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I.1. BLIŽŠIE KU GALÉRII (VZDELÁVANIE UMENÍM A PRE UMENIE)

Za N – CSU: Marcela Lukáčová, Bohdana Hromádková
Kategória: vzdelávací kurz Nadácie – Centrum súčasného umenia

� Nadácia – Centrum súčasného umenia v roku 2009 otvorila ročný vzdelá-
vací program obsahovo zameraný na vzdelávanie umením, galerijnú peda-
gogiku a lepšie sprístupňovanie vizuálneho umenia jeho divákom. 
Bližšie ku galérii je zúročením skúseností nadácie z realizácie úspešného
vzdelávacieho programu Bližšie k múzeu (2004 – 2007) a jeho voľným
pokračovaním. Tentoraz bol program určený len pre pracovníkov galérií, jeho
obsah sme užšie zamerali na svet výtvarného umenia, na vzdelávanie umením
a galerijnú pedagogiku. Hlavným cieľom kurzu bolo podporiť lepšie sprís-
tupňovanie súčasného vizuálneho umenia a kultúry verejnosti. Program sme
otvorili v marci 2010, doteraz sme zrealizovali 3 zo 4 plánovaných tréningov. 

VZDELÁVACIE PROGRAMY

� ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

Celkový rozsah vzdelávania: 4 tréningy (3 tréningy x 2,5 dňa a 1 jesenná
škola – 3,5 dňa, celkovo 88 hodín vzdelávania) 
Účastníci: v skupine je 16 účastníkov, väčšina z nich pracuje v galériách 
(a múzeách umenia), zastúpené je celé Slovensko 
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� REALIZOVANÉ AKTIVITY V ROKU 2010:

1. tréning: 25. – 27. marec 2010, Bratislava
Lektori: Marcela Lukáčová, Daniela Čarná  
Okruhy tém: 
� interpretácia výtvarného umenia (metódy interpretácie, kladenie otázok;
formálna, subjektívna, obsahová a kontextuálna interpretácia diela), workshop
k téme 
� terminológia v oblasti galerijnej pedagogiky a jej správne používanie
� cieľová skupina dieťa (dieťa v predškolskom veku a v ranom školskom veku
v galérii), workshop k téme



2. tréning: 3. – 5. jún 2010, Bratislava a Brno
Lektorka: Marcela Lukáčová
Okruhy tém: 
� cieľová skupina mladí ľudia, charakteristika skupiny a jej potrieb (vývinová
psychológia), workshop k téme 
� celodenná exkurzia do Brna, skupina účastníkov absolvovala dva vzdelá-
vacie programy v Moravskej galérii a v Dome umenia mesta Brna
� konštruktivistická pedagogika v galérii, teória a praktický workshop k téme

3. tréning: jesenná škola
13. – 14. októbra 2010 – Stanica Žilina-Záriečie
15. – 16. októbra 2010 – Liptovská Galéria P. M. Bohúňa 
Lektori: Marcela Lukáčová, Hanka Lukšů, Michalela Guillaume, Daniela Čarná
� Realizácia workshopov, prednášok a diskusií zameraných na proces a me-
tódy sprístupňovania súčasného umenia a kultúry. Do programu sa priamo 
zapojila aj Hanka Lukšů, ktorá na Stanici pripravuje a realizuje vzdelávacie 
programy pre deti a obyvateľov Žiliny a okolia. Tiež sme sa venovali tomu, ako
sformulovať ponuku vzdelávacích programov. 
� Tvorivosť, rozvoj tvorivosti a metodiku galerijných tvorivých dielní, tému
viedla Michaela Guillaume (Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity). 
� V Liptovskom Mikuláši sme ďalšie dva dni pracovali v expozíciách Galérie
P. M. Bohúňa. Daniela Čarná účastníkov previedla animáciou a interpretáciou
moderného a súčasného výtvarného umenia.  
� Posledný deň sme sa bližšie pozreli na charakteristiku a potreby cieľovej
skupiny rodina s deťmi, workshop k téme.

� Realizácia posledného tréningu je plánovaná na marec 2011 v Slovenskej
národnej galérii v Bratislave s tematickým zameraním na vzdelávanie dospelých
a prípravu metodických materiálov pre pedagógov.
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� exkurzia do Galérie mesta Bratislavy, kde skupina absolvovala na „vlastnej
koži“ animačný program k výstave Galandovci, ktorý viedla Daniela Čarná (kurá-
torka a galerijná pedagogička, účastníčka progr. Bližšie k múzeu).
� tvorivá dielňa zameraná na tvorbu pracovného listu k výstavám galérií a nad-
väzujúca teória – princípy koncipovania didaktických materiálov



II.1. CENA OSKÁRA ČEPANA 2010

Za N – CSU: Lucia Gavulová
Kategória: grant Stredoeurópskej nadácie, Ministerstvo kultúry SR, Foun-
dation for a Civil Society (USA), Trust for Mutual Understanding (USA),
Nadačný fond Slovak Telekom, Montáže Čakovice, a. s., British Council
Spolupráca: Slovenské národné divadlo, Galéria Medium, VŠVU

� V roku 2010 Nadácia – Centrum súčasného umenia organizovala pätnásty
ročník súťaže Cena Oskára Čepana. Súťaž každoročne oceňuje mladého vizuál-
neho umelca do 35 rokov v ľubovoľnom médiu výtvarného umenia. Zámerom
projektu je stimulovať tvorbu mladých umelcov, etablovať ich na profesionálnej
scéne, podporovať realizáciu nových diel, prezentovať slovenské umenie v za-
hraničí. Víťaz získava finančnú odmenu v hodnote 2 600 eur, šesťtýždňový rezi-
denčný pobyt v rámci International & Curatorial Program ISCP (iscp-nyc.org)
v New Yorku (USA) a samostatnú výstavu na pôde Slovenskej národnej galérie.
Cena je navyše súčasťou prestížneho networku YVAA (Young Visual Artist

