník cudzích slov – vytváranie básne na počkanie pre okoloidúcich
na schodoch do budovy BKIS
o Súťažný kvíz o Židovskej ulici so sprievodcami Martinom Zánim a Jánom
Vyhnánkom
o Balcony chillout session - DJ produkcie z balkóna budovy BKIS
o Programy na Mestských hradbách pre detského návštevníka, koncerty
vo večerných hodinách
o Rande s mestom špeciál na tému Židovská a okolie – prehliadka
so sprievodcom
o Tolerancia na Moste SNP - otvorenie výstavy medzinárodnej výstavy
plagátov
5. Rande s mestom
Nový projekt tematických vychádzok pre všetky generácie obyvateľov a návštevníkov
Bratislavy približuje rôzne tváre mesta a jeho histórie, hľadá spojenia medzi životom kedysi
a dnes cez príbehy a konkrétne osudy, a tak prispieva k vytvoreniu pozitívneho vzťahu
k Bratislave. V rámci Kultúrneho leta sme zrealizovali 19 tematických prehliadok, ktoré sa
stretli s veľkým úspechom a návštevnosťou.
6. Tolerancia, výstava s posolstvom
16.8. – 7.10.2020, most SNP
Výnimočnú medzinárodnú putovnú výstavu tvoril výber 70 plagátov od významných
svetových dizajnérov. Kurátorom slovenskej výstavy bol Róbert Paršo, jej pôvodným
autorom umelecký aktivista Mirko Ilić a Slovensko v nej zastúpil plagát mladého žilinského
dizajnéra Petra Javoríka.
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7. Open Call Kultúrne leto 2020
Prvýkrát v rámci Kultúrneho leta bola vyhlásená otvorená výzva pre nezávislých
umeleckých aktérov, aby sa zapojili do programu KL 2020. BKIS poskytlo: základné
technické vybavenie, miesto konania a komunikačnú kampaň 17 vybraným projektom.
8. Funny Fellows Bratislava tour
12.7.2020
Pojazdná koncertná scéna - retro autíčko kapely Funny Fellows putovalo
cez 7 koncertných zastávok naprieč mestom.

Kultúrne leto 2020 - Podujatia v spolupráci s mestskými organizáciami,
občianskymi združeniami a umeleckými agentúrami v rámci Kultúrneho leta
2020:
1. Hovory zo Starej radnice
Spolupráca s Múzeom mesta Bratislavy
BKIS poskytlo technickú podporu a mobiliár.
Nádvorie Starej Radnice, 24.6.2020, 22.7.2020, 9.9.2020, 12.8.2020
BKIS sa na podujatiach podieľalo najmä technickou a marketingovou podporou.
2. Rímske hry
V spolupráci s Múzeom mesta Bratislava
Gerulata, Rusovce, 12.9.2020
Zážitkové podujatie so súťažami pre rodiny, interaktívne hľadanie pokladu v Gerulate
pre deti, Mysteriózne prechádzky po Gerulate. Personifikácia kamenných pamiatok
vystavených v lapidáriu. BKIS podporilo podujatie po technickej stránke.
3. Rytieri na Devíne
V spolupráci s TOSTABUR
Hrad Devín
4.7.2020, 1.8.2020 a 5.9.2020
Prezentácia obdobia stredoveku, rytierske súboje, dobové zvyky a hry.
BKIS poskytlo technickú podporu
4. Bratislavské divadelné noci
V spolupráci s Túlavé divadlo o.z.
Nádvorie Starej radnice Múzea mesta Bratislavy
Projekt ponúka priestor pre mladých tvorcov v rámci scénického umenia.
o 5., 6., 20., 21.8. - Pliagy a Hnusoby
o 7., 8., 22.8. - Ešte jeden zázrak
o 9., 19., 23.8. - Don Quijote
BKIS zabezpečilo pódium a poskytlo dohodnutý mobliliár.
5. Letné shakespearovské slávnosti
V spolupráci s Jay Production
Bratislavský hrad
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Festival je najstaršou a najväčšou divadelnou prehliadkou pod šírym nebom v Európe,
zameraným na uvádzanie diel Williama Shakespeara.
o 25.7.- 28.7. - Othello
o 30.7. - 4.8. - Rómeo a Júlia
o 6.8. - 12.8. - Komédia omylov
o 13. – 14.8. - Koncert Shakespeare
Na koncertný program 13.8. pozvalo BKIS pracovníkov Domovov sociálnych služieb
v pôsobnosti Hlavného mesta ako odmenu za nasadenie v prvej vlne pandémie Covid-19.
BKIS podujatie podporilo po technickej stránke.
6. Katedrálny organový festival
V spolupráci s Tribus Musicae a Bratislavskou arcidiecézou
Dóm sv. Martina, 6.8. – 24.9.2020
11. ročník medzinárodného festivalu pod záštitou Bratislavského arcibiskupa metropolitu
Mons. Stanislava Zvolenského.
7. Gypsy Fest
V spolupráci s OZ Roma Production
Tyršovo nábrežie, 31.7. – 1.8.2020
Podpora BKIS v technickej oblasti a poskytnutí mobiliáru.
8. Hummel fest
V spolupráci so Spoločnosťou Franza Schuberta
Festival pri príležitosti spomienky na bratislavského rodáka a hudobného skladateľa
Johanna Nepomuka Hummela.
BKIS podporilo slávnostný otvárací koncert festivalu 4.9.2020 zabezpečením moderátora.
9. Koncert Remo Anzovino
V spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave
Koncertná sieň Klarisky, 28.7.2020
Taliansky skladateľ a klavirista vystúpil na Slovensku po prvýkrát.
Podpora BKIS poskytnutím priestoru a technickým zabezpečením.
10. Rozprávky na Tyršáku
V spolupráci s INSTITUTE OF PROMOTION, s.r.o.
Do dramaturgie podujatí na mestskej pláži Tyršák sme prispeli programami pre rodiny
s deťmi počas štyroch nedeľných popoludní.
o 12.7. - Fónka a Tónka z Gramofónie, Divadlo pod balkónom
o 26.7. - Ružová rozprávka, Divadlo SpozaVoza
o 9.8. - Kapitán Kotvička, Martin Žák, Divadlo Agapé
o 23.8. - Tajomstvo oceánu, Divadlo SpozaVoza
11. Mládežnícky orchester Európskej únie v rámci festivalu European Music Gallery
V spolupráci s Hudobným centrom v Bratislave
Klarisky, 12.8.2020
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Účinkovali: EUYO chamber ensemble v zložení – Katarína Slavkovská, Michal Slamka,
Aischa Gündisch, Simon Truszka a Rastislav Huba.
BKIS zabezpečilo priestor s potrebnými prevádzkovými službami.
12. Letná čitáreň U červeného raka
V spolupráci s Mestskou knižnicou Bratislava
Letná čitáreň u Červeného raka v Bratislave, 4.8.2020
Juraj Šebo: Bratislavské kaviarne, krčmy a vinárne 1960 – 1989, Alfonz Gum: Alfonzova
Šťastná žuvačka, hudba: Peter Marcišin
BKIS zabezpečilo ozvučenie podujatia.
13. Modern Art Orchestra Big Band
V spolupráci s Arte Nova o.z.
Divadlo P.O. Hviezdoslava, 31.8.2020
Vystúpenie 18-členného big bandu z Maďarska so slovenskými hosťami.
BKIS zabezpečilo priestor so službami, ozvučenie a nasvietenie koncertu.
14. bratislava-inline
V spolupráci s bratislava -inline
petržalská trasa – Aupark, 17.7.2020
Tradičnú inline jazdu sme podporili po technickej stránke poskytnutím vybavenia časti
pódia pri dojazde pri Auparku.
15. Konvergencie
V spolupráci s Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie, o.z.
V rámci 21. ročníka festivalu sa BKIS podieľalo na dvoch podujatiach
o 19. 9. – koncertná sieň Klarisky
Zabezpečili sme priestor a potrebné prevádzkovo-technické služby
o 19. 9. - Design factory / BKIS poskytlo pódium a mobiliár.
16. Sensorium – Beyond the Sound
V spolupráci s Imaginárium, o.z.
Nádvorie sv. Jána Nepomuckého v Primaciálnom paláci, 29.8.2020
BKIS zabezpečilo pódium, ozvučenie a nasvietenie podujatia.
Kultúrne leto 2020 - Plánované, rozpracované a z dôvodu epidemickej situácie
nerealizované podujatia v spolupráci v rámci Kultúrneho leta 2020:
o
o
o
o
o
o

Medzinárodný festival detských folklórnych súborov
Bratislavský zborový festival
Gitarový festival J.K. Mertza
Deň Slovákov žijúcich v zahraničí
Lúčnica Bratislave
Cigánsky bašavel
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o
o

Medzinárodný mládežnícky hudobný festival
Dni Majstrov ÚĽUV

Kultúrne leto 2020 - Podujatia v spolupráci s mestskými časťami:
V tomto roku sme okrem podpory tradičných podujatí, ktorých hlavným organizátorom sú
jednotlivé mestské časti, pristúpili aj k aktívnemu vyhľadávaniu tzv. „pekných miest“ v jednotlivých
MČ Bratislavy, na ktorých sme zorganizovali letné aktivity rôzneho druhu a žánru.
o
o
o

o
o
o

o

o
o
o
o

MČ Devínska Nová Ves
21.8. - Hravé m(i)esto na čítanie + rozprávka, pod Mostom Slobody
MČ Dúbravka
19.8. - Hravé m(i)esto na čítanie + rozprávka, Horánska studňa
MČ Jarovce
1.8. - Akcia leta
15.8. -Túlavé kino, futbalový štadión
5.9. - Jarovecké hody - Divadlo Dunajka
MČ Karlova Ves
22.8. - Komorný koncert v botanickej záhrade
MČ Podunajské Biskupice
24.8. - Schrodingerova mačka /koncert projektu Open call/, vnútroblok Medzijarky
MČ Rusovce
8.8. - Túlavé kino, Sankt Vitus kaffee
29.8. - Deň RusovieC, Rusovecký park
MČ Záhorská Bystrica
27.6. - Hudobný podvečer, námestie Rodiny
BKIS poskytlo pódium
15.9. - Hravé m(i)esto na čítanie + rozprávka, Letná čitáreň
MČ Rača
1.8. - Túlavé kino, Horáreň Krasňany
MČ Čunovo
26.9. - Erik Rothenstein Band, koncert, – Sýpka Čunovo
MČ Vrakuňa
13.9. - Hravé m(i)esto na čítanie + rozprávka, lesopark
MČ Ružinov
26. - 27.9. - Ružinovské hodové slávnosti, Park A. Hlinku

Podujatia: Túlavé kino v MČ Ružinov a Hravé m(i)esto v MČ Vajnory boli naplánované, v prvom
prípade kvôli búrke a v druhom prípade kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii neboli
zrealizované.
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Kultúrne leto 2020 - Realizácia projektov v rámci výzvy Open Call KL 2020:

