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         Kontrakt č. MK –2638/2022-215/1203  

na rok 2022 

uzatvorený medzi 

Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky  

a Kunsthalle Bratislava 

 

 

Článok I. 

Účastníci kontraktu 

 

 

Poskytovateľ:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

ústredný orgán štátnej správy  podľa § 18 ods. 1 zákona č. 

575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy v znení neskorších predpisov 

Sídlo:    Nám. SNP č. 33, 813 31  Bratislava 

Štatutárny zástupca:  Natália Milanová, ministerka 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   SK90 8180 0000 0070 0007 1652 

IČO:    00165182 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

     a 

 

Prijímateľ:   Kunsthalle Bratislava, štátna príspevková organizácia 

Sídlo:    Dom umenia, Námestie SNP č. 12, 811 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca:  Jan Amann Kratochvil, riaditeľ 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   SK65 8180 0000 0070 0063 8970 

IČO:    52 832 171 

(ďalej len „prijímateľ“)    

 

 

Preambula 

 

Účastníci kontraktu sú si vedomí, že podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 z 18. 

decembra 2002 je kontrakt interný plánovací a organizačný dokument, ktorého cieľom je 

sprehľadniť vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a organizáciou v jeho pôsobnosti, v 

oblasti realizácie činností a ich financovania pri plnení verejných funkcií a verejnoprospešných 

činností 
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Článok II. 

Predmet kontraktu 

 

1. Kontrakt sa uzatvára v súlade so zriaďovacou listinou prijímateľa na poskytovanie 

verejných služieb a realizáciu nasledovných činností: 

a) správa a prevádzka,  

b) výstavná činnosť,  

c) vzdelávacia činnosť, 

a) dokumentačná činnosť 

  

2. Pri plnení činností a realizácii aktivít prihliadať na špecifické potreby osôb so 

zdravotným znevýhodnením v rámci technických, finančných a personálnych možností.  

 

3. Činnosti prijímateľa budú napĺňať najmä nasledovné ciele a ich merateľné ukazovatele: 

a) Správa a prevádzka: 

- zabezpečenie hospodárneho plánovania, 

- zabezpečenie prevádzkového plánovania, 

- zabezpečenie mzdovej politiky, 

- zabezpečenie účtovníctva a hospodárenia s pridelenými rozpočtovými a 

finančnými prostriedkami na úseku správy, 

b) Výstavná činnosť: 

- realizovať 5 výstav v priestore Kunsthalle Bratislava na prízemí budovy Domu 

umenia, 

- realizovať 2 výstavy v hlavnom výstavnom priestore Kunsthalle Bratislava. 

c) Vzdelávacia činnosť: 

- realizovať min.. 10 vzdelávacích aktivít pre školy, 

- realizovať min. 10 vzdelávacích aktivít pre deti a rodiny, 

- realizovať min .10 vzdelávacích programov pre dospelých, 

- realizovať 10 odborných programov (prednášok, diskusií, komentovaných 

prehliadok výstavami, performancií), 

- publikovať min. dvakrát Sprievodcu k výstavám realizovaným v priestoroch na 

1. poschodí Kunsthalle Bratislava, 

d) Dokumentačná činnosť: 

Produkcia dokumentov tematicky a formátovo prepojených s výstavným plánom 

organizácie v roku 2021: 

- 10 x odborná elektronická brožúra k výstavám realizovaným v priestoroch 

Kunsthalle Bratislava,  

- 10 x elektronická tlačová správa pre zahraničné prostredie v anglickom jazyku, 

- 10 x elektronická pozvánka v anglickom jazyku (digitálne publikovaná k 

výstavám v priestoroch Kunsthalle, 

e) aktivity reflektujúce celospoločenské udalosti, 

f) realizácia nových foriem práce s verejnosťou/publikom. 

Jednotlivé činnosti a merateľné ukazovatele sú uvedené v Prílohe č. 4. 
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4. Doplňujúce informácie od prijímateľa: 

a. Skutočný počet zamestnancov k 1. 1. 2022 – 10 zamestnancov; 

b. orientačný ukazovateľ: 10 zamestnancov. 

 

 

Článok III. 

