Pracovné stretnutie k procesu návrhu vzniku štátnej príspevkovej organizácie Kunsthalle Bratislava
Na Ministerstve kultúry SR sa v utorok 4. júna 2019 konalo pracovné rokovanie k procesu osamostatňovania
a návrhu vzniku štátnej príspevkovej organizácie Kunsthalle Bratislava (KHB), ktorá by mala vzniknúť od 1.
januára 2020 so sídlom v Dome umenia, Nám. SNP 12 v Bratislave. Hlavnými cieľmi diskusie bolo vyjasnenie
sporných bodov v doteraz predložených materiáloch KHB, ktoré majú byť pre Ministerstvo kultúry SR (MK SR)
východiskom pri tvorbe zriaďovacej listiny. Pozvanie vedenia rezortu kultúry prijali za KHB poverená riaditeľka
Nina Vrbanová, výtvarníčka a pedagogička VŠVU prof. Ilona Németh a právny poradca Jaroslav Pilát. Za
ministerstvo kultúry sa na rokovaní zúčastnili generálny riaditeľ sekcie umenia Jozef Švolík, generálna riaditeľka
sekcie rozpočtu a správy Lucia Zemanová, riaditeľka odboru múzeí, galérií a knižníc sekcie kultúrneho dedičstva
Katarína Garčárová (pozn.: KHB je organizačnou zložkou Slovenskej národnej galérie, ktorá je vo vecnej
pôsobnosti sekcie kultúrneho dedičstva), riaditeľka odboru práva a verejného obstarávania Denisa Šípová
a riaditeľka komunikačného odboru Barbora Palovičová. Rokovanie bolo rozdelené do dvoch častí. V prvej časti
sa venovala pozornosť obsahovej náplni navrhovanej novovznikajúcej príspevkovej organizácie a druhá časť
návrhu plánovaného rozpočtu. V úvode stretnutia si zúčastnení vyjasňovali ideový zámer a poslanie Kunsthalle
Bratislava a hlavný predmet jej činnosti. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách vedenie KHB na stretnutí
predložilo materiál, s ktorým sa oboznámia zástupcovia ministerstva. Po preštudovaní odovzdaného materiálu
bude MK SR informovať vedenie KHB o jeho úplnosti alebo neúplnosti a potrebe doplnenia alebo spresnenia
predloženého dokumentu. Následne bude stanovený ďalší termín pracovného rokovania.
Počas rokovania odzneli tieto odporúčania zo strany MK SR:
- Pred vznikom zriaďovateľskej listiny musia byť jasne definované práva a legislatíva príspevkovej organizácie
KHB,
- MK SR musí vychádzať z platnej legislatívy a v medziach kompetenčného zákona a tak pripraviť návrh na
zriadenie novej organizácie, ktorý bude následne predložený ministerke kultúry na podpis a ďalej bude
postúpený na Ministerstvo financií SR na schválenie,
- KHB sa nebude riadiť zákonom o múzeách, galériách ani knižniciach, pretože jej hlavnou náplňou bude
výstavná činnosť a spolupráca so zahraničím,
- KHB bude podporovať vznik a prezentáciu diel súčasného umenia a nebude sa zameriavať na zbierkotvornú
činnosť,
- MK SR je povinné riadne zdôvodniť existenciu novej organizácie aj tým, že sa stane KHB prínosom pre celú
oblasť začínajúcich umelcov v SR, v čom môže tkvieť jej výnimočnosť oproti ostatným galériám, ktoré len
vystavujú,
- Rezort kultúry odporúča KHB aj činnosť spojenú s realizáciou štatistického zisťovania (KULT), napr.