BKIS zverejnilo na svojej webovej stránke výzvu pre umelecké zoskupenia rozličného žánru
s možnosťou stať sa súčasťou programovej ponuky Kultúrneho leta. Vybrané projekty sme podporili
poskytnutím priestoru na vystúpenie, základným technickým zabezpečením – pódium, ozvučenie,
nasvietenie, mobiliár a propagáciou v rámci Kultúrneho leta.
Zrealizované projekty:
o Soren Kierkegaard, 7.8.2020, koncertná sieň Klarisky
o Schrodingerova mačka, koncert 24.8.2020, Podunajské Biskupice
o Bratislava Street Art festival, 5.9.2020, Kamenné námestie
o Slovenské leto s Adrenalin Film Festivalom, 11.9.2020, Komenského námestie
o Duo Velvet, koncert, 18.9.2020, koncertná sieň Klarisky
o Podenky, 23.9.2020, CO kryt DPOH
o Rothenstein Band, koncert, 26.9. 2020, Sýpka Čunovo
o Zdvorilo – diskusné fórum na tému: Zabije koronavírus kultúru?, 30.9.2020,
Komenského námestie
o Divadlo pre deti Morgonrock, 16.8.2020, Mestské hradby v rámci Visity na Židovskej
Kultúrne leto 2020 - Diskusné fóra v rámci Kultúrneho leta 2020:

1. Ďakujeme, že chodíte do Horárne peši
9.7.2020, Horský park
Diskusia o obmedzení parkovania na komunikáciách v Horskom parku za prítomnosti
primátora Bratislavy, zástupcov MČ Staré mesto a aktivistov.
BKIS zabezpečilo podujatie po technickej stránke a zabezpečením hudobného zoskupenia
Chick2Chick trio.
2. Diskusia MIB
21.7.2020, Nádvorie sv. Jána Nepomuckého v Primaciálnom paláci
Diskusia na tému Klimatická zmena z pohľadu územného plánu, BKIS zabezpečilo ozvučenie
podujatia.
3. Kultúrne mesto
22.9.2020, Letná čitáreň U červeného raka
Neformálne stretnutia a diskusie zástupcov mesta Bratislava s obyvateľkami a obyvateľmi
mesta v oblasti kultúry. Cieľom je priblížiť tému kultúry a úlohu mesta v jej rozvoji obyvateľom
a obyvateľkám mesta. Zistenia zozbierané počas stretnutí a workshopov budú zaradené
do mapovania kultúry v rámci prípravy koncepcie kultúry mesta Bratislavy na roky 2020-2030.
BKIS zabezpečilo podujatie po technickej produkčnej stránke a zabezpečením hudobného
hosťa.
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Kultúrne leto 2020 - Komunitné podujatia v rámci Kultúrneho leta 2020:

1. Visita na Židovskej
16.8.2020, Židovská ulica a Hradby
2. Živé Račko
12.9.2020, Park na Račianskom mýte, Račianske mýto
Nultý ročník festivalu. Bohatý kultúrny program a diskusné fóra ukázali potenciál tohto
priestoru pre konanie kultúrno-spoločenských aktivít. Podujatie zorganizovali: Cyklokoalícia,
RC Kominárka, Klub dôchodcov Sibírska, ZUS Halkova, Stomalab, Magistrát hl. mesta, HA
Mikovíniho, NGO a street food.
BKIS zabezpečilo podujatie po technickej a produkčnej stránke.
3. Kvíz o Bratislave
27.9. 2020, Komenského námestie
Zábavný vedomostný kvíz v spolupráci s lektormi Kurzu sprievodca CR BKIS.
Kultúrne leto 2020 - Samostatné podujatia v rámci Kultúrneho leta 2020:
1. SwinGang
2.8.2020, pred vstupom do DPOH
Koncert bratislavskej jazzovo-swingovej skupiny pre okoloidúcu verejnosť.
2. Bardo Trio
11.8.2020, koncertná sieň Klarisky
3. Korene – Pressburger Klezmer Band
20.9.2002, Divadlo P. O. Hviezdoslava
Koncert klezmerovej hudby pri príležitosti 25. výročia založenia skupiny.

o

Oslavy 76. výročia Slovenského národného povstania
27.8.2020, Námestie Slovenského národného povstania
Na tradičný pietny akt za účasti zástupcov Slovenskej republiky a zastupiteľských zborov BKIS
zabezpečilo moderátora podujatia.
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2.1.3 Podujatia s podporou hlavného mesta SR Bratislavy
Po prípravných prácach na veľké aprílové podujatia - Beh Devín – Bratislava v spolupráci so STARZ
a ČSOB City Marathon v spolupráci s BeCool Agency, boli obe podujatia zrušené. Beh Devín-Bratislava
bez náhrady, ČSOB City marathon bol presunutý na september.
o

Reuse centrum – Mestský bazár
10. - 11.10.2020, Areál komunálneho podniku, Bazová ulica 8, Bratislava

o

Bratislavské Vianoce
29.11.2020 – 20.12.2020
Náročná spoločenská situácia a prísne protipandemické opatrenia, ktoré vylučovali
stretávanie obyvateľov mesta v predvianočnom období, viedla k snahe podporiť sviatočnú
atmosféru v období adventu a venovať obyvateľom Bratislavy originálny, zmysluplný
a príťažlivý kultúrny program s dôrazom na bezpečnosť návštevníkov, divákov aj tvorivého
tímu.

1. Rozsvietenie vianočného stromčeka a adventná prechádzka s primátorom
29.11.2020, ulice Starého Mesta
Otvorenie Bratislavských Vianoc a rozsvietenie vianočných stromčekov v Primaciálnom paláci
a na Hlavnom námestí prostredníctvom livestreamu z uličiek Starého Mesta a za účasti
vzácnych, nielen hudobných hostí. Primátor Matúš Vallo stretol počas hodinovej prechádzky
Starým Mestom hudobných hostí ako napr.: Funny Fellows, Hex a Lasky, IMT Smile, umelcov
ako: Milan Lasica, Lukáš Latinák, Róbert Jakab, Marián Miezga, Juraj Kemka, ale aj ďalších ľudí,
ktorí zabezpečujú chod mesta ako napr.: vedúci mestského osvetlenia, vodič električky,
vrátnička v Primaciálnom paláci a ďalší.
2. Vianočné štúdio Klarisky
Autorský projekt BKIS
Partneri projektu: Hlavné mesto Bratislava, Denník N, Bratislava Tourist Board, Bauhaus
Sedem online živých vysielaní, každú nedeľu a štvrtok: 29.11. - 20.12.2020
Nielen Bratislavčania mohli sledovať zaujímavé a rôznorodé témy a diskusie s hosťami ako:
Lukáš Latinák, Richard Stanke, Martin Huba, Zuzana a Michal Kovačičovci, Daniel Pastirčák,
Róbert Bezák a ďalší. Vystúpili hudobní hostia: Korben Dallas, Billy Barman, Tolstoys,
Preßburger Klezmer Band, Vec, SĽUK a ďalší. Vysielania moderovali: Martin Stano, Lucia
Šipošová či Michal Havran.
V Klariskách bola nainštalovaná vianočná výzdoba, ktorú dotvorili aj ručne vyrobené ozdoby
a Betlehem od ÚĽUV, nainštalovaná kamerová a prenosová technika, vytvorený produkčnorealizačný tím vrátane externých spolupracovníkov potrebných k realizácii jednotlivých
podujatí. Oslovení boli hostia z rôznych oblastí spoločenského života – umelci, duchovní,
občianski aktivisti, pracovníci neziskových organizácií a mestských inštitúcií a podnikov,
novinári. Rozhovory boli doplnené hudobnými vstupmi rozličných žánrov.
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Programová skladba:
o
o
o
o

umelci s prideleným grantom Nadácie mesta Bratislavy, ako aj z Open Callu (ktorí
nemali tento rok možnosť realizovať svoje projekty z dôvodu pandémie)
umelecké telesá mesta: Capella Istropolitana a Spevácky zbor mesta Bratislavy
domáci bratislavskí umelci a osobnosti významne späté s hlavným mestom
súčasné mestské témy a ich riešenia - odborníci Hlavného mesta a spolupracujúce
inštitúcie

29.11.2020 moderátor: Martin Staňo
hostia: Lukáš Latinák, Anna Šišková, Daniel Pastirčák, Lucia Molár Satinská
hudobný hosť: Tolstoys, Ľudová hudba Andreja Záhorca
3.12.2020

6.12.2020

10.12.2020

13.12.2010

17.12.2020

20.12.2020

moderátor: Martin Staňo
hostia: Michael Szatmáry, Sergej Kára (Ľudia bez domova), Roman Eštočák
(Eduroma), Richard Stanke
hudobný hosť: Pressburger Klezmer BandBarbora Botošová (husle) a Marcel
Comendant (cimbal)
moderátor: Martin Staňo
hostia: Braňo Jobus s bratom
Herci : David Hartl, Juraj Hrčka, Martin Kaprálik, Henrieta Mickovičová, Milo
Kráľ, Martin Huba
hudobný hosť: Braňo Jobus s bratom, Milo Kráľ, Teo Gertler
moderátor: Martin Staňo
hostia: Daniela Lieskovská (OZ Návrat), Arpád Korpás (OZ Bratislavské rožky),
Eva Švorcová (ÚĽUV ozdoby), Sisa Dančiaková (duševné zdravie)
hudobný hosť: Barbora Švidraňová, Spevácka skupina SĽUK
moderátor: Lucia Šipošová
hostia: Lucia Štasselová, námestníčka primátora, Táňa Sedláková (Magistrát
Hlavného mesta SR Bratislavy, sekcia Sociálnych vecí, poverená vedením
Odd. kvality života – téma seniori), Marta Čunderlíková (riaditeľka pre
sociálnu oblasť, Centrum Memory, n.o.), Lucia Pašková (členka správnej rady
Nadácie mesta Bratislavy, Alena Heribanová a Babsy Jagušák
Hudobní hostia: Lucia Šipošová, Cappella Istropolitana – komorný orchester
mesta Bratislavy
moderátor: Michal Havran
hostia: Ivan Petro, Sekcia životného prostredia Magistrátu, Anna Vargová,
OLO, téma Mestský bazár, Ivana Šáteková - výtvarníčka, Zuzana KovačičHanzelová – novinárka
Hudobní hostia: VEC a Ema Kakarová, Korben Dallas
moderátor: Michal Havran
hostia: Matúš Vallo, Jozef a Peter Pukalovičovci, Andrej Vaňo (online hosť),
Róbert Bezák, Zuzana Fialová
hudobný hosť: Billy Barman, Nikolaj Nikitin (saxofón), Ľuboš Šrámek (klavír),
Anita Soul (spev), Close Harmony Friends
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3. Vianočné vitríny – podchod Klariská
V spolupráci s Biela noc
29.11. – 5.1. 2021
Originálna výstava animátorky a režisérky Veroniky Kocourkovej vo vitrínach v podchode
na Klariskej ulici.
4. Vianočný les
4. 12. - 20. 12. 2020, Hlavné námestie
V spolupráci s BAUHAUS
Autorský projekt BKIS.
Projekt BKIS je už 4. rok programovou súčasťou vianočnej Bratislavy. Originálnu výzdobu
Vianočného lesa pripravili deti z 21 bratislavských materských, základných, umeleckých škôl
a Centrum pre deti a rodiny z Bratislavy. 17. decembra boli vyhlásení 3 víťazi súťaže o najkrajšie
vyzdobený stromček. Aj tento rok putovali stromčeky vďaka online darovaciemu formuláru
do svojich nových domovov: charitatívnych organizácií, združení pre ľudí bez domova, ale aj do
rodín, ktoré sa ocitli v neľahkých životných podmienkach.
5. Mikulášska jazda mestom
6.12.2020, 14:00 – 18:00
V spolupráci s magistrátom Hlavného mesta a MČ Staré Mesto
Jazda dvoch vyzdobených kočov ťahaných koníkmi a somárikmi s Mikulášskou družinou
a Ľudovou hudbou Andreja Záhorca. Uskutočnili sme tri okruhy so zastávkami na vopred
určených postoch, kde Mikuláš obdarúval deti perníkmi /hygienicky zabalenými/, ktoré sme
dali pre túto príležitosť vyrobiť. Najmä pre mestské deti atraktívne podujatie so živými
zvieratami, a zároveň bezpečné a bezkontaktné.

o

Bratislavské korunovačné dni
V spolupráci s Bratislavská organizácia cestovného ruchu
16.8.2020, Korunovačný sprievod z Bratislavského hradu do centra mesta
BKIS zabezpečilo produkčnú koordináciu celého podujatia vrátane prípravnej fázy vrátane
runnerov a produkčného dozoru na podujatí, ozvučenie korunovačného info-pointu
a Hlavného námestia; veľkoplošné tlače, služby zdravotnú, požiarnu, bezpečnostnú,
upratovaciu.

o

Uprising Wakelake edition
V spolupráci s Kulturise,s.r.o.
28.- 30.8.2020, Zlaté piesky, Bratislava
Najväčší stredoeurópsky festival zameraný na reggae hudbu.
BKIS poskytlo techniku a mobiliár.
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o

Plávanie cez Dunaj
V spolupráci s Bubo travel
30.8.2020, rieka Dunaj
BKIS zabezpečilo podujatie po technickej stránke a poskytlo ozvučenie.