Platobné podmienky 

 

1. Objem finančných prostriedkov sa stanovuje v súlade so záväznými a orientačnými 

ukazovateľmi štátneho rozpočtu na rok 2022 pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva 

kultúry Slovenskej republiky. 

2. Príspevok zo štátneho rozpočtu na plnenie činností (ďalej len „príspevok“)  je v rámci 

bežných výdavkov stanovený v celkovej sume 386 461,00 € (slovom: 

tristoosemdesiatšesťtisíc štyristošesťdesiatjeden eur). 

 

3. Príspevok sa rozpisuje do konkrétnych činností (Príloha č. 2 vrátane Prílohy č. 3). 

4. Poskytovateľ pridelí prijímateľovi ďalšie finančné prostriedky najneskôr do 31. 3. 2022 

na túto činnosť: 

a) realizácia výstav – v sume 100 000,00,- € (slovom: jednostotisíc eur). 

5. Činnosti a ukazovatele plnenia cieľov uvedené v čl. II. je možné upravovať len po 

predchádzajúcom písomnom súhlase poskytovateľa. 

6. Poskytovateľ môže zvýšiť, alebo znížiť výšku poskytnutého príspevku podľa čl. III. ods. 

2 a ods. 3 v závislosti od plnenia kontrahovaných činností  a ukazovateľov plnenia cieľov 

uvedených v čl. II.0 

7. Prijímateľ môže vykonať realokáciu finančných prostriedkov (zvýšenie/zníženie) medzi 

jednotlivými činnosťami za podmienky dodržania celkovej výšky príspevku zo štátneho  

rozpočtu podľa čl. III. ods. 2 na realizáciu činností podľa článku II., okrem presunov 

medzi kategóriami 610 a 630, presunom medzi programami rozpočtu, presunom medzi 

bežnými a kapitálovými výdavkami, presunom kapitálových výdavkov medzi 

investičnými akciami, na ktoré je potrebný predchádzajúci súhlas poskytovateľa.  

8. Prijímateľ nemôže vykonať zmenu účelu použitia finančných prostriedkov uvedených v 

čl. III ods. 3, ani ich realokáciu, bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa. 

 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti účastníkov kontraktu 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje: 
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a) oznámiť prijímateľovi výšku príspevku rozpisom bežných  výdavkov v termíne 

do 31. januára 2022, 

b) zabezpečiť financovanie činností podľa  článku II. v celoročnom rozsahu podľa 

článku III. ods. 2 a ods. 3 v  súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej 

pokladnici a o zmene 

 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a umožniť tak 

prijímateľovi dosahovať stanovené ukazovatele a naplnenie cieľov, 

c) poskytovať metodickú pomoc v rozsahu svojej pôsobnosti. 

 

2. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) dodržiavať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom podľa článku III. ods. 2 a ods. 

3 tohto kontraktu, zabezpečiť riadne vedenie účtovnej evidencie v súlade so zákonom 

č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a príslušných usmernení, 

resp. opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky, poskytnuté rozpočtové 

prostriedky vynakladať maximálne hospodárne účelne a efektívne a na žiadosť 

poskytovateľa bezodkladne predložiť požadované údaje z účtovnej evidencie 

prijímateľa;  

b) informovať poskytovateľa o problémoch, ktoré sa vyskytujú pri zabezpečovaní 

rozsahu činností v zmysle kontraktu, 

c) dosiahnuť rozpočtované príjmy vo výške 5 970,00 € (slovom: 

päťtisícdeväťstosedemdesiat eur); v prípade, ak tieto príjmy prijímateľ nedosiahne, je 

povinný prehodnotiť výšku rozpočtovaných výdavkov tak, aby bolo dodržané 

ustanovenie § 24 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

d) zverejňovať vo svojich informačných a propagačných materiáloch, že organizácia je 

štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou poskytovateľom. 

3. Prijímateľ sa v oblasti sprístupňovania kultúry a podpory návštevnosti prostredníctvom 

kultúrnych poukazov zaväzuje postupovať podľa aktuálnej výzvy zverejnenej na 

príslušný rok.  

4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo: 

a) znížiť výšku príspevku uvedenú v článku III. za účelom viazania rozpočtových 

prostriedkov v súlade s § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o  rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších 

predpisov. 