II. VÝSTAVNÉ AKTIVITY
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Awards – www.yvaa.net) združujúceho od roku 2001 ceny tohto druhu v kra-
jinách strednej a východnej Európy. Slávnostné vyhlásenie a odovzdanie Ceny
Oskára Čepana je spojené s vernisážou výstavy finalistov a víťaza. Každoročne
sa event radí k očakávanej udalosti roka, ktorá priťahuje pozornosť ako odbor-
nej komunity, tak aj médií a širokej verejnosti. Vyhlasovanie výsledkov sa v roku
2010 konalo vo foyeri historickej budovy Slovenského národného divadla, ďalší
program pokračoval na nádvorí partnerskej Galérie MEDIUM, v ktorej až 
do augusta 2010 prebiehala výstava Cena Oskára Čepana 2010. Vernisáž
bola spojená s koncertom hudobnej formácie EA a zúčastnilo sa jej približne
300 návštevníkov. 
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� V roku 2010 sa do súťaže prihlásil dosiaľ rekordný počet 60 umelcov, 
z toho nominovaných prostredníctvom Rady nominátorov z radov kurátorov,
teoretikov a etablovaných výtvarníkov bolo 25 umelcov. Rada nominátorov
predstavuje svojou odbornosťou záruku oslovenia a výberu kvalitných umelcov
s potenciálom ďalšieho vývoja. O finalistoch a víťazovi Ceny Oskára Čepana
2010 rozhodovala komisia v zložení doc. Anna Daučíková, akad. soch., doc.
Ilona Németh, akad. soch. (v zastúpení Mgr. Art. Lucie Tkáčovej), Sharon 
Kivland (Veľká Británia / Francúzsko), Mgr. Alexandra Kusá PhD. a Mgr. Marek
Pokorný. Komisia sa rozhodla vybrať do finále umelcov, ktorých práca a prístup
k tvorbe majú rôznorodý charakter, vzbudzujú diskusiu, nastoľujú otázky, podne-
cujú úvahy o podobách súčasného vizuálneho umenia na Slovensku a zároveň
vykazujú potenciál svojho vlastného budúceho vývoja. Porota sa rozhodla vybrať
finálovú štvoricu, ktorej prezentácia by mala byť výzvou pre umelcov v nej zastú-
pených, ale aj pre scénu súčasného umenia na Slovensku ako takú.
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Finalisti:

Petra Feriancová (1977, Bratislava) svojou konceptuálne ladenou tvorbou 
reflektuje emocionálne reakcie, pracuje so zážitkom, procesmi vnímania 
a pamäťovými stopami. V roku 2002 absolvovala L´Accademia delle Belle Arti
v Ríme, od roku 2009 je poslucháčkou interného doktorandského štúdia 
na VŠVU v Bratislave. 
Štefan Papčo (1983, Ružomberok) spája vo svojej tvorbe osobnú skúsenosť
a životnú vášeň (horolezectvo) s pravidlami a limitmi tradičného sochárskeho
média. Absolvoval ateliér sochy na VŠVU v Bratislave, kde od roku 2008 
pôsobí ako interný doktorand.
Pavla Sceranková (1980, Košice) pracuje s osobnými témami, ktoré 
pretavuje do pôsobivej, objektívnej formy. Dominuje cit pre priestor, materiál 
a myšlienku. V roku 2006 absolvovala AVU v Prahe, kde v roku 2008 začala
doktorandské štúdium.
Jaroslav Varga (1982, Trebišov) presvedčil komisiu najmä jednoduchými 
videami, obsahovosťou a schopnosťou udržať formu. Absolvoval Fakultu hu-
manitných vied na Prešovskej univerzite a aktuálne aj VŠVU v Bratislave, kde
bude pokračovať v doktorandskom štúdiu. 



� Laureátkou Ceny Oskára Čepana 2010 sa stala Petra Feriancová. Slávnost-
né vyhlasovanie výsledkov sa konalo 24. júna 2010 vo foyeri historickej 
budovy Slovenského národného divadla, kde Cenu víťazke odovzdal Keith 
A. Eddins, Chargé d´affaires Veľvyslanectva USA na Slovensku. Výstava 
finalistov a víťaza trvala do 3. augusta 2010. 

� Samostatná výstava laureáta Ceny Oskára Čepana 2009 Andrása Cséfal-
vaya „Answered Prayers“ sa konala od 5. do 28. augusta 2010 pod kurá-
torskou záštitou Alexandry Kusej v Galérii MEDIUM. 
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II.2. AUKCIA SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO
UMENIA

Za N – CSU: Lucia Gavulová, Bohdana Hromádková
V spolupráci s: Aukčná spoločnosť Sotheby´s, Eurovea
Generálny partner: Západoslovenská energetika, a. s., člen skupiny E.ON 
v spolupráci s Nadáciou Pontis
Hlavný partner: Tatra banka, a. s.
Partneri: Bang & Olufsen, BMW, British Council

� Dňa 6. októbra 2010 o 19.00 hod. sa v priestoroch Skladu 7. v areáli 
EUROVEA v Bratislave uskutočnil ôsmy ročník Aukcie súčasného slovenského
umenia. Organizátorom aukcie bola Nadácia – Centrum súčasného umenia
pod záštitou rakúskej pobočky aukčného domu Sotheby´s – Sotheby´s 
Austria.



� Na aukcii súčasného slovenského umenia bolo pod vedením licitátorky 
Andrey Jungmann (Sotheby´s Wien) z kolekcie 84 diel vydražených 31 diel.
Celkový obrat aukcie bol 18 820 eur. Percentuálna úspešnosť dražby bola
36 %. V termíne 30. 9. – 5. 10. 2010 sprístupnenú predaukčnú výstavu
navštívilo 420 návštevníkov. Podľa nej možno výsledok aukcie hodnotiť na úrovni
priemeru. Najväčší záujem zaznamenali položky od R. Janáka, I. Csudaia, 
R. Bielika, A. Dúbravského, M. Adamčiaka, M. Urbáska, V. Havrillu, V. Freša.

� Nadácia – Centrum súčasného slovenského umenia už po ôsmykrát reali-
zovala aukciu súčasného slovenského výtvarného umenia, ktorej cieľom je spá-
jať svet umenia so svetom zberateľstva, stimulovať trh so súčasným umením 
a pomôcť širšie prezentovať diela mladšej a strednej generácie umelcov.