2.1.4 Spolupráce a autorské podujatia BKIS

o

Metropolitný orchester Bratislava, cyklus koncertov v DPOH
Spolupráca s Metropolitným orchestrom Bratislava začala už v roku 2012 a v roku 2020 sme
pokračovali organizovaním nedeľných koncertov v pravidelných mesačných intervaloch.
Dramaturgiu spracoval Metropolitný orchester a BKIS zabezpečilo podujatie po technickorealizačnej 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.
Prehľad koncertov:
o 26.1.2020 - Najkrajšie ruské romance
Pre veľký záujem divákov bola pridaná v deň koncertu aj verejná generálka.
o 23.2.2020 - Na Bratislavskom bále
o 15.3.2020 - Privítanie jari – mladá opereta
Podujatie bolo z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19 zrušené.
o 20.9.2020 - Majstrovské operetné kurzy, mimoriadny koncert v sieni Klarisky
Ďalšie plánované koncerty v mesiacoch november a december už nebolo možné vzhľadom na
protipandemické opatrenia zorganizovať.

o

Ladislav Holásek 90
22.2.2020, Historiská budova SND
Slávnostný koncert sa uskutočnil pri príležitosti životného jubilea dirigenta Speváckeho zboru
mesta Bratislavy Ladislava Holáska. Záštitu nad podujatím prevzal Matúš Vallo, primátor
Hlavného mesta SR Bratislavy. Na záver koncertu sa prihovorila návštevníkom námestníčka
primátora mesta Bratislava pani Lucia Štasselová, ktorá poďakovala za koncert, a zároveň
pánovi dirigentovi zablahoželala k narodeninám.
Účinkovali:
o
o
o

Spevácky zbor mesta Bratislavy, Spevácky zbor Lúčnica
Ladislav Holásek – dirigent
Jana Bernáthová – soprán, Róbert Remeselník – tenor, Ján Ďurčo – barytón, Tomáš
Nemec – klavír, Marcel Štefko – klavír, Karol Plank – barytón, Štefan Bučko – recitácia
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o

Holokaust ako morálny a historický problém – diskusia
V spolupráci s Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (ICEJ Slovensko)
10.9.2020, koncertná sieň Klarisky
Diskusia bola určená pre verejnosť a moderovala pani Ľuba Lesná. Diskutovať budú Peter Švec,
Ján Hlavinka, Ivan Kamenec, Madelaine Vadkerty a Oľga Gyarfášová.
BKIS poskytlo priestor a ozvučenie podujatia.

o

Stredoeurópske fórum
V spolupráci s Projekt Fórum – občianske združenie
17.11.2020, Divadlo P. O. Hviezdoslava
Medzinárodný debatný festival o najťažších výzvach slobody a demokracie dnes spájajúci
špičkových súčasných spoločenských vedcov, spisovateľov, novinárov, umelcov a mladých
občianskych lídrov z Európy a z celého sveta sa konal tento rok v prázdnej sále Divadla P. O.
Hviezdoslava a bol prenášaný online.
Hostia: Andrej Dynko (Minsk), novinár, Arnon Grunberg (Amsterdam), spisovateľ, Francis
Fukuyama (Stanford University), politológ, Michael Ignatieff (Viedeň) politológ, Erik
Kursetgjerde (Oslo), občiansky aktivista, spisovateľ, Avishai Margalit (Tel-Aviv), Anna Polcková,
Bratislava (ev. farárka) filozof, Ingo Schulze (spisovateľ), Slawomir Sierakowski (Varšava), Tim
Parks (Milano), spisovateľ, Berlin, Ľudmila Ulickaja (Moskva) spisovateľka.

o Lúč z tmy - ocenenie ľuďom alebo inštitúciám za angažovanosť v zrovnoprávnení
Rómov a Rómiek na Slovensku
V spolupráci s eduRoma – Roma Education project, o.z.
20.11.2020, Divadlo P. O. Hviezdoslava, online prenos bez účasti divákov
Lúč z tmy je ocenenie, ktoré každoročne udeľujú rómske organizácie a nezávislé osobnosti tým,
ktorí sa dlhodobo zasadzujú o zlepšenie postavenia Rómov v rôznych oblastiach života alebo
sa významným spôsobom podieľajú na budovaní mostov medzi Rómami a väčšinovou
spoločnosťou. Cieľom ocenenia je objavovať, prezentovať verejnosti a osláviť pozitívne
príklady osobností z radov Rómov aj Nerómov, a zároveň motivovať laureátov, aby vo svojom
úsilí nepoľavili a naďalej vo svojej ľudskosti vytrvali.

2.1.5 Podpora telies pracujúcich na báze hlavného mesta SR Bratislavy
V rámci 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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2.2 ODDELENIE MARKETINGU A KOMUNIKÁCIE
Oddelenie marketingu a komunikácie BKIS informuje verejnosť o kultúrnych podujatiach a projektoch
na pôde hlavného mesta. A to prostredníctvom online nástrojov (webová stránka, youtube kanál,
facebook a instagram BKIS a DPOH), ale tiež ofline komunikačnými kampaňami: outdoorové plochy,
printové médiá, PR články a inzercie alebo spotové kampane v rádiách a TV.
Komunikačný priestor je primárne venovaný vlastným podujatiam BKIS a podujatiam Hlavného mesta
SR Bratislavy, či podujatiam v spolupráci s cieľom podporiť návštevnosť voľne dostupných akcií alebo
predaj vstupeniek.
Základným zdrojom získavania vlastných finančných prostriedkov BKIS zostáva podnikateľská činnosť,
čo je okrem poskytovania technickej podpory predovšetkým prenájom priestorov v správe BKIS (DPOH,
Klarisky, CO Kryt - Galéria pod divadlo, tanečné skúšobne v divadle a sídle BKIS), ale tiež predaj
vstupeniek na podujatia.

2.2.1 Prenájmy priestorov počas roka 2020
Počet komerčných akcií:
•
•

DPOH = 9
Klarisky = 12

Divadlo P. O. Hviezdoslava
Priestory DPOH boli komerčne využívané na súkromné koncerty, podujatia, divadelné predstavenia
a fotenie. Pandemická situácia zásadne ovplyvnila aj výsledný počet realizovaných podujatí
a projektov, ktorých vzhľadom na prísne opatrenia bolo výrazne menej.

Komerčné podujatia v DPOH:
5.- 6.1.2020
7. – 12.1.2020
15.1.2020
28.1.2020
8.2. 2020
25.2..2020
9.7.2020
14.10.2020
14.12.2020

Štvorlístok pre talenty, LECA production
České divadlá, prehliadka českých divadelných produkcií, GOon.sk
Podujatie k oslavám Čínskeho nového roka, Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej
republiky
SĽUK a Chorvátsky národný súbor ľudového tanca LADO, vystúpenie
TEDxYouth Bratislava, TEDx
Rezortné vyznamenania MPSVR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
SR
Jambo dance studio
Lúč z tmy, EduRoma
Učenie pre život, fotenie, Jay production
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Výstavná a koncertná sieň Klarisky
Koncertná sieň Klarisky bola počas roka 2020 komerčne využitá na realizáciu 12 podujatí.
Komerčné podujatia v Klariskách:
11.1.2020
15.1.2020
15.5.2020
6.6.2020
7.7.2020
18.8.2020
21.8.2020
26.8.2020
5.9.2020
21.9.2020
22.9.2020
26.9.2020

Nahrávanie klasickej hudby, Spectrum, s.r.o.
Pocta kráľovnej – Žofia Bavorská, Odd. kultúry, MČ Bratislava - Staré Mesto
Fotenie kolekcie Borisa Hanečku
Fotenie klaviristu
AntiTeatro: Masa&Moc
Viva musica koncert
Tostabur krst CD
OTO 2020, 20. ročník dokrútka
Svadobný obrad
AntiTeatro: Masa&Moc
Art classic, 3 ročník koncertného programu
Festival Fjúžn: Equal - koncert

Od 9. marca 2020 sme vzhľadom na pandemickú situáciu a opatrenia, ktoré proti šíreniu vírusu
nariadila vláda, pozastavili všetky plánované aktivity v divadle aj v priestoroch Klarisiek. Až do 30. júna
2020 boli všetky plánované prenájmy priestorov zrušené. Následne sme počas festivalu Kultúrne leto
2020 v priestoroch Klarisky realizovali viacero podujatí za dodržania prísnych protipandemických
opatrení.

Skúšobne BKIS
BKIS prenajíma aj tanečné skúšobne rôznym komerčným umeleckým, záujmovým skupinám
a združeniam. Skúšobňu č. 407 v DPOH a skúšobňu č. 108 a 12 v sídle BKIS na Židovskej ulici využívali
predovšetkým tanečné zoskupenia, no ocenili ich a aj si ich prenajali športovo-relaxačné zoskupenia.
Naši pravidelní podnájomníci sú: HAS – Human Art Space (moderný tanec), DDC, VŠMU, Thaj - či, M.T.
Bodywork, skúška MOB, 4Arts Therapy, 5Rytmov a ďalšie.
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2.2.2 Udržiavanie a rozširovanie spolupráce s médiami
Najväčší podiel na propagácií aktivít BKIS a DPOH v roku 2020 tvorili webové portály:
o

Portály tlačových agentúr: SITA (webnoviny.sk) a TASR (teraz.sk)
Intenzívna spolupráca s TASR a SITA nám zabezpečuje kvalitný zdroj propagácie,
z ktorého čerpajú aj ďalšie médiá.

o

Komerčné weby: dennikn.sk, cas.sk, dnes24.sk, bratislava.sk, topky.sk, predpredaj.sk, teraz.sk,
bratislavaden.sk,
citylife.sk,
zenskyweb.sk,
sme.sk,
touristonly.sk,
pravda.sk,
bratislavskenoviny.sk, bakurier.sk, tvba.sk, bratislavadnes24.sk, dobrenoviny.sk, zoznam.sk,
feminity.sk, glob.sk

o

Printová úroveň - riadková a plošná inzercia, PR články: In.ba, SME ženy, denník SME,
Bratislavský kuriér, Metropola, Týždeň, Eurotelevízia, Pravda, Dúbravské noviny, Karloveské
noviny, Staromestské noviny

o

Rozhlasová úroveň:
Slovenský rozhlas – rádio Viva, Rádio Regina, Rádio Slovensko

o

Televízna úroveň:
RTVS, TV Bratislava

o

Veľkoplošná reklama:
Mestské plochy: CityLights (12) a CityLights - ZOO (6), bilboardy v ZOO (3), veľkoplošná reklama
na budove DPOH – prizma.

