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K ATA R Í N A H U L Í KOVÁ

DRUHÝ ROK
V BKIS
04/2021

04/2022

INTERNÁ

komunikácia a nastavenie procesov

STRATEGICKÁ
A KONCEPČNÁ
ČINNOSŤ

● príprava a realizácia strategického plánu BKIS pre roky 2021-2023

UMELECKÁ KOMISIA
BKIS (RADA BKIS)

● stretnutia na kvartálnej báze, na ktorých BKIS prezentuje pokrok

AUDIT ORGANIZÁCIE

● audit GDPR (kontrola agendy ochrany osobných údajov v podmienkach BKIS)

(misia a plán aktivít)
● celoročný zber dát k podujatiam organizácie
● spolupráca na príprave Koncepcie kultúry hlavného mesta Bratislava 2030

v transparentnom systéme výberu partnerov do spoluprác a projektov v oblasti
kultúry a prezentuje vyhodnotenia významných mestských podujatí

● vypracovanie kľúčovej dokumentácie na základe auditu

OPTIMALIZÁCIA
PROCESOV

ORGANIZAČNÁ
ŠTRUKTÚRA

● digitalizácia interných procesov - budovanie intranetu e-BKIS (nové
moduly: Open Call, schvaľovanie verejného obstarávania)
● nové cenníky poskytovaných služieb BKIS spojených s realizáciou podujatí

● identifikácia potrieb HR a zefektívnenie fungovania a riadenia oddelení
● dolaďovanie organizačnej štruktúry
● personálna optimalizácia produkčno-marketingových tímov s ohľadom
na novú filozofiu podpory aktérov kultúry
● zavedenie platovej optimalizácie organizácie s cieľom získať zamestnancov
vyššej kvality

PROJEKTOVÉ
RIADENIE

● zavádzanie projektového riadenia do tímov BKIS
● vytvorenie databázy - zásobníka projektov a úloh celej organizácie
● vytvorenie systému pravidelného reportingu projektov prostredníctvom
projektových vizitiek
● pravidelný reporting projektov a úloh organizácie štatutárovi
● prepájanie projektového riadenia s výkonnostným manažmentom

FIREMNÁ KULTÚRA

● systematizácia onboarding a offboarding procesu
● vyhľadávanie benefitov pre zamestnancov
● vitamínové balíčky pre zamestnancov počas pandémie COVID-19

PREVÁDZKA

● výpomoc Magistrátu hlavného mesta pri stavebných úpravách priestorov sídla BKIS
na Židovskej ulici, ktoré bude v priebehu 2Q-2022 odovzdané do správy
ZUŠ J. Kowalského
● komplexná výmena elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) v DPOH
● výmena požiarnych dverí v DPOH
● technologické úpravy kotolne DPOH
● zvýšenie kvality klímy v DPOH integráciou ionizačných zariadení do vzduchotechniky
● systematizácia a kategorizácia dokumentov registratúrneho strediska (archívu BKIS)
● komplexná príprava objektu bývalého Kina ZORA na budúcu prevádzku
● aktualizácia požiarno-evakuačných plánov a kontrola všetkých hasiacich zariadení
vo všetkých objektoch v správe BKIS

TECHNIKA

● modernizácia technologického vybavenia BKIS pre zvýšenie technickej úrovne
a väčšiu autonómiu využitia vlastných zdrojov
○ streamovanie podujatí vo vlastnej réžii
● elektronická kniha jázd
● modernizácia a oživenie priestorov CO krytu v DPOH pre menšie produkcie
● vytvorenie stálej kultúrnej scény v Sade Janka Kráľa

EXTERNÁ

komunikácia a nastavenie procesov

CORPORATE
IDENTITY
& DESIGN

MARKETING
A KOMUNIKÁCIA

● implementácia nového dizajn manuálu
● zjednotenie vizuálneho štýlu a komunikácie
● rozvoj webstránok BKIS a DPOH

● zavedenie GoOut – digitálna platforma pre propagáciu podujatí
● prepracovanie systému zasielania newsletteru, získavanie nových odberateľov
● lepšia kategorizácia obsahu v rámci sociálnych sietí
● príprava koncepcie rozvoja Youtube kanálu
● obnova LinkedIn profilu

OPEN CALL 2021

● pilotný ročník priamej podpory občana a jeho aktivít cez transparentný
systém podpory kultúrnych a komunitných podujatí na pôde hlavného mesta
● celkovo 137 prijatých žiadostí o podporu a spoluprácu
○ 57 podporených žiadateľov (máj - september 2021)

OPEN CALL 2022

● digitalizácia procesu od zberu dát až po vyhodnotenie
● spustený 1.2.2022 www.opencall.sk
● zriadenie komisie Open Call pre vyhodnocovanie žiadostí o podporu a spoluprácu
● vytvorenie nových procesov pre jednotlivé typy Open Callu
○ do prvej komisie bolo zaslaných 50 žiadostí