� Aukcia súčasného slovenského umenia 2010 sa niesla v duchu tradície 
i inovácie. V rámci tradície ostáva projekt verný overeným hodnotám, ku ktorým
patrí jeho benefičný charakter, záštita rakúskej pobočky svetového aukčného
domu Sotheby´s, obsažný sprievodný katalóg s kvalitnými reprodukciami diel
a snaha o kontinuálne a postupné zbližovanie sveta slovenského vizuálneho
umenia so svetom zberateľstva a umeleckého trhu. V rámci zostavenia kolek-
cie aukčných diel je naďalej smerodajnou ambíciou ponúknuť to najzaujíma-
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vejšie a progresívne, čo v slovenských ateliéroch v súčasnosti vzniká a predsta-
viť tieto diela verejnosti. V tomto roku sme pri výbere diel spolupracovali aj 
s vybranými bratislavskými súkromnými galériami. Kampaň tohtoročnej auk-
cie bola postavená na slogane „kupujte značkové umenie“, teda na myšlienke
poskytnúť garanciu a istotu, že v ponuke je iba „značkové umenie“ a že na
odporúčanie kurátorov vyberajúcich zbierku sa môžete spoľahnúť. V roku 2011
bude výťažok z aukcie použitý na podporu projektov súčasného výtvarného
umenia, a to konkrétne na projekty realizované v rámci festivalu vizuálneho
umenia BLAF – Bratislava Art Festival.  

� V tomto roku sme predaukčnú výstavu umiestnili do atypických a verejnosti
menej známych priestorov Skladu č. 7 v areáli Eurovea, ktorý patrí k starým 
industriálnym skvostom Bratislavy, situovaným priamo na nábreží Dunaja, čo
prinieslo aj vďaka veľkoplošnému pútaču na celej budove väčšiu návštevnosť 
a medializáciu projektu. Inováciou bolo zaradenie aukcie do prvého ročníka
jedinečného a vysoko perspektívneho projektu BLAF – Bratislava Art Festival.
Do aukcie mali pri tejto príležitosti možnosť zapojiť sa aj progresívne súkromné
galérie, do kolekcie bolo zaradených niekoľko diel zo súkromných zbierok.



� V aukčnej kolekcii, zostavenej Luciou Gavulovou, bolo v ponuke 84 diel
45 umelcov v časovom rozpätí od roku 1967 po rok 2010 v cenovom rozsahu
od 10 do 7 000 eur.  Nechýbala overená zberateľská klasika v podobe diel
Rudolfa Sikoru, Jána Bergera, Milana Dobeša, Ivana Csudaia, Juraja Bartoša,
Laca Terena, Vladimíra Havrillu, Jany Želibskej či Miloša Urbáska. Dopĺňala ju
ponuka diel mladých talentovaných tvorcov s veľkým obchodným potenciálom,
akými sú Andrej Dúbravský, Jarmila Džuppová, Michal Czinege, Daniel Deneš,
Petra Feriancová či Ján Šipöcz, ale aj ponuka diel overených mien autorov
strednej generácie a kvalitného nástupu 90. rokov – Cyrila Blaža, Marka Blaža,
Milana Tittela, Mateja Gavulu, Igora Ondruša či Pavla Megyesiho. 

� Súčasťou aukčnej kolekcie boli umelci:
Róbert Bielik, Petra Feriancová, Jana Čepa, Juraj Bartoš, Igor Kalný, Rudolf
Janák, Maija Laurinen, Milan Adamčiak, Andrea Bartošová, Cyril Blažo, Ivan
Csudai, Ján Šipöcz , Ján Berger, Marko Blažo, Milan Tittel (XYZ), Laco Teren,
Martin Vongrej, Milan Dobeš, Jarmila Džuppová, Michal Kern, Michal Bôrik,
Daniel Déne, Lucia Sceranková, Rudolf Sikora, Ján Kekeli, Šymon Kliman,
Lucia Stráňaiová, Zuzana Kmeťová, Vladimír Havrilla, Mariana Sedlačíková,
Peter Janáčik, Lucia Tallová, Miloš Urbásek, Andrej Dúbravský, Juliana 
Mrvová, Jana Želibská, Viktor Frešo, Mira Gáberová, Igor Ondruš, Rastislav
Sedlačík, Peter Spurný, Monika Pascoe Mikyšková, Pavol Megyesi, Simona
Janišová, Michal Czinege 
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II.3. OPEN GALLERY

Za N – CSU: Lucia Gavulová
Kategória: Grant OSF
Partneri: Nadácia otvorenej spoločnosti

� OPEN Gallery v rámci organizácie a koncepcie výstavného programu pod
inštitucionálnou záštitou N – CSU prezentovala v roku 2010 vyváženú sériu
výstavných projektov prevažne mladých slovenských a českých vizuálnych
umelcov. Výber a kvalitatívnu úroveň výstavných projektov garantovala odborná
komisia kurátorov a teoretikov súčasného vizuálneho umenia, menovaná Nadá-
ciou – Centrum súčasného umenia, v zložení Mgr. Lucia Gavulová, Mgr. Lucia
Gregorová a Mgr. Daniel Grúň, PhD. Komisia vyberala z projektov, ktoré sa 
o výstavný priestor uchádzali na základe výzvy adresovanej kurátorskej a ume-
leckej obci so zadefinovaním podmienok, ktoré by mali spĺňať. V centre záujmu
bola najmä aktuálnosť tendencií, reflexia súčasných trendov vizuálneho umenia
a potenciál obohatiť diskurz o vizuálnom umení na Slovensku.  

� O možnosť vystavovať v OPEN Gallery sa v dvoch vyhlásených kolách
uchádzalo 20 výstavných projektov, z ktorých sa v období júl až december
2010 realizovalo nasledujúcich 5 výstav:
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KONCEPCIA OŽIVENIA
Médium animácie ako koncept v súčasnom výtvarnom umení.
Vystavujúci: Tomáš Bujňák, Daniela Krajčová, Mikuláš Podprocký
Kurátorka: Lenka Kukurová
Trvanie: 7. júl – 1. august 2010

� Výstava „Lepšie viac ako jeden“ predstavila tvorbu troch súčasných sloven-
ských výtvarných umelcov, ktorí pracujú s médiom animácie. Každý z tvorcov
využíva inú vlastnosť animácie ako súčasť svojho konceptu. Nakoľko na Sloven-
sku neexistujú výstavy a kurátorské tendencie reflektujúce médium animácie
použitej v stratégiách súčasného výtvarného umenia, výstava mala za cieľ
zdôrazniť jej existenciu v našom výtvarnom prostredí. 