2.2.3 Komunikačné kampane najvýznamnejších podujatí
o Môj Boj – Mein Kampf, premiéra DPOH
11.2.2020 sa uskutočnila premiéra divadelnej hry svetoznámeho dramatika George Taboriho Môj Boj - Mein Kampf, v réžii Michala Vajdičku. K tejto verejnosťou veľmi očakávanej udalosti,
aj vzhľadom na vypätú spoločenskú atmosféru pred parlamentnými voľbami, sme pripravili
kampaň v nasledovnom rozsahu:
o

Rozhlas:
Rádio Viva: spotová kampaň + súťaž o vstupenky + informovanie v moderátorskom vstupe
Rádio Regina: pozvánka na podujatie a rozhovory s hercami, rádio Slovensko – rozhovor
s hercami

o

TV:
TV Bratislava: reportáž z premiéry
Správy RTVS: reportáž od + 19:30 v min. v relácii Kultúra.sk
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o

Outdoorová kampaň:
DL mesačný program apríl/ 1000 ks
A1 plagáty – kampaň výlep / 60 ks
Citylightová kampaň / 60 ks
MHD spot - kampaň See and Go

o

Print:
PR články + inzercie v tlačených médiách: In.BA, Metropola, Slovenka, Sme ženy, Týždeň,
Bratislavský Kuriér, Dúbravské noviny, Eurotelevízia

o

Online:
bkis.sk, dpoh.sk, BKIS newsletter, blog BKIS, Google ads, BKIS FB (udalosť, banner, súťaž
o vstupenky, boost príspevkov), Rádio Viva FB - súťaž o vstupenky, citylife.sk, inba.sk,
Bratislava.sk, Bratislavaden.sk, Webnoviny.sk, Pravda.sk, Bratislavskenoviny.sk, zoznam.sk,
glob.sk, feminity.sk, topky.sk

o Týždeň komédie 2020
27.3. – 1.4.2020
Propagáciu 5. ročníka festivalu v Divadle P. O. Hviezdoslava sme intenzívne pripravovali, no
vzhľadom na pandémiu koronavírusu, bola zastavená a zrealizovala sa len jej menšia časť, a to
v podobe:
o

Outdoorová kampaň:
DL mesačný program marec a apríl / 1 000 ks
DL programová vkladačka / 500 ks
A4 a A5 programové letáky / 500 ks
A1 plagáty - kampaň výlep / 60 ks
Citylightová kampaň / 60 ks
kampaň See&Go v autobusoch mestskej hromadnej dopravy

o

Print:
PR články + inzercie v tlačených médiách: IN.BA, Sme ženy, Dúbravské noviny, Staromestské
noviny

o

Online:
bkis.sk, dpoh.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
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o Kultúrne leto 2020
11.6. – 23.9.2020, komunikačná kampaň 45. ročníka festivalu
Príprava dramaturgie festivalu a príprava nových formátov a rôznorodých programov
prebiehala v závislosti od postupného uvoľňovania opatrení a vstupovania do jednotlivých fáz.
o

Outdoorová kampaň:
▪ Citylightová kampaň / 70 ks
▪ kampaň See&Go v autobusoch mestskej hromadnej dopravy / 6x
▪ 40 x plagát A1
▪ 1 x prizma na budove DPOH
▪ 3 x bilboardy v ZOO
Print:
▪ tlačové správy, PR články: IN.BA, Sme ženy, Dúbravské noviny, Staromestské noviny,
Bratislavský kuriér, Karloveské noviny
▪ 10 x inzercie v printoch
▪ 683 x dotazníky - Mapovanie kultúrnych potrieb a kultúrneho správania obyvateľov
Bratislavy

o

TV a rozhlas:
▪ TA3, RTVS, TV Bratislava a TV Ružinov - záznamy z podujatí festivalu
▪ rádio Viva, rádio Regina, Rádio Slovensko – rozhovory a súťaže o vstupenky

o

Online:
▪ 68 x online formáty (banner, program, článok)
▪ bkis.sk, dpoh.sk, citylife.sk, bratislava.sk, sme.sk, aktuality.sk, bakurier.sk, tvba.sk,
inba.sk, banoviny.sk, inba.sk a ďalšie
▪

Facebook BKIS:
▪ 85 podujatí
▪ 150 príspevkov
▪ viac ako 300 stories
▪ 641 nárast fanúšikov
▪ Impresie nárast v porovnaní s r. 2019
2019 – 101 461 / 2020 – 727 777
▪ top 3 príspevky:
• Visita na Židovskej
• Súťaž o vstupenky Koncert Shakespeare
• Hudobná história Bratislavy

▪

Instagram:
▪ 27 príspevkov (25.6. – 23.9.2020)/porovnanie: 6 príspevkov január – jún
2020
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▪
▪
▪

▪

218 nových sledovateľov za 3 mesiace a bez reklamy / porovnanie: 2 roky =
len 597 sledovateľov
viac ako 300 príbehov
top 2 príspevky: Rande s mestom a Vyhraj vstupenky na Koncert
Shakespeare

Webová stránka kulturneleto.sk

V júni sa odčlenila podstránka divadla DPOH a vznikla samostatná stránka dpoh.sk, čo sa
odzrkadlilo aj na číslach. KL 2020 = 30 000 návštevníkov/ porovnanie KL 2019 = 46 000
návštevníkov.

o Bratislavské Vianoce
27.11. – 20.12.2020, komunikačná kampaň festivalu
o

Vianočné štúdio Klarisky online
29.11. - 20.12.2020 - živé vysielanie každú nedeľu a štvrtok
o 100 000 pozretí videozáznamov
o viac ako 200 príspevkov na sociálnych sieťach
o 113 stories
o 15 spustených reklám
o + 200 IG sledovateľov
o + 424 FB sledovateľov
o o projekte napísalo viac ako 20 spravodajských a kultúrnych portálov napr.:
▪ Bratislavské Vianoce budú online a plné zaujímavých hostí! | Rádio Expres
Bratislavské Vianoce 2020 | TASR.sk
▪ Vianočná mapa Bratislavy ponúka koncerty, divadlo, mini galériu v
exteriéri aj svetelné inštalácie | Pravda.sk

o

Vianočný les
4.12. - 20.12.2020, Hlavné námestie
V spolupráci s BAUHAUS
o dosah 80 000 ľudí na FB
o 500 ľudí zdieľalo fotografie stromčekov na svojich profiloch
o spolu získali cez 6 000 lajkov
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2.2.4 Nové komunikačné nástroje

Interný newsletter BKIS
Od mája 2020 používame nový komunikačný nástroj - interný newsletter, ktorý výrazným spôsobom
zlepšil informovanosť zamestnancov o bežnom chode a najaktuálnejšom dianí v inštitúcii, a tiež
pozitívne prispel k zainvolvovaniu zamestnancov a ich aktivizácii v interných procesoch.

Nové logo BKIS
Súťaž vyhlásilo BKIS v novembri v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu. Zapojilo sa 66 autorov,
pričom niektorí prihlásili dva návrhy. Porota v zložení: Róbert Paršo (grafický dizajnér), Martin Bajaník
(grafický dizajnér), Silvia Kružliaková (Slovenské centrum dizajnu), Zuzana Ivašková (Hlavné mesto SR
Bratislava), Katarína Hulíková (BKIS), Mário Mihalovič (BKIS) a Barbara Csibreiová (BKIS) ocenila vhodne
a prehľadne spracované práce spolu s explikáciami k idei loga a ukážkami jeho použitia.
Autorkou víťazného návrhu je grafická dizajnérka Zuzana Lehocká. Novým logom má BKIS ambíciu
dostať sa do lepšieho povedomia širšej verejnosti a jasnejšie komunikovať a propagovať svoje aktivity.
Víťazné logo má kompaktný, vertikálny tvar evokujúci mestské informačné prvky.
Obsahuje celú skratku organizácie a vyvoláva asociácie na divadlo, architektúru
a mestskú kultúru. Je výrazné, jasne odlíšiteľné, kompozične vyvážené a doplnené
o potrebnú typografiu a variabilnú pomlčku. Technicky je použiteľné v online aj
offline aplikáciách. Vhodne používa písmo Arcus od slovenského dizajnéra písiem
a grafického dizajnéra Sama Čarnokého. Autorka zároveň navrhuje variabilné
využitie pridanej pomlčky na komunikáciu ďalších aktivít BKIS, bez potreby riešenia
samostatných log, čím by malo dôjsť k výraznému zjednoteniu celej vizuálnej komunikácie BKIS.

2.2.5 Online komunikácia BKIS a DPOH
Webové stránky BKIS a DPOH
Súčasťou webovej stránky www.bkis.sk, bola aj podstránka Divadla P. O. Hviezdoslava – www.dpoh.sk.
Obe webové stránky prešli v júni 2020 rozsiahlou rekonštrukciou, resp. DPOH získalo samostatnú
webovú stránku www.dpoh.sk venovanú divadlu ako komplexnej téme, ktorú rozvíja mesto Bratislava
s cieľom vytvoriť koncepciu fungovania mestskej divadelnej scény a zabezpečiť zdroje pre jej rozvoj.
Nová stránka divadla preto ponúka informácie nielen o aktuálnej programovej ponuke divadla, ale tiež
informácie k prebiehajúcej odbornej diskusii na pôde mesta, a taktiež komplexné informácie o histórii
DPOH.
BKIS plnila prostredníctvom svojej webovej stránky dlhodobo aj funkciu informačného sprievodcu
kultúrnym dianím v hlavnom meste. V júni sme sa však rozhodli venovať stránku BKIS výhradne
propagácii podujatí a komunikácii nového konceptu 45. ročníka festivalu Kultúrne leto 2020. Tomu sme
prispôsobili aj celkovú štruktúru a vzhľad stránky, pričom využívame aj doménu www.kulturneleto.sk,
ktorá je presmerovaná priamo na stránku bkis.sk
Celkový počet návštevníkov webovej stránky: 30 000 návštevníkov.
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Sociálne siete
Facebook
Dominantná informovanosť o činnosti BKIS a DPOH prebieha prostredníctvom Facebooku
V súčasnosti má profil BKIS 13 050 sledovateľov a DPOH viac ako 3 830 sledovateľov.
Instagram
Sociálnu sieť Instagram sme intenzívne využívali na podporu aktivít v rámci Kultúrneho leta. Aktívne
sme s propagáciou festivalu začali až v mesiaci júl a za tento krátky čas sa nám podarilo bez reklamy, či
iných aktivít zvýšiť počet fanúšikov o 70 sledovateľov.
Instagram BKIS: 1 000 sledovateľov
Instagram DPOH: 825 sledovateľov
Youtube
Na YouTube kanáli „Vaše BKIS“, je v súčasnosti zverejnených viac ako 100 videí.
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2.3 ODDELENIE MANAŽMENTU DPOH
2.3.1 11. divadelná sezóna / január – jún 2020
DPOH sa popri štandardnej divadelnej práci a uvádzaní inscenácií zameralo v prvom štvrťroku
2020 na prípravu nového skúšobného obdobia premiérovej inscenácie Môj Boj a Antikvariát, ako aj
na finalizáciu programu Týždňa komédie a Dňa otvorených dverí v rámci Bratislavských mestských dní.
Odohrali sme repertoárové predstavenia: Koza rohatá, Job Interviews, Pravda, Tri prasiatka, Zdravý
nemocný, Plné vrecká peňazí, Perníková dáma, Cirkus Scapin, Tektonika citov, Ujo Váňa, Antikvariát
a Môj Boj – Mein Kampf.
V januári sme odohrali celkom 10 predstavení, vo februári 12 repríz a v marci sme mali pripravených
rekordne 18 predstavení.