 

5. Ak je toto zníženie alebo zvýšenie vyššie ako 10 % celkovej výšky príspevku, 

poskytovateľ a prijímateľ uzavrú dodatok ku kontraktu pozmeňujúci rozsah predmetu 

kontraktu, 

6. viazať objem kontraktom dohodnutého celoročného objemu finančných prostriedkov v 

rozsahu a termínoch, ktoré budú počas trvania kontraktu určené prípadným uznesením 

vlády Slovenskej republiky. 
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Článok V. 

Spôsob a termín zverejnenia a vyhodnotenia kontraktu 

 

1. Tento kontrakt zverejnia obidve strany na svojich webových sídlach najneskôr do 31. 

januára 2022. 

2. Priebežné hodnotenie plnenia činností a ukazovateľov plnenia cieľov vyplývajúcich z 

kontraktu sa uskutoční formou predkladania výkazov v systéme Štátnej pokladnice a 

Správy o činnosti a hospodárenia za 1. polrok 2022 v termínoch a podľa štruktúry 

stanovených poskytovateľom. 

3. Záverečné hodnotenie plnenia činností a ukazovateľov plnenia cieľov vyplývajúcich z 

kontraktu sa uskutoční po uplynutí času trvania kontraktu, v termínoch a podľa štruktúry 

stanovených poskytovateľom formou predkladania: 

a) výkazov v systéme Štátnej pokladnice, 

b) Správy o činnosti a hospodárenia za rok 2022. 

4. Verejný odpočet plnenia činností a ukazovateľov plnenia cieľov kontraktu sa uskutoční 

po vypracovaní a predložení Správy o činnosti a hospodárení za rok 2022. 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Kontrakt sa uzatvára na čas určitý, a to na obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 

2022. 

 

2. Neoddeliteľnou súčasťou kontraktu sú Prílohy č. 1, 2, 3 a 4. 

 

3. Kontrakt môže byť so súhlasom poskytovateľa a prijímateľa zmenený, a to výhradne 

formou písomných a číslovaných dodatkov. 

 

4. Kontrakt je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, jeden rovnopis pre poskytovateľa a 

jeden rovnopis pre prijímateľa. 

 

 

Bratislava 27. 1. 2022 

 

 

 

 

     Natália Milanová      Jan Amann Kratochvil  

     ministerka kultúry                                                  riaditeľ Kunsthalle Bratislava 
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Prílohy: 

Príloha č. 1 – rekapitulácia činností a ich finančného krytia. 

Príloha č. 2 – výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie – sumárna tabuľka. 

Príloha č. 3 – výdavky na jednotlivé činnosti v členení podľa ekonomickej klasifikácie vrátane 

charakteristík plánovaných činností. 

Príloha č. 4 – merateľné ukazovatele (výstupové a výsledkové) 



Príloha č. 1

VÝDAVKY % podiel ŠR 

SPOLU  z celku

(v eurách) (stĺpec 2)

a b 1 2 3 4 5 6

Správa a prevádzka 384 431                 378 461                 5 970                         -                           384 431                 98%

Vzdelávacia činnosť 4 000                      4 000                      -                              -                           4 000                      1%  

Dokumentačná činnosť 4 000                      4 000                      -                              -                           4 000                      1%

-                           

-                            

-                           

-                           

-                            

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

392 431               386 461 5 970 0 392 431 100%

Názov organizácie: Kunsthalle, Bratislava

(štátna príspevková organizácia) REKAPITULÁCIA ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V KONTRAKTE NA ROK 2022

Názov činnosti    

FINANČNÉ KRYTIE (v eurách) :

Prostriedky zo 

ŠR
Z tržieb                         

a výnosov

Z iných                 

zdrojov
SPOLU

Číslo telefónu: +421 2 20 476 261 Číslo telefónu: +421 2 20 476 241

Špecifikovať

SPOLU

Dátum: 22/12/2021 Dátum: 22/12/2021

Vypracovala: Denisa Zlatá Schválil: Jan Amann Kratochvil

1



Príloha č. 2

(štátna príspevková organizácia)

(v eurách)

a 1 2 3 4

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 166 356               160 386               5 970                   -                          

620 – Poistné a príspevok do poisťovní 65 866                 65 866                 -                        -                          

630 – Tovary a služby 159 402               159 402               -                        -                          