� Podoba animácie vo vystavených dielach má široké rozpätie: predstavený je
videoart, videoinštalácie; no využité sú i klasické výtvarné techniky ako kresba
a maľba. Časť výstavy predstavuje spôsob vzniku animovaného videa. Práve os-
cilácia animácie medzi rôznymi umeleckými formami, premenlivá hranica medzi
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URBANISMUS PAMĚTI („soukromé vzdálenosti“)
Vystavujúci: Jan Pfeiffer
Kurátorka: Kateřina Uhlířová
Trvanie: 5. august – 5. september 2010

� Urbanismus paměti bol samostatnou výstavou mladého pražského umelca
a kurátora Jana Pfeiffera (1984) pod kurátorským vedením Kateřiny Uhlířovej.
Prezentované boli autorove videoprojekcie, webové prezentácie a lightboxy 
reflektujúce problematiku urbanizmu veľkomiest.

� Výstava vznikla pre konkrétne miesta: OPEN Gallery a Bratislavu, ktoré kurá-
torka výstavy dôverne pozná. Podzemný priestor nebol zvolený náhodne. Tmavá
galéria, určená pre prezentáciu súčasného umenia, je ukrytá pod úrovňou jed-
nej z najstarších ulíc Starého Mesta. Neďaleko sa nachádza jeden z mnohých
neuralgických bodov bratislavského urbanizmu – kontrast rušnej magistrály 
a chvejúceho sa Dómu sv. Martina či absencia zaniknutej synagógy na úpätí
Mostu SNP. Výstava bola rozhovorom o možnostiach urbanizmu, o pamäti miest
a o ľuďoch, ktorí ich obývajú alebo nimi len prechádzajú. Kurátorka a autor viedli
diskusiu o možnostiach utvárania i vnímania mestského priestoru.

materiálnou a digitálnou podobou, jej adaptačná schopnosť a rôznorodosť sú
dôvodom veľkého tvorivého potenciálu. Cieľom výstavy bolo ukázať, že médium
animácie je životaschopným vyjadrovacím prostriedkom súčasného umenia.



VYTRHNUTÉ Z KONTEXTU
Vystavujúci: Petra Nováková-Ondreičková
Kurátorka: Lenka Lindaurová
Trvanie: 9. – 26. september 2010

� Autorská výstava Petry Novákovej-Ondreičkovej, ktorá v súčasnosti pôsobí
v Prahe. Na Slovensku je známa najmä z obdobia 90. rokov, keď bola súčasťou
nástupu novej výraznej generácie absolventov VŠVU. Vytrhnuté z kontextu
bolo reinštaláciou výstavného projektu, ktorého súčasťou sú nástenné a priesto-
rové objekty autorky z posledného obdobia jej tvorby. 

� Názov výstavy vychádza zo samotnej techniky koláže, z predmetov, ktoré boli
na objekty použité a pôvodne slúžili na iné účely. Ďalej z práce s textom, ktorý
Petra Nováková-Ondreičková vedome vytrháva z kontextu knihy a vkladá do
svojich úvah. Zo zdanlivo nezlučiteľných oblastí jej tvorby, v rámci ktorej olejo-
maľby vytrháva z uzavretých cyklov, vkladá ich do nových súvislostí a vytvára
nástenné objekty, pri ktorých sa papier dostáva do priestoru a uniká z koláže,
čím sa mení na nástenný objekt.

URBAN EXPLORATION– MESTSKÝ PRIESKUM
Vystavujúci: Jaroslav Varga 
Kurátorka: Mira Keratová
Trvanie: 4. – 30. október 2010

� Výstavný projekt Urban Exploration – doslova „mestský prieskum“ –
Jaroslava Vargu bol privátnym prieskumom verejne/oficiálne neprístupných
nadzemných aj podzemných objektov a zariadení, vytvorených ľuďmi najmä 
v mestách, ktorý je na hranici medzi archeológiou a adrenalínovým športom.
Výstava bola výsledkom dlhodobých štúdií mestského priestoru a opustenej,
zanikajúcej a zaniknutej architektúry v Bratislave a na Slovensku.

� Jaroslav Varga (1982, Trebišov) vo svojej práci skúma fenomén zážitku
ako predstavenia tak, že prehodnocuje obvyklé spôsoby jeho sprostredkovania.
Vytvára novú choreografiu divákovho pohybu v dobre známom priestore či ini-
ciuje prenos diváka do nových súvislostí cez fikciu. Vytvára kvázi bedekre pre
urbánnych prieskumníkov (Urbex), v rámci ktorých konštruuje nové topografie
a povzbudzuje k novému chápaniu súvislostí týkajúcich sa miesta, ktoré je inak
stereotypne zafixované v pamäti. Takto sa sprítomňujú obrazy minulých či ima-
ginárnych mikrokonfliktov v paralelných svetoch mesta, nanovo sa rozohrávajú
v reálnom čase a priestore.
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VIDITEĽNO – MYSLITEĽNO
Vystavujúci: Martin Vongrej
Kurátorka: Lucia Gavulová
Trvanie: 7. december – 9. január 2011

� Výstava Martina Vongreja predstavila maľby, fotografie, projekcie, inštalácie,
text – teda médiá, ktoré autor doteraz vo svojej tvorbe obsiahol. Text (nepo-
rušený, preškrtnutý, v zátvorkách i bez nich) a rôznorodé výstupy, z hľadiska
použitých médií hybridnej povahy (vrátane geometrických štruktúr, osí, pretí-
najúcich sa diagonál, zrkadlení, práce s autoportrétom, matematických vzor-
cov a matríc), sú vo všeobecnosti pre jeho tvorbu charakteristické. Nezriedka
ich pretkáva motív autorových iniciál, ktorý sa stretáva v písmenách M a V 
(ako vizuálno-významová kompresia), čo je signifikantné aj pre projekt 
MYSLITEĽNO_VIDITEĽNO. Vongrejove inštalácie sú v zásade prostriedkom
a dôsledkom jeho bádania, premýšľania nad zvolenou problematikou vo filo-
zofickej rovine vlastných úvah. Usporadúva v rámci nich objekty a médiá na
základe jedného konceptu. 