Antikvariát, premiéra na experimentálnej scéne
22. januára 2020 sa uskutočnila premiéra inscenácie Antikvariát – voľné spracovanie na motívy
spomienok Lýdie Piovarcsyovej – Steinerovej v réžií Viery Dubačovej. Premiéra bola výnimočná tým, že
sa odohrávala na alternatívnej scéne na javisku, kde boli zároveň usadení aj diváci. Premiéra mala
úspech a ponúkla skvelý herecký výkon, najmä hlavnej hrdinky Emílie Vašáryovej, rovnako aj Lucie
Lapišákovej a Michala Ďuriša.
Môj Boj – Mein Kampf, premiéra
11. februára 2020 sme uviedli premiéru divadelnej hry George Taboriho - Môj Boj – Mein Kampf, v réžii
Michala Vajdičku. Sarkastický dialóg medzi Stvoriteľom a svedkami holokaustu nenechal žiadneho
diváka bez emócií. Príbeh sa odohráva vo viedenskej mužskej nocľahárni pre chudobných, kde sa
stretávajú predavač Biblií a Kámasútry – žid Šlomo Herzl (Csongor Kassai) a chudobný, zakomplexovaný
a netalentovaný maliar Adolf Hitler (Lukáš Latinák).

1. vlna koronavírusu a protipandemické opatrenia – zrušenie predstavení
9. marca 2020 sme odohrali posledné predstavenie a pozastavili všetky ďalšie plánované aktivity
v divadle. Festival Týždeň komédie sme z dôvodu pandémie museli celý zrušiť. Rovnako komplet
pripravené Bratislavské mestské dni resp. Deň otvorených dverí v DPOH, 25. apríla, kde bol pripravený
atraktívny program.
Návštevnosť DPOH do 8.3.2020 bola 6 912 platiacich divákov.
Počas núdzového stavu, ktorý vyhlásila vláda SR sa DPOH venovalo primárne administratívnym
úkonom spojených so zrušením naplánovaných predstavení, kontaktovaním individuálnych aj
hromadných klientov, spracovávaním štatistických výstupov smerom k vývoju refundácii
a intenzívnou komunikáciu s online predajcom. Plnili sa administratívne činnosti zamerané na prácu
s databázami v cieľových skupinách, spracovaním štatistických výstupov, aktualizáciou vývoja prehľadu
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vstupeniek a zabezpečením mailovej a telefonickej komunikácie.
Vzhľadom k pokračujúcej nepriaznivej situácii v súvislosti so šírením koronavírusu sme zrušili
pripravovanú spoluprácu s Divadelným ústavom na 15. ročníku festivalu Nová dráma naplánovanú na
mesiac máj 2020.
V zmysle predpokladaného vývoja sa intenzívne venovalo komunikácii so spolupracujúcimi divadlami
a nastavením termínov s hercami v nadchádzajúcej divadelnej sezóne.
Paralelne sa venovalo príprave Prázdninových divadelných workshopov v DPOH pre deti od 10 – 15
rokov na letné mesiace júl – august.

2.3.2 DPOH ako stála scéna festivalu Kultúrne leto 2020
Divadlo P. O. Hviezdoslava bolo prvýkrát otvorené počas celého leta a fungovalo ako stála scéna 45.
ročníka mestského festivalu Kultúrne leto 2020. Úvodné podujatie Deň otvorených dverí v DPOH
(4.7.2020) s bohatým sprievodným programom zameraným na detského diváka bolo bohužiaľ pre
podozrenie na koronavírus v internom tíme zrušené.
Detský divadelný workshop
V DPOH sa uskutočnili dva turnusy prázdninového divadelného workshopu (27.7.- 31.7.2020 a 3.8.7.8.2020), v rámci ktorého spoznali deti vo veku 10 - 15 rokov rôzne divadelné profesie a vyskúšali si
prípravu divadelnej inscenácie. Celkovo workshop absolvovalo 26 detí.
Dôsledná dramaturgia, kvalitní odborní lektori a organizačné zabezpečenie priniesli pozitívny ohlas
a potvrdili dopyt cieľovej skupiny aj do budúcnosti. Zároveň sme vďaka spolupráci
s organizáciou Replus zapojili do projektu aj deti zo sociálne slabších skupín, ktoré by inak nemali
príležitosť spoznať divadlo a absolvovať podobne tvorivý typ voľnočasovej aktivity.
Hosťovania a hudba v DPOH
Staré divadlo Karola Spišáka z Nitry hosťovalo v rámci Kultúrneho leta v DPOH s rozprávkovou
inscenáciou - Dlhý, Široký a Bystrozraký (18.7.2020), s mladou operetou sa predstavil Metropolitný
orchester Bratislava (16.8.2020), SwinGang odohral koncert priamo na Laurinskej ulici pred divadlom
(2.8.2020) a v závere prázdnin v divadle vystúpil výnimočný 18-členný bigband - Modern Art Orchestra
z Maďarska (31.8.2020).
Budúcnosť divadla
V spolupráci s Oddelením kultúry Hlavného mesta Bratislavy sa v priestoroch Divadelného klubu
uskutočnili aj 4 diskusie a okrúhle stoly s odborníkmi a zástupcami bratislavskej kultúrnej a divadelnej
obce z rôznych oblastí kultúry a verejného života pod názvom Budúcnosť divadla. Cieľom bolo hľadať
udržateľné modely fungovania mestského divadla v 21. storočí a zadefinovať budúce smerovanie
DPOH.
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DPOH - otvorené pre spoluprácu
DPOH poskytlo počas júla a augusta svoje priestory aj pre realizáciu skúšok dvoch najväčších letných
open-air divadelných festivalov, ktoré sú zároveň súčasťou Kultúrneho leta 2020: Bratislavské
divadelné noci a Letné shakespearovské slávnosti.
Zároveň sa jeho priestory intenzívne využívali pre nové divadelné produkcie, mokrý variant podujatí
Kultúrneho leta a CO kryt sa stal alternatívnou scénou pre predstavenie Podenky (22.9. 2020), ktoré
uspelo spomedzi kandidátov z prvej festivalovej Open Call KL 2020..

2.3.3 Otvorenie 12. divadelnej sezóny / september – december 2020
September
Do hracieho plánu novej divadelnej sezóny sa podarilo zaradiť 10 repertoárových predstavení,
z ktorých sa v septembri šesť odohralo – Antikvariát(2x), Môj Boj (2x), Pravda a Tri prasiatka. Celková
návštevnosť v septembri bola 449 divákov.
Október
V októbri boli naplánované večerné činoherné predstavenia: Perníková dáma, Pravda, 70. rokov SĽUK,
dopoludňajšie predstavenia pre študentov: Ujo Váňa, Môj Boj, pre deti a organizované predstavenia
pre MŠ a ZŠ: Koza rohatá.
Okrem hlavnej scény boli naplánované i dve predstavenia inscenácie Antikvariát v CO kryte.
Do programu bola zaradená tiež predpremiéra a premiéra inscenácie Malý princ (spolupráca
s Credance s.r.o., réžia Laco Cmorej).
V dôsledku pandémie boli všetky plánované predstavenia zrušené. Premiéra inscenácie Malý princ
bola presunutá na jar 2021.
November
V novembri sme započali spoluprácu na projekte Zánik západu s divadelným zoskupením Antiteatro.
Projekt je pripravovaný pre priestor CO krytu. Skúšobný proces plánovaný na november a následná
premiéra v decembri 2020 boli presunuté na jar roku 2021.
Vianočné DPOH
V decembri bolo naplánovaných viacero hosťujúcich večerných predstavení, ale bohužiaľ, tesne pred
ich uvedením boli v dôsledku ochorenia účinkujúceho na Covid zrušené.
Predstavenia zrušené z dôvodu pandémie:
o 28.11.2020 - Zvedavý sloník, hosťovanie Bábkové divadlo Žilina
o 7.12.2020 - Teatro Colorato: Časy, časy, mrcha časy
o 10.12.2020 - Basie Frank Band Adventný koncert herečky a speváčky Barbory Švidraňovej
s kapelou
o 12.12.2020 - DFS Vienok a UĽUV pred divadlom na Lurínskej „Tradičné Vianoce“
o 13.12. 2020 - Malý Princ, premiéra
o 14.12.2020 - Teatro Colorato: Louis Braille Divadelná hra o životnej ceste vynálezcu písma pre
nevidiacich
o 17.12.2020 - Kozliatka a vlk – Kaprálikovci, Divadelná rozprávka s pesničkami
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Všetky odohraté inscenácie a uskutočnené akcie sa produkovali v zmysle rešpektovania aktuálnych
bezpečnostných nariadení, čo pochopiteľne ovplyvnilo návštevnosť ako i náročnosť ich prípravy.

2.3.4 Live stream predstavení inscenácií DPOH
Rovnako ako väčšina divadiel na Slovensku sme sa, vzhľadom na nemožnosť odohrať predstavenia pred
živým publikom, rozhodli niektoré z našich inscenácií streamovať.
o
o
o

o

9.10.2020 - koncert Andrey Bučko v priestoroch Divadelného klubu bol streamovaný
aj v spolupráci s Denníkom N
29.10.2020 - Koza rohatá live stream predstavenie, platený prístup si zabezpečilo 179 divákov
6.12.2020 - Tri prasiatka, mikulášske predstavenie obľúbenej detskej rozprávky, v hľadisku
bolo v zmysle nariadení prítomných celkovo 99 divákov, predstavenie bolo streamované,
prístup si zakúpilo 154 divákov.
12.12.2020 - Slovenské Vianoce, tanečno-hudobný projekt SĽUK-u symbolicky a sviatočne
uzavrel rok 2020. Prítomných bolo 85 živých divákov, predstavenie sa taktiež streamovalo,
platený prístup si zabezpečilo 61 divákov.

2.3.5 Sprievodné podujatia
Realizované aktivity akceptovali situáciu v dôsledku pandémie s maximálnym rešpektovaním
bezpečnostných nariadení, a preto sme sa zamerali najmä na online priestor.
o Doktor Macbeth – hru sme uviedli ako dialóg postáv v chate na Facebooku. Projekt bol
realizovaný k výročiu Nežnej revolúcie 17.11.2020.
o Noc divadiel – online prezentácia pripravovanej inscenácie Malý princ (video zo skúšky),
21.11.2020
o Deti píšu hercom - pozdravy a priania hercom od malých divákov a vianočná pošta hercov pre
deti, ktoré sa zapojili, 29.11. – 17.12.2020
o Adventné čítania hercov - vianočné pozdravy a priania hercov účinkujúcich v našich
predstaveniach
o Pozdravy divadlu - priaznivci divadla mohli nadiktovať svoj odkaz Ludwigovi Baginovi, ktorý ho
zaznamenal na písacom stroji. Sumár želaní vytvoril Vianočnú kroniku prianí 2020 pre DPOH
o Hviezdoslav píše na divadlo – projekcia Hviezdoslavovej básne na budovu divadla
o Mikulášska jazda - sprievodný program po mikulášskom predstavení Tri prasiatka v centre
mesta a krátky hudobný pozdrav hercov účinkujúcich v predstavení deťom v exteriéri pred
DPOH, 6.12.2020
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3 SEKCIA PREVÁDZKOVÉHO MANAŽMENTU
3.1 ODDELENIE PREVÁDZKY BUDOV
Budovy
BKIS zabezpečuje prostredníctvom Prevádzkového úseku správu a údržbu objektov:
o

Židovská 1 - administratívna budova, sídlo BKIS

o

Gorkého 17 - 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.