Z toho

08S - 630 Tovary a služby 159 402               159 402               -                       -                         

0EK - 630 Tovary a služby -                       -                       -                       -                         

640 – Bežné transfery 807                      807                      -                        -                          

Spolu 600 - Bežné výdavky 392 431               386 461               5 970                   -                          

Spolu 700 - Kapitálové výdavky -                        -                        -                        -                          

SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 600 a 700 392 431               386 461               5 970                   -                          

Názov organizácie: Kunsthalle, Bratislava

SUMÁRNA TABUĽKA

(súhrn všetkých kontrahovaných činností v súlade s Prílohou č. 1)

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie

Výdavky 

celkom

Z prostriedkov 

ŠR

Z tržieb a 

výnosov
Z iných zdrojov

Dátum: 22/12/2021 Dátum: 22/12/2021

Vypracovala: Denisa Zlatá Schválil: Jan Amann Kratochvil

Číslo telefónu: +421 2 20 476 261 Číslo telefónu: +421 2 20 476 241
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Názov organizácie: Kunsthalle, Bratislava

(štátna príspevková organizácia)

(v eurách)

a 1 2 3 4

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 166 356                 160 386               5 970                             -                         

620 – Poistné a príspevok do poisťovní 65 866                   65 866                -                                  -                         

630 – Tovary a služby 151 402                 151 402               -                                  -                         

Z toho

08S - 630 Tovary a služby 151 402                 151 402              -                                 -                         

0EK - 630 Tovary a služby -                         -                       -                                 -                         

640 – Bežné transfery 807                        807                     -                                  -                         

Spolu 600 - Bežné výdavky 384 431                 378 461               5 970                             -                         

Spolu 700 - Kapitálové výdavky -                          -                       -                                  -                         

SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 600 a 700 384 431                 378 461               5 970                             -                         

Dátum: 22/12/2021

Schválil: Jan Amann Kratochvil

 

Príloha č. 3 a)

Správa a prevádzka

Dátum: 22/12/2021

Vypracovala: Denisa Zlatá

Číslo telefónu: +421 2 20 476 261 Číslo telefónu: +421 2 20 476 241

Z tržieb a výnosov Z iných zdrojov
Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie

Výdavky celkom

Z prostriedkov 

ŠR
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Názov organizácie: Kunsthalle, Bratislava

(štátna príspevková organizácia)

(v eurách)

a 1 2 3 4

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV -                           -                        -                                   -                          

620 – Poistné a príspevok do poisťovní -                           -                        -                                   -                          

630 – Tovary a služby 4 000                      4 000                   -                                   -                          

Z toho

08S - 630 Tovary a služby 4 000                     4 000                  -                                  -                         

0EK - 630 Tovary a služby -                          -                       -                                  -                         

640 – Bežné transfery -                           -                        -                                   -                          

Spolu 600 - Bežné výdavky 4 000                      4 000                   -                                   -                          

Spolu 700 - Kapitálové výdavky -                           -                        -                                   -                          

SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 600 a 700 4 000                      4 000                   -                                   -                          

Dátum: 22/12/2021

Schválil: Jan Amann Kratochvil

Príloha č. 3 b)

Vzdelávacia činnosť 

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie

Výdavky celkom

Z prostriedkov 

ŠR
Z tržieb a výnosov Z iných zdrojov

Dátum: 22/12/2021

Vypracovala: Denisa Zlatá

Číslo telefónu: +421 2 20 476 261 Číslo telefónu: +421 2 20 476 241
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Názov organizácie: Kunsthalle, Bratislava

(štátna príspevková organizácia)

(v eurách)

a 1 2 3 4

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV -                           -                        -                                   

620 – Poistné a príspevok do poisťovní -                           -                        -                                   

630 – Tovary a služby 4 000                      4 000                   -                                   

Z toho -                        

08S - 630 Tovary a služby 4 000                     4 000                  -                                  

0EK - 630 Tovary a služby -                          -                       

640 – Bežné transfery -                           -                        

Spolu 600 - Bežné výdavky 4 000                      4 000                   -                                   -                          

Spolu 700 - Kapitálové výdavky -                           

SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 600 a 700 4 000                      4 000                   -                                   -                          

Dátum: 22/12/2021

Schválil: Jan Amann Kratochvil

Príloha č. 3 c)