� Martin Vongrej (1986) je od roku 2006 študentom Ateliéru „IN“ Ilony
Németh na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2008 sa
zúčastnil internej stáže v ateliéri maľby +-XXI prof. Daniela Fischera a v roku
2009 v ateliéri maľby prof. Martina Mainera na FAVU v Brne. V súčasnosti 
vystavuje na Manifeste 8 – európskom bienále súčasného umenia v Murcii 
v Španielsku.



� V roku 2010 Nadácia – Centrum súčasného umenia prvýkrát realizovala
pilotný 1. ročník festivalu BLAF – Bratislava Art Festival v termíne 1. – 6. 10.
2010 s cieľom vytvoriť jednotiacu platformu pre posilnenie pozície a pozitív-
nejšie vnímanie vizuálneho umenia v hlavnom meste Bratislave. Festival bol
zameraný na prezentáciu štátnych a neštátnych galérií a s tým spojených
sprievodných akcií zastupujúcich aj iné druhy umenia. Cieľom projektu bolo
predovšetkým naštartovať aktívnu a dlhodobú spoluprácu kultúrnych inštitúcií
a strategický marketing ich aktivít smerom k rôznym cieľovým skupinám. Ambí-
ciou projektu bolo zvýšiť povedomie o samotnom umení a jeho prezentácie for-
mami atraktívnymi pre občanov všetkých vekových kategórií.
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II.4. BRATISLAVA ART FESTIVAL – BLAF

Za N – CSU: Bohdana Hromádková
Externá spolupráca: Uršula Žúži, Eva Kotláriková
V spolupráci s: produkčná spoločnosť Clockwise, Slovenská národná
galéria, Eurovea
Hlavní partneri: Pilsner Urquell, Nadácia VÚB, Nadácia otvorenej
spoločnosti, Západoslovenská energetika, člen skupiny E-ON, Hlavné mesto
SR Bratislava, BKIS
Partneri: Punkt, Nu Spirit, KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO,
Areaprint, British Council, CK Fisher, Tuli, Grotto
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� V rámci Festivalu BLAF – Bratislava Art Festival bolo zrealizovaných nasle-
dovných niekoľko paralelne sa uskutočňujúcich aktivít:

13 sprievodných podujatí 
� Voices Live – na Voices Live 16 zahrali kapely The Uniques a Moustache,
premietli krátky film o festivale Pohoda 2010 a dokument o ochrane Veľko-
lélskeho ostrova. Predstavil sa Filmový festival inakosti, Kartónový svet a prišiel
aj hosť Koloman Kertész Bagala 

27 špecializovaných programov bratislavských galérií : 
Slovenská národná galéria, Krokus Galéria, Galéria Medium, Galéria HIT, 
Fru Fru Gallery, Asil gallery, Tranzit.sk, Kressling Gallery, Galéria Cypriána 
Majerníka, Galéria Nova, Open Gallery, project Space, SODA gallery, design
factory, Stredoeurópsky dom fotografie, Artgallery Devín, Galeria enter, 
Galéria 23 percent, Satelit, Dom umenia Bratislava, amt project, Galéria PF01, 
Photoport gallery, Galéria Čin Čin, Galéria X, Slovenská výtvarná únia, Aukčná
spoločnosť SOGA
(vernisáže, tanečné performance, diskusie, koncerty, workshopy, prednášky...)
ponúknutých konkrétnymi galériami 
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� Otvárací koncert na nádvorí SNG – príjemný večer v netradičnom
prostredí nádvoria SNG na koncerte hudobných skupín Hex, Para, Noisecut,
a Tatabojs
� Víkendujeme s umením – architektonický workshop pre rodiny s deťmi,
výtvarné aktivity v priestoroch exteriérov a interiéru SNG – pátranie po galérii,
dokresľovanie mesta Bratislavy, ľubovoľná tvorba návštevníkov na vybrané steny
v exteriéroch SNG
� Dizajnvíkend – festival, ktorý vznikol, aby mapoval a zviditeľnil aktuálnu
tvorbu mladých slovenských dizajnérov a zároveň oživil verejný priestor mesta.
Dizajnvíkend je živá forma, ktorá chce ísť bližšie k ľuďom. V meste hľadá zaují-
mavé lokality, ktoré chce znovu objavovať pre verejnosť. Súčasťou bola veľká
otvorená burza Designers United, štýlový piknik na nádvorí SNG, výstavy 
vo výkladoch, odhalenie nového Bratislavského suveníru či prehliadky za-
budnutých interiérov.
� Prednáška – Jiří Švestka/Roxy Walsh – Prednáška popredného ga-
leristu Jiřího Švestku bola venovaná rizikám, nástrahám a iným stránkam trhu
so súčasným umením. 
� Pecha Kucha Night – prezentácia architektov, dizajnérov, výtvarných umel-
cov, teoretikov architektúry, dizajnu a výtvarného umenia. V rámci prezentácie
2.10. sa predstavili: Petr Bařinka, Palo Bálik, Peter Homola, Kristína B.
Hrončeková, Juraj Bartusz, Simona Janišová, Rostislav Koryčánek, Alexandra
kusá, Bernd Preiml, Peter Stec, Sumbal + Priehoda, Walking Chair, Viktor
Feher, Tomáš Žáček a Katarína Trnovská.



� Crazycurators Biennale III. – Crazycurators Biennale je jedným z naj-
menších a zároveň najmladších bienále na svete. Pokúša sa predstaviť alter-
natívu k megalomanským bienále, v ktorých sa individuálny prístup a komu-
nikácia umelca a kurátora s divákom často strácajú. Koncepcia Crazycurators
Biennale je, naopak, založená na úzkej a systematickej spolupráci umelca 
a kurátora. Crazycurators Biennale sa programovo zameriava na mladé, ino-
vatívne a experimentálne formy umenia.
� Mikroskop – Anton Čierny – Združenie 13 kubíkov organizuje v poradí
už jedenáste vydanie diskusií s umelcami, ktoré sú na scéne dobre známe pod
názvom Mikroskop. V rámci druhej série Mikroskopov prišiel do Cvernovky
svoju tvorbu v oblasti videoartu, objektov a inštalácií predstaviť Anton Čierny.
Diskusiu moderovala teoretička a kurátorka Katarína Gatialová. 
� Aukcia súčasného slovenského umenia spojená s výstavou kolekcie
– po ôsmykrát sa uskutočnila benefičná aukcia súčasného slovenského ume-
nia (v spolupráci so Sotheby’s), kde v príjemných priestoroch Skladu č. 7 
v areáli EUROVEA prišla dražiť riaditeľka pobočky Sotheby´s vo Viedni 
Andrea Jungmann. 
� Vínna cesta po galériách – v rámci festivalu sa uskutočnila aj ochutnávka
kvalitného vína z vinohradníctva a vinárstva Miloša Máťuša v piatich galériách
v centre Bratislavy! 
� Nu Spirit Club – koncerty 