Divadlo P. O. Hviezdoslava, Gorkého 17
V priestoroch DPOH 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. Tak isto sme realizovali potrebné revízie a servis. V rámci
servisu a údržby priestorov sme sa zamerali na zvýšenie komfortu a bezpečnosti účinkujúcich
a návštevníkov podujatí.
V auguste počas prevádzky divadla vznikla havária na liatinovom kanalizačnom potrubí, vedenom pod
stropom na -2 p.p., kde sa nachádza technologická časť, vrátane rozvádzačov, a trafostanice. Privolaná
havarijná služba začala okamžite odčerpávať vodu.
Liatinové potrubie z 50-tych rokov, značne skorodované, bolo vymenené na úseku 3 m. Celkový stav
potrubia je veľmi zlý až havarijný.

Divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 20 - administratívna budova
Priestory na Laurínskej 20, má v časti 3., 4., 5. a 6. poschodie v prenájme ZUŠ Kowalského a využíva ich
ako učebne a administratívne priestory. BKIS prevádzkuje 7. poschodie, na ktorom sa nachádzajú
apartmány na ubytovanie hosťujúcich umelcov.
V období núdzového stavu priestory slúžili pre mestský krízový štáb COVID 19.
V budove, sme počas sledovaného obdobia nezaznamenali vážnejšie poruchy, ktoré by obmedzili
činnosť. Okrem bežnej údržby a zákonom stanovených revízií neboli počas sledovaného obdobia
realizované žiadne rozsiahlejšie dodávateľské práce.
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Židovská 1, administratívna budova, sídlo BKIS
V budove na Židovskej 1, kde sú administratívne priestory BKIS, sme 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.
Na základe dohody s Hlavným mestom sa BKIS zo Židovskej ulice presťahovalo do nových priestorov
na Hviezdoslavovom námestí č. 20. Uvoľnené priestory na Židovskej ulici BKIS poskytlo Sekcii
sociálnych vecí Hlavného mesta SR.
V rámci sťahovania sme poskytli súčinnosť pri prípravných a sťahovacích prácach, zápisnične prevzali
priestor HN20 a odovzdali priestory na Židovskej 1.

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.
Počas sledovaného obdobia Prevádzkový úsek v objekte zabezpečil bežný servis priestorov.
V decembri sme sa zamerali na prípravu priestorov pre vianočné Klarisky online štúdio. Pre zlepšenie
tepelnej pohody priestorov sme zabezpečili audit a servis VZT, ktorou sme priestory dokurovali počas
podujatí.
Objekt výstavno-koncertnej siene Klarisky je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Z tohto dôvodu
je údržba a úpravy priestoru prísne limitovaná podmienkami KPÚ.

Mlynská Dolina 47 - prevádzkovo-skladový objekt

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.
Počas roku 2020 riešil prevádzkový úsek v priestore bežné údržbové práce, zamerané na odstránenie
drobných porúch a havarijné stavy budovy a stavy ohrozujúce bezpečnosť zamestnancov. V mesiaci
november sme realizovali opravu zatekajúcej strechy nad prevádzkovou časťou budovy v rozsahu 503
m2. Napriek tejto skutočnosti má areál množstvo problémov, ktoré je potrebné riešiť.
Z hľadiska energetického hospodárstva v budovách bolo pre nás prioritné:
•

zvýšenie starostlivosti o technický stav kotolní, rozvodov, predchádzanie únikom energií
z priestorov.
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V rámci energetického projektu ELENA bol uskutočnený v budovách DPOH, 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.

3.1.1 Rozbor spotreby energií v objektoch v správe BKIS
Spotreba energií v objektoch BKIS v roku 2020 bola výrazne poznačená útlmovým režimom prevádzky
DPOH a Klarisiek v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami v súvislosti s COVID 19.
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3.1.2 Prevádzkové služby a podpora podujatí BKIS
V roku 2020 Prevádzkový úsek zabezpečoval servis a prípravu priestorov v DPOH, výstavno-koncertnej
siene Klarisiek a prevádzkovú podporu podujatí Kultúrneho leta a Bratislavské Vianoce.
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.
Po uvoľnení núdzového stavu v súvislosti s COVID 19 sme pripravili všetky objekty k bezpečnej
prevádzke a zabezpečeniu zamestnancov a návštevníkov objektov. V priestoroch DPOH a Klarisky sme
realizovali opatrenia proti šíreniu vírusu COVID 19 v rozsahu pravidelnej dezinfekcie priestorov,
ozonizácie priestorov a merania teploty návštevníkov. Súčasťou boli odporúčané označenia,
umiestnenie dezinfekčných stojanov pri vstupe do objektov aj z označením pre bezpečný pohyb
a pobyt v priestoroch. Zabezpečili sme ochranné pomôcky pre zamestnancov v rozsahu: rúška, gumené
rukavice a dezinfekčné prostriedky.
V októbri sme na základe požiadavky Hlavného mestom, a za prísnych hygienických opatrení, pripravili
priestor foyer divadla k testovaniu poslancov Mestského zastupiteľstva na COVID 19.
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3.1.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, PZS
Pri zabezpečení BOZP a OPP a PZS sa Prevádzkový úsek v roku 2020, 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 DPOH;
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, 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;
výkony a zápisy preventívnych protipožiarnych prehliadok jednotlivých objektov organizácie
do Požiarnej knihy v zmysle § 14 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení
neskorších predpisov a § 4 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov;
výkon a zápisy kontroly požiarnych uzáverov /požiarnych dverí a požiarnych klapiek/
jednotlivých objektov organizácie do Prevádzkových denníkov za 1Q/2020 a 2Q/2020 v zmysle
vyhlášky MV SR č. 478/2008 Z.z DPOH, Klarisky, Židovská;
spracovanie podkladových materiálov k vstupnému oboznamovaniu BOZP a školeniu OPP pre
novo prijímaných zamestnancov;
aktualizácia kompletnej dokumentácie Pracovnej zdravotnej služby – Posudok o riziku/
Zdravotno-hygienická charakteristika, Kategorizácie prác;
vykonanie nahlasovania zamestnávateľa v elektronickej podobe príslušnému orgánu
verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do
druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v zmysle § 30 ods. 1
písm. k) Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.;
vypracovanie materiálov ako poradenstva k problematike CORONAVÍRUS – COVID-19;
zasielanie informácií od ÚVZ BA a Národného inšpektorátu práce k problematike
CORONAVÍRUS – COVID-19;
podklady k odbornej spôsobilosti pre zamestnancov na obsluhu vybraných technických
zariadení a vyhradených technických zariadení, resp. pracovných prostriedkov -školenia/oboznamovania k uvedenému + lekárske prehliadky;
výkon previerky BOZP a PZS a spracovanie písomnej správy z previerky a kontroly stavu
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách organizácie BKIS, prevádzka: Klarisky
a Židovská;
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•

•
•
•
•

vypracovanie poradenstva BOZP - najčastejšie uvádzaných nedostatkov z BOZP Inšpektorátmi
práce v protokoloch z inšpekcií práce vykonaných u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov;
poradenstvo Ochrany pred požiarmi;
výmena 3ks starých prenosných hasiacich prístrojov v objekte DPOH za nové 3 kusy PHP 6kg
práškové;
priebežná aktualizácia interných smerníc BOZP;
usmernenia pre vedúcich a zamestnancov s opatreniami ÚVZ v súvislosti s COVID 19.

3.2 EKONOMICKÉ ODDELENIE
3.2.1 Vývoj zamestnanosti za rok 2020

V hodnotenom období od 1.1.2020 do 31.12.2020 bolo v priemernom prepočítanom stave za celú
organizáciu BKIS 58,44 zamestnancov, z toho priemerný prepočítaný stav 56,21 zamestnancov. BKIS
k 31.12.2020 vo fyzických osobách zamestnávalo 67 zamestnancov, z toho 33 mužov a 34 žien.
Počas roka 2020 do organizácie nastúpilo 11 zamestnancov a pracovný pomer rozviazalo
17 zamestnancov, z toho 4 zamestnanci odišli do dôchodku a 1 zomrel. Zamestnanci z organizácie odišli
v zmysle § 60 Zákonníka práce – dohodou, v skúšobnej dobe, ukončením termínovanej pracovnej
zmluvy a z dôvodu odchodu do dôchodku. Odchodné bolo vyplatené.
K 30.12.2020 sme zamestnávali 3 zamestnancov so zdravotným postihnutím, u jedného z nich je pokles
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70%. Na rodičovskej dovolenke máme
1 zamestnankyňu 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 DPOH; práce súvisiace s Kurzom vlastivedných sprievodcov po Bratislave
/poskytovanie lektorských a iných odborných služieb vrátene skúšok /; manipulačné a pomocné práce
pri zabezpečovaní Vianoc 2020; kontrola a evidencia návštevníkov kvôli Covid 19; práca komisií ostatné
práce. Od 1.1.2020 do 31.12.2020 ich bolo uzatvorených spolu 105.
V rámci zvyšovania odbornej spôsobilosti zamestnanci absolvovali v priebehu tretieho kvartálu 2020
odborné školenie: informačné technológie vo verejnej správe, cestovné náhrady, diskusia a workshop
DPOH, spôsoby odmeňovania, osobnostný rozvoj, improvizácia v riadení projektov, vyjednávanie bez
odpadu v hlave počas krízy.
Závodné stravovanie bolo zabezpečené v zmysle platných predpisov formou stravných poukážok
Chéque Déjeuner.
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3.2.2 Financovanie – plnenie rozpočtu k 31.12.2020
Bežné účtovné obdobie

Náklady

Číslo
riadku

Skutočnosť
k 31.12. 2019

b

c

4

Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005)

001

315 047

Spotreba materiálu

002

227 360

Spotreba energie

003

86 113

Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

004

0

0

Predaný tovar

005

1 574

139

Služby (r. 007 až r.010)

006

730 501

556 366

Opravy a udržiavanie

007

90 625

98 294

Cestovné

008

4 279

212

Náklady na reprezentáciu

009

4 573

1 914

Ostatné služby

010

631 024

455 946

Osobné náklady (r. 012 až r. 016)

011

1 294 675

1 372 841

Mzdové náklady

012

930 071

973 109

Zákonné sociálne poistenie

013

312 434

331 408

Ostatné sociálne poistenie

014

Zákonné sociálne náklady

015

Ostatné sociálne náklady

016

0

0

Dane a poplatky (r.018 až r.020)

017

5 256

5 878

Daň z motorových vozidiel

018

0

0

Daň z nehnuteľností

019

0

0

Ostatné dane a poplatky

020

5 256

5 878

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

021

300

0

Schválený plán
2020

Upravený
plán

Skutočnosť
k 31. 12. 2020

2

3

4
252 036

1

161 165
90 732

0
52 171

68 324

190

Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
022
majetku a dlhodobého hmotného majetku

0

0

Predaný materiál

023

0

0

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

024

84

0

37

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

025

0

0

Odpis pohľadávky

026

0

0

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

027

216

190

Manká a škody

028

0

0

Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
029
a finančnej činnosti a zaúčtovanie časového rozlíšenia
(r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.039)