STRATEGICKÁ
PODPORA
KULTÚRNYCH
PODUJATÍ

SPOLUPRÁCA
S MESTSKÝMI
KULTÚRNYMI
ORGANIZÁCIAMI

● BKIS ako spoluvyhlasovateľ podpory pre strategické podujatia mesta:
https://bratislava.sk/sk/strategicka-podpora-kulturnych-podujati
● strategickí partneri BKIS pre rok 2021/22

● príprava a podpísanie memoránd o spolupráci s inými kultúrnymi
organizáciami na pôde mesta
● podpora projektov ostatných mestských príspevkových organizácii

MESTSKÉ ČASTI

● stretnutia so starostami mestských častí
● príprava pracovných skupín pre identifikáciu potrieb MČ
s cieľom nastavenia fungovania spoluprác a zberu dát
● vytvorenie novej pozície komunitného manažéra a alokovanie ďalšej
produkčnej pozície špeciálne pre podporu mestských častí
predstavenie systému Open Call zástupcom mestských častí

PODPORA
ZRIAĎOVATEĽA

● podpora projektov Magistrátu - realizácia podujatí podľa požiadaviek
zriaďovateľa, servis pre hlavné mesto Bratislava
● spoluorganizácia projektov mesta:
○ Cena primátora
○ Bratislavské mestské dni
○ Vianoce v Bratislave
● organizácia Magistrátneho dňa
● technické a produkčné zabezpečenie projektov:
○ Koncert pre pani prezidentku
○ Návšteva pápeža na Slovensku
○ Townhall: stretnutia s primátorom
○ Konferencia dopravy
○ Zásadný víkend
○ Festival mladého vína
● prebratie projektu “Sadni si!”

KULTÚRNE LETO
2021

● zrealizovaných 248 podujatí
● nová koncepcia festivalu (pravidelné programové cykly)
s novými kultúrnymi scénami
● vytvorenie novej mestskej kultúrnej scény v Sade Janka Kráľa
● oživenie priestoru Komenského námestia či Prüger-Wallnerovej záhrady
pravidelnými aktivitami

KREATÍVNE
PROJEKTY

● Rande s mestom - cyklus tematických vychádzok
○ 70 zrealizovaných vychádzok
● Rande s mestom - podcast nielen o dejinách Bratislavy
○ 1. séria 11 epizód, 2. séria od decembra 2021
● Klarisky Diškurz
○ 9 streamovaných diskusných relácií
● podpora a rozvoj kurzu Sprievodca cestovného ruchu
○ modernizácie učebných skrípt
○ podpora lektorov
○ vytváranie príležitostí pre uplatnenie sprievodcov v praxi
○ celoročná propagácia kurzu
○ záverečná promócia a sieň slávy - 11 absolventov
● príprava koncepcie nového fungovania hudobných telies na pôde mesta

KINO ZORA

● príprava projektového zámeru revitalizácie bývalého Kina Zora
na kultúrno-komunitné centrum pre tvorbu a prezentáciu v oblasti kultúry
a komunitného života v spolupráci s Oddelením kultúry hlavného mesta Bratislava
○ zber podnetov obyvateľov okolia a mestskej časti Trnávka ohľadom
budúcnosti Kina ZORA
● sprístupnenie interiéru bývalého Kina prostredníctvom dokumentárneho videoklipu

DIVADLO
P. O. HVIEZDOSLAVA

● premiéry v divadelnej sezóne 2021/22
○ projekt Anómia (7 pôvodných hier v 4 inscenáciách v 3 priestoroch)
○ inscenácia Kopny!Buchny!Ric! (zavŕšenie projektu Hravé čítanie)
○ Generácia Z: Sused, ktorého nechcem a Krása nevídaná
○ Websterovci
● sprievodné podujatia
○ Hry v DPOH (edukatívna talkshow, naživo aj online stream)
○ vytvorenie celoročného divadelného klubu pre deti s názvom Detský
divadelný klub
○ Hravé čítanie (divadelno-edukačný projekt)
● HOMMAGE À HVIE100SLAV: festival pri príležitosti 100. výročia úmrtia
básnika Pavla Országha Hviezdoslava
● projekt zdieľanej scény ako strešnej spolupráce dvoch zriaďovaných
divadiel (DPOH - hlavné mesto Bratislava, Divadlo Aréna - BSK)

Ostatné
aktivity

COVID-19

● prehodnotenie priorít a krízový manažment počas celého obdobia
● nastavenie krízového chodu BKIS
(tieňové tímy, striedanie zamestnancov na pracovisku)
● účasť BKIS na krízovom manažmente hlavného mesta

POMOC
PRE UKRAJINU

● pomoc Magistrátu hlavného mesta pri nastavení hotspotu
na hlavnej stanici v Bratislave
● príprava Open Callu pre umelcov z Ukrajiny
● poskytnutie ubytovania pre utečencov v apartmánoch DPOH