Počas festivalu sme zaznamenali nasledovné čísla:

a) 50 000 programových skladačiek k festivalu bolo rozdistribuovaných 
v Bratislave a okolí
b) 27 galérií spolupracovalo na projekte a vzájomne komunikovali 
c) 13 sprievodných podujatí a 13 kultúrnych subjektov zapojených a spo-
lupracujúcich na festivale 
d) 1500 návštevníkov (cieľová skupina mladí ľudia) na otváracom koncerte 
na nádvorí SNG k festivalu BLAF 1.10. 2010 
e) 1513 návštevníkov výstav a atrakcií konajúcich sa v priestoroch SNG počas
celého festivalu 
f) 2689 návštevníkov výstav a programu 26 galérií vynímajúc SNG 
f) 6 vzdelávacích workshopov vo vybraných galériách realizovaných v spo-
lupráci s N– CSU (Krokus Gallery 2x, Galéria Medium 1x, Photoport 2x, SNG
– architektonický workshop 1x) 
g) 16 vzdelávacích workshopov a dielní realizovaných samotnými galériami
v ich dramaturgii
h) 5 tried základných škôl (cca 115 žiakov) zapojených do vzdelávacích 
workshopov  
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i) 150 návštevníkov na odbornej prednáške Jiří Švestka/R. Walsh
j) 420 návštevníkov na výstave súčasného umenia k aukcii súčasného 
umenia v Sklade č. 7 v areáli EUROVEA dňa 5.10. 2010
k) 160 – 180 návštevníkov (vrátane kupcov) na aukcii súčasného sloven-
ského umenia 6.10. 2010
l) 250 návštevníkov zapojených do vínnej cesty galériami 
m) 1385 kupónov návštevníkov v rámci súťaže o pobyt v Paríži 
n) 15 dobrovoľníkov bolo zapojených do projektu bez nároku na honorár

� Projektom sa podarilo naštartovať tradíciu realizácie ojedinelého formátu 
na Slovensku – ako komplexnej prezentácie vizuálneho umenia, rôznymi for-
mami, akciami, podujatiami. Projekt zarezonoval v celom meste a výstupom
bolo začlenenie podujatia do kalendára kultúrnych akcií hlavného mesta
Bratislavy. Nadácia – Centrum súčasného umenia by chcela v tejto aktivite
pokračovať aj v roku 2011.
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III. GRANTOVÉ PROGRAMY

� Grantový program Mimoriadnych malých inštitucionálnych grantov bol
určený a nastavený predovšetkým na „záchranu“ a zabezpečenie kontinuity
fungovania už etablovaných a profesionálnych kultúrnych organizácií, ktorých
existencia je ohrozená v dôsledku dopadov krízy. Komisiou bola stanovená
stratégia podpory kultúrnych inštitúcií, ktoré nevznikli v nedávnom období, ale
práve naopak, pre inštitúcie, ktoré už svojimi aktivitami posúvajú a budujú kva-
litné umelecké prostredie a ktoré majú za sebou už výsledky a pozitívny dopad
na rozvoj umeleckej scény na Slovensku.

� Podpora projektov v rámci grantového podprogramu pre oblasť súčasného
vizuálneho umenia sa snažila obsiahnuť rôznorodé formy výstupov, preto možno
medzi podporenými projektmi nájsť vydávanie novín o súčasnom umení, ale aj
vydanie prvej monografie významného slovenského konceptuálneho umelca či
výstavné projekty realizované v galerijných inštitúciách – štátnych i neko-
merčných – po celom Slovensku (Bratislava, Nitra, Považská Bystrica) – jed-
notlivcov i skupinové. V rámci výstavných projektov tak bol podporený nie len

III.1. GRANTOVÝ PROGRAM PRE MIMOVLÁDNE
ORGANIZÁCIE A SÚČASNÉ VIZUÁLNE UMENIE

Za N – CSU: Bohdana Hromádková, Lucia Gavulová
Kategória: Emergency Fund – Mimoriadny fond Nadácie otvorenej
spoločnosti a výťažok z Aukcie súčasného slovenského výtvarného umenia 
v roku 2009

� Nadácia – Centrum súčasného umenia z prostriedkov Emergency Fund –
Mimoriadneho fondu Nadácie otvorenej spoločnosti na zníženie negatívneho
dosahu svetovej hospodárskej krízy – a výťažku z aukcie súčasného sloven-
ského umenia N – CSU (pod záštitou Sotheby´s Austria), ktorá sa konala 28.
októbra 2009, vyhlásila v decembri 2009 možnosť grantovej podpory v dvoch
programoch: na podporu mimovládnych organizácií, pôsobiacich na poli súčas-
ného vizuálneho umenia a kultúry a na podporu projektov v oblasti súčasného
vizuálneho umenia. 
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rozvoj diskurzu na poli súčasného umenia, ale aj kvalitatívne vyvážená profilá-
cia jednotlivých výstavných inštitúcií, prezentácia samotných umelcov a v ko-
nečnom dôsledku aj profesionalizácia výstavnej praxe. 

� Celková suma na prerozdelenie pre jednotlivé žiadosti v oboch progra-
moch bola 20 000 eur a bola rozdelená v rámci grantových podpogramov:

� 10 000 eur na podporu mimovládnych organizácií (MVO) 
a 10 000 eur na projekty súčasného vizuálneho umenia (SVU)

� Celkovo sa do programu prihlásilo 85 projektov, z čoho 17 projektov 
do programu podpory MVO a 68 do programu podpory SVU. V programe 
podpory mimovládnych organizácií sa komisia rozhodla podporiť 6 projektov 
a v programe na podporu súčasného vizuálneho umenia 15 projektov.