Dokumentačná činnosť

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie

Výdavky celkom

Z prostriedkov 

ŠR
Z tržieb a výnosov Z iných zdrojov

Dátum: 22/12/2021

Vypracovala: Denisa Zlatá

Číslo telefónu: +421 2 20 476 261 Číslo telefónu: +421 2 20 476 241
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Kunsthalle Bratislava 
Príloha č. 3a 

 
Správa a prevádzka 

Zodpovedný pracovník: Mgr. Magdaléna Fábryová 
 

 
 
Prevádzková a riadiaca činnosť 
 
a) popis činnosti - Prevádzková a riadiaca činnosť spočíva v odbore hospodárskeho plánovania, prevádzkového 
plánovania, mzdovej politiky, účtovníctva, hospodárenia s pridelenými rozpočtovými a finančnými prostriedkami na úseku 
správy. 
Náklady na zabezpečenie základného chodu KHB najmä, nie však výlučne: 
- náklady na správu a prevádzku organizácie 
- materiálové náklady 
- rutinná a štandardná údržba 
- mzdové výdavky kmeňových zamestnancov - cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné) 
- energie,voda a komunikácie 
- všeobecné služby 
- špeciálné služby 
- stravovanie a iné sociálne náklady vyplývajú cez platných právnych predpisov - mzdy zamestnancov výkonávajúcich 
prácu mimo pracovného pomeru 
 
b) odhad nákladov objednávanej činnosti - náklady na činnosť: 378 461 EUR  
f) spôsob financovania objednávanej činnosti - štátny rozpočet a vlastné zdroje 
g) kľúčoví užívatelia objednávanej činnosti - návštevníci, zamestnanci organizácie 
 
 
V Bratislave dňa 22/12/2021 
 
Vypracoval: Magdaléna Fábryová  
 
Schválil: Jan Amann Kratochvil 

 
 

 
 
 

Kunsthalle Bratislava 
Príloha č. 3b 

 
Vzdelávacia činnosť 

Zodpovedný pracovník: Lucia Kotvanová 
 
 

Kunsthalle Bratislava zabezpečuje vzdelávaciu funkciu organizácie, poskytuje metodickú pomoc a usmernenie v oblasti 
vzdelávania súčasným umením. Realizuje vzdelávaciu činnosť a doplnkové odborné a kreatívne programy pre rôzne 
cieľové skupiny odbornej a širokej verejnosti; vykonáva kultúrno-výchovnú činnosť umeleckého a kultúrno- 
spoločenského zamerania a podieľa sa na tejto činnosti iných subjektov. 
 
Vzdelávaciu činnosť prijímateľa budú napĺňať najmä nasledovné ciele a ich ukazovatele: poskytovanie metodicko-
odborných, poradenských, konzultačných, vzdelávacích a publikačných činností v súvislosti so vzdelávacou funkciou 
inštitúcie: 
- realizovať min. 10 vzdelávacích aktivít pre školy, 
- realizovať min. 10 vzdelávacích aktivít pre deti a rodiny, 
- realizovať 10 vzdelávacích programov pre dospelých, 
- realizovať 10 odborných programov (prednášok, diskusií, komentovaných prehliadok výstavami, performancií) 
- publikovať 2x Sprievodca k výstavám realizovaným na 1. poschodí Kunsthalle 
 
Vzdelávacia činnosť 
 

V rámci vzdelávacej činnosti sa zoznamuje široká verejnosť so súčasným umením prostredníctvom špecializovaných 
vzdelávacích foriem (kurátorský sprievod, komentovaná prehliadka výstavy, workshop, herňa, animačný program, 



 

 

diskusia, prednáška a i.) Činnosť sa sústreďuje najmä na aktivizačné programy realizované k aktuálnym výstavám v 
priestore Kunsthalle Bratislava, ako aj v priestore Kunsthalle LAB, prepojené na činnosti v galerijnom ateliéri. 
Zabezpečuje tiež metodickú funkciu v oblasti vzdelávania súčasným umením, konzultačné služby, metodické stretnutia a 
odborné školenia mediátorov. Venuje sa tiež výskumnej a publikačnej činnosti na poli vzdelávania umením. 
- Náklady na činnosť: 4 000 EUR 
- Ciel - spoznávanie súčasného umenia a budovanie vizuálnej gramotnosti 
- Cielová skupina - široká verejnosť, so špecifickým zacielením na detského diváka a študentov 
 