132 429

158 973

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

030

116 590

125 781

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

031

15 839

33 192

Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

032

0

0

Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

033

0

33 192

Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti

034

0

0

Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti

035

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

5 689

6 354

Predané cenné papiere a podiely

041

0

0

Úroky

042

0

0

Kurzové straty

043

118

0

Náklady na precenenie cenných papierov

044

0

0

Náklady na krátkodobý finančný majetok

045

Náklady na derivátové operácie

046

0

0

Ostatné finančné náklady

047

5 571

6 354

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

0
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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
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
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

2 483 897

2 402 522

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

065

289 485

115 876

Tržby za vlastné výrobky

066

0

0

Tržby z predaja služieb

067

287 352

115 579

Tržby za tovar

068

2 133

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

069

0

0

Zmena stavu nedokončenej výroby

070

0

0

0Zmena 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
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297

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

720

3 997

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

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

720

3 997

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

090

0

71 149

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

091

0

21 413

Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

092

0

0

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

093

0

21 413

Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti

094

0

0

Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti

095

0

49 736

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
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Úroky

102

0

0

Kurzové zisky

103

0

0

Výnosy z precenenia cenných papierov

104

0

0

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

105

00

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

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

2 193 692

2 211 501

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta

125

2 090 688

2 105 808

v tom: mesto

0
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ŠR

0

iné ( uviesť poskytovateľa)

0

EÚ

0

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta

126

103 004

v tom: mesto

105 693

0

ŠR
iné ( uviesť poskytovateľa)
EÚ
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 samosprávy z bežných transferov od ostatných
subjektov

131

0

0

Výnosy celkom:

134

2 483 897

2 402 522

Výsledok hospodárenia pred zdanením

135

16 245

0

Splatná daň z príjmov

136

0

0

Dodatočne platená daň z príjmov

137

0

0

Výsledok hospodárenia po zdanení

138

0

0

0
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov (osoby)

65,81

Priemerná mzda ( v € )

1 014

3.2.3 Hospodárenie hlavnej činnosti BKIS za rok 2020
Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku bolo listom číslom MAGS ORPaRV/61835/2019523645 zo dňa 18.12.2019 oznámené, že Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na
svojom zasadnutí dňa 12.12.2019 schválilo uznesením číslo 351/2019 rozpočet hlavného mesta SR
Bratislavy na rok 2020 s nasledovným určením finančných vzťahov k BKIS nasledovne:
• príspevok na prevádzku „ Bežný transfer“
• z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
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2 207 316 €
910 585 €

• príspevok na obstaranie majetku „Kapitálový transfer“

0€

Prvá úprava rozpočtu BKIS bola schválená na zasadnutí dňa 30.4.2020 uznesením č. 423/2020 zmenou
rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2020. Úpravou finančných vzťahov mesta ku
Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku schválením zníženie rozpočtu BKIS v sume 45
000 €, a zároveň viazanie bežných výdavkov v sume 341 000 EUR v súvislosti s kultúrnymi
a spoločenskými podujatiami, ktorých uskutočnenie je neisté, a to z dôvodu očakávaného fiškálneho
dopadu pandémie v súvislosti s ochorením COVID-19, spôsobeného koronavírusom SARS-Co V – 2 na
rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy.
• príspevok na prevádzku „Bežný transfer“
• z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie
• príspevok na obstaranie majetku „Kapitálový transfer“

2 162 316 €
910 585 €
0€

Druhá úprava rozpočtu BKIS bola schválená v zmysle rozpočtového opatrenia primátora hlavného
mesta SR Bratislavy č. 5, zo dňa 24. augusta 2020 vykonaného na základe splnomocnenia, Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 351/2019 zo dňa 12.12.2019. Uvedená zmena rozpočtu
predstavuje zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 15 tis. EUR na rebranding značky BKIS a o 10 tis.
EUR na zabezpečenie služieb na príprave koncepcie kultúry, okrúhle stoly, pracovné skupiny, technické
zabezpečenie verejných prezentácií, workshopov.
• príspevok na prevádzku „Bežný transfer“
• z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie
• príspevok na obstaranie majetku „Kapitálový transfer“

2 187 316 €
910 585 €
0€

Tretia úprava rozpočtu bola schválená na zasadnutí dňa 22.10.2020. Mestské zastupiteľstvo hlavného
mesta SR Bratislavy schválilo uznesením č. 600/2020 zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
na rok 2020 s nasledovnou úpravou finančných vzťahov voči BKIS. Zníženie viazania rozpočtu bežných
výdavkov na sumu 45 tis. EUR, zároveň zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o sumu 15 274 EUR. Táto
čiastka je účelovo určená na úhradu príspevku na rekreáciu.
• príspevok na prevádzku „Bežný transfer“
• z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie
• príspevok na obstaranie majetku „Kapitálový transfer“

2 2O2 590 €
910 585 €
0€

Štvrtá úprava rozpočtu BKIS bola schválená v zmysle rozpočtového opatrenia primátora hlavného
mesta SR Bratislavy č. 7, zo dňa 28.10.2020 vykonaného na základe splnomocnenia, Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 351/2019 zo dňa 12.12.2019. Uvedená zmena rozpočtu
predstavuje zníženie rozpočtu bežných výdavkov o sumu 45 tis. EUR. .
• príspevok na prevádzku „Bežný transfer“
• z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie
• príspevok na obstaranie majetku „Kapitálový transfer“

2 157 590 €
910 585 €
0€

Piata úprava rozpočtu bola schválená na zasadnutí dňa 26.11.2020. Mestské zastupiteľstvo hlavného
mesta SR Bratislavy schválilo uznesením č. 648/2020 zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
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na rok 2020 s nasledovnou úpravou finančných vzťahov voči BKIS. Uvedená zmena rozpočtu
predstavuje uvoľnenie viazania bežných výdavkov o sumu 45 tis. EUR.
• príspevok na prevádzku „Bežný transfer“
• z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie
• príspevok na obstaranie majetku „Kapitálový transfer“

2 163 290 €
910 585 €
0€

3.2.3.1 Výnosy z hlavnej činnosti
Výnosy z hlavnej činnosti za rok 2020 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

2 402 522 €
2 105 808 €
105 693 €

115 876€
71 149 €
0€

Plnenie rozpočtu po jednotlivých nákladových účtoch bolo v roku 2020
nasledovné:
3.2.3.2 Náklady na hlavnú činnosť
Náklady na hlavnú činnosť za rok 2020 boli vo výške 2 402 522 EUR.
Účtovná skupina 50 – spotrebované nákupy
Skutočné plnenie nákladov v účtovnej skupine 50 – spotrebované nákupy boli vo výške 252 036 €.
Čerpanie nákladov v účtovnej triede 501 – spotreba materiálu vo výške 161 165 €. Náklady v tejto
účtovnej skupine 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 2020 sú vo výške 90 732 €.
Náklady na energie v objektoch BKIS zodpovedajú štandardným prevádzkovým potrebám. Sú
sledované zvlášť pre hlavnú a podnikateľskú činnosť. Spotreba plynu v roku 2020 je v rámci tolerancie
pre sledovaný rok. Kúrenie je riadené ekvitermicky, teda v závislosti od vonkajšej teploty.
Účtovná skupina 51 – služby
Náklady za rok 2020 v účtovnej skupine 51 – služby boli 556 366 €.
Čerpanie nákladov v účtovnej triede 511 – opravy a udržiavanie vo výške 98 294 €. Výška vynaložených
finančných prostriedkov zohľadňuje náklady na bežnú údržbu všetkých budov v prenájme a správe
44

BKIS, havárie vo všetkých objektoch BKIS, hlavne v objekte DPOH, najnutnejšie opravy výpočtovej
techniky, kopírovacích strojov, DDHM, motorových vozidiel, hasiacich prístrojov a pod.
Náklady na účte 512 – cestovné sú 212 €.
Náklady na reprezentáciu za rok 2020 sú vo výške 1 914€.
Pre účtovnú skupinu 518 – ostatné služby sú náklady za rok 2020 vo výške 455 946 €. Finančné
prostriedky vynaložené v tejto účtovnej skupine tvorili hlavne náklady na programové podujatia,
divadelné predstavenia v DPOH, akcie konané z poverenia hlavného mesta SR Bratislavy a bežné
prevádzkové náklady na chod BKIS.
Účtovná skupina 52 – osobné náklady. Osobné náklady za rok 2020 sú vo výške 1 372 841 €.
Účtovná skupina 53 – ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Čerpanie nákladov v tejto účtovnej skupine za rok 2020 bolo 50 074 €. Finančné náklady v tejto
účtovnej skupine tvorili hlavne koncesionárske poplatky, členské príspevky a odpis pohľadávok
z obchodného styku.
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 125 781 €.
Hospodársky výsledok za rok 2020 v hlavnej činnosti je 0 €.
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3.2.4 Podnikateľská činnosť BKIS k 31.12.2020
Bežné účtovné obdobie
Náklady

Číslo
riadku

Skutočnosť
k 31.12.2019

b

c

1

4

Spotrebované nákupy (r. 002 až r.005)

001

34 098

19 883

Spotreba materiálu

002

7 773

2 620

Spotreba energie

003

26 325

17 263

Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

004

0

0

Predaný tovar

005

0

0

Služby (r. 007 až r.010)

006

97 213

27 632

Opravy a udržiavanie

007

3 901

1 920

Cestovné

008

192

38

Náklady na reprezentáciu

009

137

0

Ostatné služby

010

92 983

25 674

Osobné náklady (r. 012 až r. 016)

011

117 389

25 976

Mzdové náklady

012

84 468

18 816

Zákonné sociálne poistenie

013

28 994

6 397

Ostatné sociálne poistenie

014

Zákonné sociálne náklady

015

Ostatné sociálne náklady

016

0

0

Dane a poplatky (r.018 až r.020)

017

1 172

333

Daň z motorových vozidiel

018

1 172

300

Daň z nehnuteľností

019

0

0

Ostatné dane a poplatky

020

0

33

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

021

669

4 355

Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

022

0

0

Predaný materiál

023

0

0

Skutočnosť
k 31.12.2020

v tom: mzdy na základe dohôd o pracovnej činnosti
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0

0
3 927

763

Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

024

0

0

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

025

0

0

Odpis pohľadávky

026

0

0

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

027

669

4 355

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

4 598

1 207

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

030

3 971

993

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

031

627

214

Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

032

100

100

Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

033

0

0

Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

034

527

114

Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti

035

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

1 632

905

Predané cenné papiere a podiely

041

0

0

Úroky

042

0

0

Kurzové straty

043

0

0

Náklady na precenenie cenných papierov

044

0

0

Náklady na krátkodobý finančný majetok

045

0

0

Náklady na derivátové operácie

046

0

0

Ostatné finančné náklady

047

1 632

905

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
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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
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
059
vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej 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

Náklady celkom:

064

256 771

80 291

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

065

286 540

74 475

Tržby za vlastné výrobky

066

0

0

Tržby z predaja služieb

067

286 540

74 475

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

10

284

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

0

169

Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

087

0

0

Výnosy z odpísaných pohľadávok

088

0

0

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

089

10

115

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej
činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 090
(r. 091 + r. 096 + r. 099)

4 032

10 198

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

091

0

10 198

Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti

092

0

24

Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti

093

0

0

Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej
činnosti

094

4 032

10 174

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

49

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

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

0

0

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu mesta

125

0

0

v tom: mesto

0

0

ŠR

0

0
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iné ( uviesť poskytovateľa)

0

0

EÚ

0

0

0

0

v tom: mesto

0

0

ŠR

0

0

iné ( uviesť poskytovateľa)

0

0

Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu mesta

126

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

128

0

0

Výnosy celkom:

134

290 582

84 957

Výsledok hospodárenia pred zdanením

135

33 810

4 666

Splatná daň z príjmov

136

7 998

466

Dodatočne platená daň z príjmov

137

0

0

Výsledok hospodárenia po zdanení

138

25 812

4 200

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.