evidenciu/štatistiku uplatnenia študentov – absolventov v umeleckej praxi,
- treba tiež jasne dopredu definovať, či táto štatistická evidencia ostane v kompetencii SNG, alebo
novovzniknutá KHB bude viesť štatistiku tzv. živého umenia, ktorým sa chce zaoberať ako svojou hlavnou
činnosťou,
- Otázkou ostáva, ako bude KHB vyberať umelcov na pripravované výstavy, podľa akých kritérií a pravidiel bude
hodnotiť – odporúčanie na vytvorenie kurátorského programu,
- zo strany MK SR opätovne prišiel návrh na vytvorenie neziskovej organizácie KHB s podporou rezortu kultúry,
VÚC a mesta Bratislava – schodnejšie riešenie z hľadiska finančného zabezpečenia aj nezávislého fungovania
organizácie KHB (prítomní zástupcovia KHB to odmietli, chcú štátnu príspevkovú organizáciu),
- KHB musí do svojho materiálu doplniť, čo je podľa nich náplňou inštitúcie KHB – v zákone č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v paragrafe 21 odseku 1 je jasne definované, čo má obsahovať
žiadosť o zriadenie samostatnej príspevkovej organizácie,
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- KHB bude fungovať v priestoroch Domu umenia tak, ako tomu bolo doteraz – formou prenájmu priestorov od
správcu budovy (je majetkom štátu), ktorým je Národné osvetové centrum (NOC),
- prípadný zmenený nájomný vzťah novovzniknutej KHB je otázkou ďalšieho rokovania s NOC, ale
predovšetkým s právnikmi aj z ministerstva kultúry,
- definícia štatutárneho orgánu v návrhu zriaďovacej listiny, ktorú vypracovala KHB, nie je správna, v návrhu je
viacero nesprávne uvedených vecí,
- keďže KHB chce ísť cestou štátnej príspevkovej organizácie, bude hospodáriť s verejnými zdrojmi, jednotlivé
činnosti KHB musia byť preto napoložkované v návrhu rozpočtu,
- návrh rozpočtu musí byť rozplánovaný na 3 roky (na stretnutí bol predložený v požadovanej trojročnej forme),
no v rozpočte musí byť zahrnutá aj prioritná umelecká činnosť, ktorá tam chýba,
- treba doplniť a definovať aj prioritné projekty, čo je položka v rozpočte MK SR určená na doplnkovú činnosť
organizácie,
- v rozpočte musia byť zahrnuté aj plánované výdavky na umeleckú činnosť, nie len prevádzkové náklady
(prevádzkové náklady + personálne náklady + umelecká činnosť + výstavné náklady + výnosy, príjmy KHB),
- tento rok sa ešte pokúsi rezort kultúry prealokovať pre KHB cca 70 tis. eur, čo je suma platby za nájom
priestorov (pre NOC), pre potreby činnosti KHB.

Počas rokovania odzneli tieto plánované zámery zo strany KHB:
- KHB deklarovala, že nemá úmysel registrovať sa ani v Registri múzeí a galérií SR ani v Zozname knižníc SR
podľa príslušných zákonov
- KHB chce viesť dokumentáciu súčasného vznikajúceho umenia, tak ako to robila doteraz,
- KHB sa plánuje naďalej zaoberať reflexiou, výskumom, archiváciou, katalogizáciou diel a následne robí
vizuálnu fotodokumentáciu, ktorú eviduje v online databáze vystavovaných diel (zástupcovia MK SR upozornili,
že na výskumnú a vedeckú činnosť treba mať akreditáciu od rezortu školstva),
- vystavované diela ostávajú majetkom umelca, nie KHB,
- doplnkovým cieľom KHB je aj zriadenie internej knižnice (zástupcovia MK SR upozornili, že verejná knižnica sa
musí riadiť zákonom o knižniciach),
- vedenie KHB má v pláne vytvoriť kurátorský program, ktorého úlohou bude selektovať a následne prezentovať
kvalitnú súčasnú domácu a zahraničnú umeleckú tvorbu,
- cieľom KHB je reagovať na súčasné problémy a spoločenskú situáciu,
- jedným z prínosov pre vystavujúcich domácich umelcov v KHB by mala byť možnosť získania zahraničného
angažmánu, keďže KHB plánuje výmenné spolupráce so zahraničnými Kunsthalle,
- Ilona Németh vyjadrila presvedčenie, že na Slovensku neexistuje múzeum súčasného umenia, kde majú
možnosť vystavovať mladí začínajúci umelci (zástupcovia MK SR upozornili, že je tu napríklad Danubiana
a viacero verejných či súkromných galérií, kde sa prezentuje aj umelecká tvorba študentov),
- Ilona Németh tiež doplnila, že koncept Kunsthalle Bratislava spočíva v myšlienke robiť výstavy iba pre stály
priestor v Dome umenia v Bratislave a nie v realizácii putovných výstav po Slovensku (zástupcovia MK SR
upozornili, že štátna príspevková organizácia je subjekt s celoslovenskou pôsobnosťou a nemôže sa zamerať iba
na jeden región),
- výtvarníci a predstavitelia KHB si nárokujú na budovu Domu umenia, hlavne na výstavné priestory, a vyjadrili
svoj záujem o vznik vlastníckeho práva formou zdieľanej správy budovy Domu umenia
- podľa N. Vrbanovej sa slovenská verejnosť slabo orientuje v oblasti súčasného umenia, preto sa KHB chce
venovať aj vzdelávacej činnosti.
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