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Dôvodová správa 

V zmysle uznesenia č. 277/2015 zo dňa 24.9.2015 Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) predkladá návrh 
projektu otváracieho podujatia Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava 2016, ktoré by 
bolo spojené so začiatkom slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.  

Z variantných riešení sa do prípravnej a rokovacej fázy dostal variant, v ktorom 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava rokujú o konaní spoločného podujatia, ktoré sa bude konať na 
Hlavnom námestí, 2.7.2016. Dramaturgia podujatia počíta s hudobnou prezentáciou 28 
medzinárodných sólistov z členských štátov EÚ. 



 
Informácia o projekte otváracieho podujatia Kultúrneho leta a Hradných slávností 

2016, ktoré by bolo spojené so začatím slovenského predsedníctva v  
Rade Európskej únie. 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) vypracovalo  projekt  Otváracieho 
podujatia Kultúrneho leta a hradných slávností 2016, spojený so začatím predsedníctva v 
Rade Európskej únie podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy (MsZ) č. 277/2015 a prezentovalo ho na pravidelnej porade primátora (PPP) dňa 
10.11.2015, následne 1.3.2016. 
 
 

Návrhy projektu otváracieho podujatia k predsedníctvu SR v Rade EÚ pre verejnosť a 
Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava 2016: 
 

Slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie (ďalej „Rada EÚ“) začína 1.7.2016. 
Garantom prvého slovenského predsedníctva v Rade EÚ je Vláda Slovenskej republiky 
a veľkú časť povinností zastáva hlavné mesto SR Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) na 
úrovni vedenia mesta, Úradu vlády SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR (MZV). V súčasnosti sú podujatia v štádiu príprav.  

Oficiálne slávnostné spoločenské otvorenie pri príležitosti prvého slovenského 
predsedníctva bude v novej budove Slovenského národného divadla dňa 1.7.2016. Adresátom 
sú pozvaní protokolárni hostia z Európskej únie (EÚ) a Slovenska, zastupiteľské úrady 
v Bratislave a ďalší hostia. 

BKIS vníma zadanie otváracieho koncertu pre verejnosť ako spôsob, akým otvoriť a 
prezentovať túto dôležitú udalosť s celoslovenským významom pre Bratislavčanov 
a verejnosť a súčasne zvýrazniť fakt, že predsedníctvo je spojené s Bratislavou. To prináša 
nielen obmedzenia, ale v prvom rade aj skutočnosť, že Bratislava sa stáva na šesť mesiacov aj 
hlavným mesto Európy. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je zámer smerovaný do verejného 
priestoru vo forme open-air podujatia, a to na Hlavné námestie v Bratislave. Výber lokality 
vychádza zo zámeru, že námestie je významným miestom a centrom hlavného mesta. 
Významné podujatia sa tu konali aj v minulosti – patrili k nim už sprievody mestom počas 
korunovácií z nedávnej histórie oslavy vstupu Slovenska do EÚ, návšteva anglickej kráľovnej 
v Bratislave a mnohé ďalšie. Slávnostný program na námestí by bol pre verejnosť, pozvaných 
hostí a za účasti zástupcov EÚ, Vlády SR a vedenia mesta, poslancov Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta. Koncept otvoreného podujatia je dnes aj súčasťou zámeru 
MZV. 

Predrokované úlohy: 

- MZV a EZ SR ako garant protokolárnej slovenskej časti v SND už začalo prípravy 
podujatia pre verejnosť, podľa aktuálnej informácie pripravilo návrh spoločenského 
podujatia v spolupráci s festivalom Viva Musica!; 

- pri tomto projekte komunikuje MZV s hlavným mestom a BKIS -  počíta so zapojením 
hlavného mesta a BKIS;  

- dramaturgia je zameraná na sólistov z 28 členských štátov EÚ, ktorí budú súčasťou 
otváracieho hudobného programu; 

- podujatie má byť financované z príspevku MZV a doplnkovo zo zdrojov festivalu Viva 
Musica!, -  predpokladá sa aj so zapojením hlavného mesta a BKIS; 

- návrh spolufinancovania zo strany hlavného mesta sa týka hlavne nákladov spojených 
s informovaním, propagáciou podujatí a projektov počas Predsedníctva SR v EU, 
logistickou, technickou a produkčnou podporou. Pri tomto variante je dôležité skoré 
dorokovanie spojenia tém koncertu, a to koncertu ako otváracieho podujatia pri príležitosti 



Predsedníctva SR v EU, podujatia ako súčasti festivalu Viva Musica!  a podujatia z cyklu 
otváracích programov festivalu Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava 2016;  

- dôležitá je tiež dohoda a spoločnej komunikácii MZV, hlavného mesta, BKIS a partnerov 
projektu - v tlačových správach, RTVS, vizuáloch a ďalších.  

 
Predpokladaný rozpočet zapojenia hlavného mesta SR Bratislavy:  
Technická, programová podpora a podpora informovanosti a propagácie v sume cca 
15 tisíc €. 
 
Koordináciu príprav a vedenie rokovaní realizuje kancelária primátora za účasti BKIS 
a ďalších partnerov.  
 
Vývoj príprav :  
 
1. MZV sa obrátilo na hlavné mesto so žiadosťou o poskytnutie priestoru a spoluprácu na 

koncerte k otvoreniu Predsedníctva SR v EÚ.  
 

2. Termín koncertu bol určený na 2.7.2016 
 

3. BKIS sa zúčastnilo rokovania medzi MZV s kanceláriou primátora dňa 3.2.2016 
o spolupráci k Predsedníctvu SR v EÚ, ktorého súčasťou bola aj téma otváracieho 
koncertu. 
Záver: Potvrdenie záujmu o spoluprácu MZV a hlavného mesta. MZV komunikovalo 
požiadavku na ďalší termín až po definitívnom uzavretí príprav z ich strany a doriešení 
podmienok zapojenia RTVS.  
 

4. Predmetom rokovania a spolupráce je aj téma spolupráce MZV s BKIS pri kultúrnych 
programoch (osobitne Kultúrnom lete  a Hradných slávností 2016) počas Predsedníctva SR 
v EU. 
  

5. Ďalší krok bude dorokovanie spolupráce a komunikácie podujatia a formalizovanie 
podmienok spolupráce medzi MZV a hlavným mestom.  

 