3.2.4.1 Výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti za rok 2020
Výnosy z podnikateľskej činnosti vo výške 84 957 € tvorili:
•
•
•
•
•
•
•

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

415 €
66 460 €
0€
950 €
6 649 €
308 €
10 174 €

Výnosy z podnikateľskej činnosti boli ovplyvnené hlavne zo zabezpečenia technického zabezpečenia
podujatí pre objednávateľa, z prenájmu priestorov, inventáru, službami spojenými s prenájmom
priestorov apod.
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Adekvátne k činnostiam vykonávaných v podnikateľskej činnosti boli vynaložené aj finančné
prostriedky, ktoré sú zúčtované v nákladových účtovných skupinách.
Hospodársky výsledok za rok 2020 je zisk 4 200 €.

3.2.5 Správa majetku

Stav majetku a zásob BKIS k 31.12.2020
k 31. 12.2019
v€

prírastky

úbytok

k 31.12.2020
v€

UE =EM

nákup

zverenie

prerad. vyradenie

UE =EM

Pozemky

240 839

-

-

-

-

240 839

Stavby

3 074 216

-

-

-

-

3 074 216

Stroje a inventár

1 435 745

2 499

-

-

-

1 438 244

Dopravné prostriedky

290 286

-

-

-

-

290 286

17 731

-

-

-

-

17 731

-

-

-

-

Druh

Účet obstarania
Účet obstarania nehm.
maj.

0

DDHM

787 799

54 611

-

-

16823

825587

DNM – 013

64 715

4 900

-

-

-

69 615

DNM – 014

24 312

-

-

-

-

24 312

Prírastky Dlhodobého nehmotného majetku – nákupom
MacBook

2 499€

Softverovy system modul Blacklist

3 400€

Softverovy system modul schvalovanie EKS

1 500€
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4 SEKCIA TECHNICKEJ PODPORY PODUJATÍ
4.1 ODDELENIE TECHNICKEJ REALIZÁCIE PODUJATÍ
Činnosť VPÚ Mlynská dolina sa rozdelila na niekoľko smerov:

4.1.1 Technické zabezpečenie podujatí
Stavba zastrešených pódií, stanov, ozvučenie, osvetlenie a iné služby technického zabezpečenia.
K 31.12.2020 VPÚ Mlynská Dolina uskutočnil 238 výjazdov a postavil vyše 1 350 m 2 pódiových plôch.
Technicky podporila nasledujúce podujatia:
•
•
•
•
•

Trojkráľový sprievod
Novoročný koncert, MČ Rusovce
Pocta kráľovnej – Žofia Bavorská, Odd. kultúry, MČ Bratislava - Staré Mesto
Dymová hora, vernisáž výstavy a 2x sprievodné besedy
Projekcia na budovu Primaciálneho paláca

Od 9. marca, kedy boli prijaté opatrenia na spomalenie šírenia vírusu COVID 19, a teda boli zrušené
hromadné verejné podujatia, robil VPÚ MD prevažne servis a údržbu pódiových technológií BKIS.
Od 22.4.2020 Technický úsek zo svojich personálnych a materiálových zdrojov zabezpečil podujatia
na podporu najviac ohrozených ľudí v domovoch seniorov, a to:
Koncerty pre seniorov pod oknami DS:
-

DS Petržalka
DS Lamač
DS Archa Kramáre - dvojkoncert
DS Dúbravka Fedáková
DS Dúbravka Pri kríži - dvojkoncert
DS Gerium Podunajské Biskupice
DS Gerium Ružinov

BKIS sa flexibilne zapojilo a bolo súčinné pri pomocných prácach na podporu najohrozenejších skupín
obyvateľov, ktoré realizovalo Hlavné mesto v rámci mimoriadnej situácie a v súvislosti s opatreniami,
ktoré boli prijaté proti šíreniu pandémie.
•
•
•
•

Nákupy a rozvoz potravín pre Dom seniorov – Dom tretieho veku v Petržalke, 15x
Odvoz zamestnancov Domova Seniorov v Petržalke na testy Covid 19
Príprava náhradných riešení ubytovní pre ľudí bez domova
Príprava a prevádzka technológií pre zriadenie Call centra pre seniorov v sídle BKIS na
Židovskej ulici
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•
•

Absolvovanie odborných školení a prevádzka call centra
Inštalácia návštevných stanov v Domovoch seniorov (2ks) a ohrev návštevných miestností DS
(6x)

Pre podporu obyvateľov Bratislavy počas karantény boli technicky zabezpečené podujatia:
Umenie pod oknami:
-

MČ Vrakuňa
MČ Dúbravka
MČ Devínska Nová Ves 2x
MČ Staré mesto
MČ Karlova Ves
MČ Ružinov 2 x
DS Palisády
MČ Rusovce
Nemocnica Milosrdní bratia
Vnútroblok Blumentál
Eurovea
Mýtna ulica

Od 1.6.2020 po uvoľnení opatrení na spomalenie šírenia vírusu COVID 19 boli technicky podporené
podujatia:
-

-

Stretnutie s občanmi na Parkovej
Komorný koncert v Botanickej záhrade - MČ Karlova Ves
KULTÚRNE LETO 2020 - 45 ročník:
- Hovory zo Starej radnice – MMB
- Bystrické malé hody - MČ Záhorská Bystrica
- Rytieri na Devíne (3x)
- Rozprávky na Partizánskej lúke (9x)
- Rozprávky na Tyršáku (4x)
Hudobná história história (9x)
Bratislavský knižný festival
Klimatická zmena z pohľadu územného plánu
Letné shakespearovské slávnosti
Túlavé kino (4x)
Koncert Remo Anzovino
Gypsy Fest (2x)
Akcia leta - MČ Jarovce
Koncert projektu Hrana
Bratislavské divadelné noci
Prezentácia knižných noviniek pre MK Bratislava
Divadlo Reštart – Søren Kierkegaard
Výstava Tolerancia - inštalovaná na moste SNP
Koncert skupiny Bardo Trio
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-

Koncert Adrieny Bartošovej and Friends
Európsky mládežnícky orchester
Vizita na Židovskej
Bratislavské korunovačné dni
Pekné m(i)esto na čítanie (4x)
Komorné koncerty v Botanickej záhrade - MČ Karlova Ves
Koncert pri UFE - MČ Podunajské Biskupice
Deň Rusoviec, MČ Rusovce
Sensorium festival
Bratislava Street Art Festival
Diskusia na tému Holokaust
Diskusia na Komenského námestí
Rímske hry - MMB Gerulata
Adrenalín filmfest, premietanie na Komenského námestí
Živé Račko
Dobrý trh
Konvergencie v Design Faktory
Konvergencie v Klariskách
Diskusia “Kultúrne mesto” – Letná čitáreň U červeného raka
Koncert Rothenstein band - Sýpka MČ Ružinov
Ružinovské hodové slávnosti, MČ Ružinov
Kvíz o Bratislave na Komenského námestí
Diskusia Zdvorilo na Komenského námestí
Diskusia pre Mestskú knižnicu/Funkčný dizajn a moderná architektúra knižníc
Výstava Tolerancia v Klariskách
Reuse centrum – Mestský bazár
Odhalenie pamätnej tabule na pamätníku Srdce Európy

V rámci DPOH sme technicky zabezpečili 47 podujatí a 4 diskusie v Klube DPOH. Na technickom
zabezpečení predstavení pracuje 7-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
Tektonika citov
Perníková dáma
Cirkus Scapin
Koncerty Metropolitného orchestra
Koncert Pressburger Klezmer Band
SwinGang - koncert pred vstupom do divadla
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-

Koncert Modern Art Orchestra Kornela Fekete Kovacsa
Antikvariát - CO Kryt
Podenky - CO Kryt
Noc divadiel – natáčanie spotov
Lúč z tmy - ocenenia

Od 9.3.2020 došlo k drastickému obmedzeniu podujatí a celá zložka divadelnej techniky sa musela
preorientovať na inú činnosť. V prvom rade sme zrealizovali pravidelnú ročnú údržbu divadelných
technológií, ktorá je zvyčajne plánovaná počas letných prázdnin. Následne sme kapacity divadelnej
techniky využili na realizáciu podujatí v exteriéri – hlavne počas Kultúrneho leta, čo bolo prínosom aj
vzhľadom na zvýšené nároky podujatí. To nám umožnilo znížiť náklady najmä na ozvučenie,
brigádnickú výpomoc a prinieslo to nový kvalitatívny rozmer hlavne v oblasti osvetlenia podujatí.
Vzhľadom na zníženú kapacitu sál a karanténne opatrenia sme začali realizovať kamerové snímanie
podujatí s následným online streamom:
Koncerty na terase DPOH, živý prenos:
-

Koncert pri príležitosti Bratislavských mestských dní 2020,
Deň Európy, 9.5.2020

Živý prenos z DPOH:
- Koncert Andrea Bučko, 9.10.2020
- Koza rohatá, 29.10.2020
- Stredoeurópske fórum, 17.11.2020
- Tri prasiatka – Mikulášske predstavenie, 6.12.2020
- SĽUK -Slovenské Vianoce, 12.12.2020
Klarisky:
-

Konvergencie, 19.9.2020

Primaciálny palác:
-

Zrkadlová sieň: Funkčný dizajn a moderná architektúra knižníc / Diskusia pre Mestskú knižnicu
Svetový deň pneumónie – Pneumolight – nasvietenie primaciálneho paláca

Mimoriadne náročné vzhľadom na rapídne zhoršovanie pandemickej situácie bolo obdobie Vianoc
2020. Vianočný program sme pre bezpečnosť divákov pripravili online zo štúdia v Klariskách:
Vianočné štúdio Klarisky online:
- 7 živých prenosov z vianočného štúdia (29.11. - 20.12.2020, vysielanie každú nedeľu a štvrtok)
- viac ako 50 hostí a účinkujúcich
- 17 hudobných vystúpení
- 45 - členný produkčný a technický tím
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Hlavné námestie:
- Vianočný les, 4. 12. - 20. 12. 2020
Farská ulica:
- Vianočná ulička
Začiatkom roka 2020 prebehla technická príprava dvoch nových hier: Antikvariát, ktorá mala premiéru
22.1.2020 a Môj Boj - Mein Kampf s premiérou 11.2.2020.
Počas septembra prebiehala príprava a technické skúšky novej premiéry Malý princ, ktorej generálka
sa pre pandemickú situáciu nezrealizovala.
Pre zhoršené technické podmienky sme boli nútení svetelnú, zvukovú a komunikačnou techniky na
náročnejšie podujatia riešiť pomocou externých dodávateľov.

4.1.2 Veľkoplošná tlač
Počas prvého polroka 2020 sme vytlačili 967 m2 tlačovín, použitých hlavne na propagáciu podujatí
a v dekoráciách v nasledujúcej špecifikácii:
•
•
•
•

Citylighty v malých sériách: 183 ks - 366 m2
Plagáty A1: 428 ks – 214 m2
Bannery: 217 m2
Samolepky: 170 m2

4.1.3 Prevádzkovo – údržbové práce
Okrem činností zabezpečujúcich organizovanie a realizáciu podujatí VPÚ Mlynská dolina vykonáva
v rámci BKIS rôzne údržbárske a opravárenské práce.
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