Spolupráca s materskými, základnými, strednými, vysokými školami, galériami a múzeami, metodicko-pedagogickým 
centrom, rodinnými centrami, centrami voľného času a záujmovými skupinami, galerijnými pedagógmi, pedagógmi, 
teoretikmi a výtvarníkmi pri realizácii vzdelávacích programov, prednášok a workshopov. 
- náklady na činnosť (materiál, metodické pomôcky, tlač, odborní lektori): 1 800 EUR 
- Cielová skupina - rodiny, deti MŠ, žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ, pedagógovia, dospelí 
 
Program Detský mediátor, zameraný na detského návštevníka, prebieha formou periodických aktivít, počas ktorých deti 
spoznávajú svet súčasného umenia a fungovania galérie. Jeho súčasťou je sprevádzanie vybranými výstavami z 
pohľadu detskej optiky. 
- náklady na činnosť (materiál, odborní lektori): 300 EUR 
- Cielová skupina - žiaci ZŠ, rodiny, dospelí 
 
Odborné programy (prednášok, diskusií, komentovaných prehliadok výstavami, performancií) 
- náklady na činnosť: 1600 EUR 
- Cielová skupina - odborná verejnosť, umelci, kurátori, laická verejnosť, mladí ľudia 
 
 
V Bratislave dňa 22/12/2021  
 
Vypracovala: Lucia Kotvanová  
 
Schválil: Jan Amann Kratochvil 
 
 
 
 

Kunsthalle Bratislava 
Príloha č. 3c 

 
Dokumentačná činnosť 

Zodpovedný pracovník: Erik Vilím 
 
 

Kunsthalle Bratislava je nezbierkotvorná galéria prezentujúca výstavy domácich a zahraničných vizuálnych umelcov. 
Sídli v priestoroch Domu umenia v centre Bratislavy a jej poslaním je mapovať a sprístupňovať aktuálne vizuálne umenie 
domácemu i zahraničnému publiku. Kunsthalle Bratislava je odborným, dokumentačným a vzdelávacím pracoviskom pre 
oblasť súčasného vizuálneho umenia. 
 
Dokumentačná činnosť sprievodných materiálov 

a) Edičná činnosť KHB sa orientuje na nasledovné oblasti: produkovanie a vydávanie sprievodných a edukatívnych 
materiálov k výstavám, neperiodických publikácií a katalógov mapujúcich jednotlivé výstav. Edičná činnosť zahŕňa 
písanie odborných textov k výstavám, spracovanie, editovanie, dokumentovanie a archivovanie všetkých textových a 
obrazových informácií potrebných na produkciu umelecky relevantných výstavných projektov, grafické spracovanie, 
zabezpečenie prekladov a prípravu edičných titulov do tlače, starostlivosť o archív inštitúcie a distribúciu vydaných 
edičných titulov. 
 
Publikačná a edičná činnosť 
V rámci publikačnej a edičnej činnosti budú jednotlivé textové materiály zverejňované v masmédiách, odborných 
periodikách a webových portáloch zameraných na súčasné vizuálne umenie, ktoré informujú verejnosť o činnosti KHB a 
propagujú jej edičné tituly. Všetky vydané materiály sú dostupné v digitálnej forme na webovej doméne inštitúcie 
kunsthallebratislava.sk. 
- náklady na činnosť : 4000,00 EUR 
- cielova skupina - široká verejnosť  
 
Plánované edičné resp. publikačné tituly 
V rámci edičnej resp. publikačnej činnosti plánuje Kunsthalle Bratislava v roku 2022 publikovat dokumentov tematicky a 
formátovo spojených s realizovanými výstavnými projektmi, ako aj doplnkovou programovou ponukou organizácie: 
 
10 x odborná elektronická brožúra k výstavám realizovaným v priestore Kunsthalle Bratislava 
 - náklady na činnosť: 3100 EUR 



 

 

 - cielova skupina - široká a odborná verejnosť 
 
10 x elektronická tlačová správa pre zahraničné prostredie v anglickom jazyku 
- náklady na činnosť: 500 EUR 
- cielova skupina - medzinárodná široká a odborná verejnosť 
 