� Odborná komisia v zložení na podporu MVO: Ivan Ježík (voices.sk), Zuzana
Konrádová (OSF); na podporu MVO a projektov SVU: Vladimíra Büngerová
(SNG), Lucia Gregorová-Stachová (freelance kritička a kurátorka), 
Jozef Kovalčik (VŠVU), Denisa Lehocká (umelkyňa); za N– CSU prítomní:
Lucia Gavulová (koordinátor), Bohdana Hromádková (riaditeľka N – CSU) 
zasadala v pondelok 8. marca 2010 a o prerozdelení finančných prostriedkov
v jednotlivých programoch rozhodla nasledovne:

I. MIMORIADNE GRANTY PRE MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE:

CEE PhotoFund
Zodpovedná osoba: Roman Babják
750 eur

KARTEL, o.z.
Zodpovedná osoba: Mgr. Art Dorota
Kenderová
2 000 eur

Make Up collective, o.z.
Zodpovedná osoba: Mgr. Art Radovan
Čerevka
2 000 eur

PHOTOPORT, o.z.
Zodpovedná osoba: Mgr. Art Ján Šipöcz
2 000 eur

POSTER, o.z., Klub priateľov Trienále
plagátu Trnava
Zodpovedná osoba: Robert Paršo
750 eur

Truc sphérique, o.z. (kultúrne centrum
Stanica Žilina-Záriečie)
Zodpovedná osoba: Marek Adamov
2 500 eur
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Žiadateľ: Anabela Žigová
Projekt: Salto Mortale
500 eur

CEICA/Marek Kvetan
Marek Kvetan 5. 3. 2010 – 
2. 5. 2010
500 eur

Jaroslav Varga
Urban Exploration/Mestský
prieskum 
1 000 eur

Dezider Tóth
Monografia – Monogramista T.D.
1 000 eur

KARTEL
XY Zliatina
900 eur

Spoločnosť Kolomana Sokola
Sivá zóna
500 eur

Ján Turzo
Vplyv industrializácie Slovenska
na ľudovú tvorivosť
500 eur

Pavla Sceranková
Blindsight
600 eur

Richard Gregor
Jazdec – noviny o súčasnom 
výtvarnom dianí 
500 eur

13 kubikov
Umenie pod Mikroskopom 2010 
1 000 eur

Nitrianska galéria
Karol Pichler a neokonceptuálne
tendencie
1 000 eur

Považská galéria umenia 
v Žiline
Miro Nicz – Pokus o...
500 eur

Emöke Vargová
Výstava, dokumentácia
500 eur

Anton Čierny, Pavlína Fichta
Čierna
Inštruktáže k vytváraniu 
potrebných vecí a dojmov
500 eur

Eva Masaryková
SELF: Eva Masaryková, 
Martin Kubina
500 eur
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II. GRANTY PRE PROJEKTY SÚČASNÉHO VIZUÁLNEHO UMENIA:



� Nadácia – Centrum súčasného umenia slúži odbornej i laickej verejnosti aj
ako odborné informačné centrum. Rôznymi formami poskytuje a sprostred-
kováva informácie o súčasnom výtvarnom umení, o možnostiach prihlásenia
sa na sympóziá, semináre a workshopy, ako aj o možnostiach získania grantov,
štipendií či stáží v oblasti umenia a kultúry.

IV.1. KNIŽNICA

IV.2. DOKUMENTÁCIA

� Knižnica ponúka k prezentačnému štúdiu domáce a zahraničné publiká-
cie a množstvo katalógov a odborných časopisov predovšetkým o súčasnom
výtvarnom umení. Knižnica je priebežne dopĺňaná o nové publikácie a po celý
rok prístupná pre odbornú i laickú verejnosť v priestoroch Nadácie – Centra
súčasného umenia na Kozej ulici 11 v Bratislave.

� Dokumentácia o slovenskom výtvarnom umení 20. storočia, ktorá je k dis-
pozícii v priestoroch nadácie, je spracovaná v dvoch kategóriách: 

� Comprehensive Documentation sprostredkováva informácie o sloven-
ských umelcoch činných vo výtvarnom umení po roku 1945. Vybraní historici
umenia vypracovali v rokoch 1993 – 1995 dokumentáciu zahrňujúcu biogra-
fické a bibliografické údaje 23 výtvarných umelcov, ktorá obsahuje kópie dôle-
žitých článkov, zoznam individuálnych a skupinových výstav, zoznam diel zastú-
pených v súkromných a verejných zbierkach, reprodukcie diel, katalógy a na-
koniec sadu diapozitívov. (Na digitálnom nosiči je prístupná dokumentácia tvorby
troch autorov: Ester Šimerová-Martinčeková, Michal Kern, Mária Bartuszová.)

� Databáza výtvarných umelcov je dokumentáciou tvorby súčasných slo-
venských výtvarných umelcov, ktorá obsahuje biografické a bibliografické
údaje, obrazové materiály, katalógy, fotografie diel, kópie článkov atď. Databáza
obsahuje aj kontaktné adresy výtvarníkov a je neustále dopĺňaná o aktuálne
informácie, ako aj o nových mladých slovenských autorov nastupujúcej gene-
rácie. Materiály sú určené pre odbornú i laickú verejnosť doma i v zahraničí.
Databáza je určená na prezentačné štúdium v sídle Nadácie – Centrum súčas-
ného umenia na Kozej ulici 11 v Bratislave.

IV. INFORMAČNÉ CENTRUM
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V. NADÁCIA A PR

� Prehliadka výstavy Andrása Cséfalvaya s názvom Answered Prayers v bra-
tislavskej Galérii MEDIUM je zvláštnym zážitkom: estetickým aj duchovným. ...
Na Andrásových inštaláciách je sympatické a silné to, že – povedané veľmi 
triviálne – nezahmlieva, ale rozjasňuje. Nesnaží sa vytvoriť zložitý labyrint 
významov a symbolov, z ktorého neiniciovaný divák len ťažko hľadá (a len vý-
nimočne aj nachádza) únikový východ. Andrásov prístup je opačný: bez toho,
aby sa čo i len priblížil k triviálnemu polopatizmu, využíva obrazovosť (kurátorka
výstavy Alexandra Kusá nepreháňa, keď v katalógu píše o „caravaggiovskom
svetle“), film, zvuk a atmosféru galérie na to, aby osvetlil to, čo pri povrchnom
pohľade zostáva skryté. A tak sa človek pozerá, počúva, vníma a premýšľa. 
O túžbach, ktoré boli naplnené, o modlitbách, ktoré boli vypočuté, o radostiach
a sklamaniach, ktoré s tým súvisia. A cíti pritom, ako ťažko sa o tom všetkom
hovorí či píše. 