10 x elektronická pozvánka v anglickom jazyku (digitálne publikovaná k výstavám v priestoroch Kunsthalle Bratislava) 
- náklady na činnosť: 200 EUR 
- cielova skupina - medzinárodná široká a odborná verejnosť 
 
 
 
V Bratislave dňa 22/12/2021 
 
Vypracoval: Erik Vilím 
 
Schválil: Jan Amann Kratochvil  
 
 
 
 

Kunsthalle Bratislava 
Príloha č. 3c 

 
Výstavná činnosť 

Zodpovedný pracovník: Jan Amann Kratochvil 
 
 

V rámci dodatečného příspěvku z MK SR v hodnotě 100.000 EUR pro rok 2022 Kunsthalle Bratislava realizuje svoji 
hlavní, respektive výstavní činnost v prostorách hlavního sálu Domu umění a výstavního prostoru na úrovni Namestie 
SNP.  
 
V hlavním prostoru realizuje dvě výstavy:  

 1) výstavu finalistů Ceny Oskara Čepana 
 2) Sólovou výstavu britsko-francouzského vizuálního umělce a performera Paula Maheke 

Zároveň v tomtéž prostoru proběhne diskurzivní a performativní projekt kurátora a umělce Borise Ondřeičky a 
psychoterapeuta Jana Ballxe s názvem SOS sestávající z přednášek, panelových diskuzí, filmových screeningů a 
performancí.  
 
Ve výstavním prostoru na úrovni ulice se odehraje série pěti výstav:  

 1) Výstava umělecké dvojice Anetta Mona Chisa a Aleksandra Vajd 
 2) Solová výstava rakouské umělkyně Barbory Kapusty 
 3) Mezinárodní kurátorský projekt rakouského umělce a kurátora Juliuse Pristauze  
 4) Mezinárodní projekt realizovaný ve spolupráci s Kunsthalle Wien a Galerií Rudolfinum v Praze: “Do Nothing, Feel 
Nothing” 

 5) Společný projekt britsko-italské umělkyně Celine Condorelli a britského filmaře a vizuálního umělce Bena Riverse 
 
V případě úspěšného dodatečného fundraisingu uspořádá Kunsthalle Bratislava ve spolupráci s GMB, VŠVU, 
Metropolitním institutem Bratislava a dalšími partnery pilotní ročník nového bienále umění ve veřejném prostoru. 
 
Současně do veřejného prostoru Kunsthalle Bratislava vstoupí diskurzivním a performativním programem Lydie 
Pribišové organizovaném ve spolupráci se vybranými zahraničními umělci a kurátory.  

 
V Bratislave dňa 22/12/2021 
 
Vypracoval a schválil: Jan Amann Kratochvil  



Príloha č. 4

(štátna príspevková organizácia)

Výstupové merateľné ukazovatele Hodnota Výsledkové merateľné ukazovatele Hodnota

1 2 3 4 5

výstavná činnosť celkový počet výstav 7(8) počet návštevníkov

hlavní výstavní sál 2 počet návštevníkov

úroveň ulice 5 počet návštevníkov  

veřejný prostor 1 (v případe úspěšného fundraisingu)počet návštevníkov

z toho kolaborace s místními i zahraničními institucemi 2 počet návštevníkov

počet návštevníkov

pozn.1.: Realné výstupy měřitelných ukazatelů se vyjeví až během roku 2022 v ohledu k dalšímu fundraisingu a formám spolupráce s partnerskými institucemi. Vzhledem k decembrovému termínu klarifikace rozpočtu na přístí rok není možné mít přesnou kontrolu nad celým obsahem již nyní. 

pozn.2.: V tabulce stanovené hodnoty pokrývají pouze základní činnost. Je možné, až pravděpodobné, že budou v reálu vyšší. 

Datum: 22/12/2021 Dátum: 22/12/2021

Vypracoval: Jan Amann Kratochvil Schválil: Jan Amann Kratochvil

Číslo telefónu: +421 2 20 476 241 Číslo telefónu: +421 2 20 476 241

Názov organizácie: Kunsthalle Bratislava

Výstavná činnosť

Názov činnosti
Merateľné ukazovatele a ich hodnoty

1



2