(Zdroj: .týždeň, autor: Juraj Kušnierik, 8. 9. 2010)

CENA OSKÁRA ČEPANA

� S podobným názorom („umenie má byť základom, nie exkluzivitou“) sa sto-
tožňuje aj Sharon Kivland, britská členka poroty. Tento ročník sa podľa nej vy-
daril viac ako predošlý. „Spomedzi šesťdesiatky prihlásených by som najradšej
do finále nominovala asi dvanástich, úroveň skutočne vzrástla.“ Kivland najviac
oceňuje akési prekročenie lokálnych intencií tvorcov. „Dielo by malo byť zrozu-
miteľné na medzinárodnej úrovni, nesmie sa uzatvárať, najmä preto je dôležité,
aby mladí umelci cestovali, učili sa, pozorovali vývoj súčasného umenia v zahra-
ničí, iba tak sa môžu vrátiť naspäť domov a ďalej tvoriť.“ Ako však poznamenala,
napriek zvyšujúcej sa úrovni ešte naša, aj keď už pätnásťročná tradícia Ceny 
Oskára Čepana, potrebuje nejaký čas na to, aby sa stala porovnateľná s inými
prestížnymi oceneniami podobného typu.

(Zdroj: SME, autor: Jana Močková, 26.6. 2010)

� V roku 2010 o nás napísali:
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� Leitmotívom 15. ročníka Ceny Oskára Čepana bolo spomínanie, privátna 
či kolektívna skúsenosť z minulosti a jej pretavenie do diela – v tomto prípade
do sochy, inštalácie, videa či fotografie. Maľba v aktuálnom ročníku absento-
vala. ... Tento ročník Ceny Oskára Čepana prebehol v porovnaní s minulým ko-
mornejšie, šance jednotlivých finalistov boli pomerne vyrovnané. Zvláštnosťou
bol podobný záujem finalistov o prácu s pamäťou, vďaka čomu výstava tvorila
hádam koherentný tematický celok.

(Zdroj: Flash Art CZ/SK, autor: Lýdia Pribišová, január – máj 2010)

BRATISLAVA ART FESTIVAL – BLAF

� Pilotný ročník festivalu je za nami, veľký ohlas a záujem u návštevníkov
naplnil ústredný leitmotív festivalu „Bratislava žije umením“ doslovne. Bratislava
aj vďaka hlavným partnerom festivalu naozaj ožila umením, čím položila pevné
základy organizátorom k príprave ďalšieho ročníka.

(Zdroj: Bratislavský kuriér, autor: pk, 18. 10. 2010)

� BLAF otvára malé aj veľké galérie v hlavnom meste ľuďom, ktorí nepatria
do uzavretého kruhu umelcov, kurátorov a kunsthistorikov, ale umenie majú
celkom radi. Na nádvorí SNG bol koncert, potom tam bola burza dizajnérov,
inde umelci varili, inde hrala elektronická hudba, umelci sa rozprávali s návštev-
níkmi, špeciálne programy prebiehajú v desiatkach malých, no nesmierne pô-
vabných galériách po celom meste. ... Je to vzrušujúce, zaujímavé, provokatívne,
inšpirujúce, nádejné. ...

(Zdroj: týždeň.sk, autor: Juraj Kušnierik, 4. 10. 2010)

� “Myslíte si, že Bratislava žije umením? 
... moc nie, ale teraz týmto festivalom je to super....Mladí by sa mohli viac anga-
žovať, aby zapojili aj nás starších... Je to super akcia. Oživí to mesto, deti sa tu
môžu realizovať, Mohlo by byť aj viac takýchto akcií. Tento festival je naozaj
super!“ 

(Zdroj: relácia Hore bez – tv.sme.sk – anketa na BLAF festival, 
16.10. 2010)
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ZA FINANČNÚ POMOC A PODPORU V ROKU 2010 ĎAKUJEME:

Areaprint
Bang & Olufsen 
BMW
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
British Council
Eurovea
Foundation for a Civil Society 
Hlavné mesto Bratislava
Ministerstvo kultúry SR
Montáže Čakovice, a. s.
Nadačný fond Slovak Telekom
Nadácia otvorenej spoločnosti
Nadácia Pontis 
Nadácia VÚB
Orman
Pilsner Urquell
Sotheby´s Austria
Stredoeurópska nadácia 
Tatra banka, a. s.
Tuli
Trust for Mutual Understanding 
VŠVU – Galéria Medium
Západoslovenská energetika, člen skupiny E-ON

VI. PARTNERI N – CSU
V ROKU 2010

PARTNERI N – CSU V ROKU 201030



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky organizácie Nadácia – Centrum súčasného umenia, Bratislava, 
Kozia 11, 811 03 Bratislava, IČO: 30845165, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2010, súvisiaci
výkaz ziskov a strát za obdobie, ktoré k uvedenému dátumu skončilo, a poznámky.

Zodpovednosť vedenia nadácie za účtovnú závierku
Vedenie nadácie je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a
zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neob-
sahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných
zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora
Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú uzávierku na základe auditu. Audit sme uskutočnili v súlade
s Medzinárodnými audítorskými štandardami (ISA). Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky,
naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné ne-
správnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v úč-
tovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností
v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu, alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy in-
terné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol
navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť in-
terných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných zásad a účtovných metód
a primeranosti účtovných odhadov, ktoré uskutočnil manažment, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky
ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre môj názor.

Názor
Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú
situáciu organizácie Nadácia – Centrum súčasného umenia, Bratislava k 31.decembru 2010 a výsledky jej
hospodárenia a peňažné toky za obdobie, ktoré sa skončilo k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským
zákonom o účtovníctve.

Bratislava 6. apríla 2011

Zodpovedný audítor: Ing. Ondrej Boržík, PhD.
Pod záhradami 64/A

841 01 Bratislava
Licencia SKAU 519

Boržík & Partners, s.r.o.
Gallayova 11
841 02 Bratislava
IČO: 44948867
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sro, vložka číslo 60668/B
Licencia UDVA 354
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