
Dodatok č. 2 – MK-2549/2022-215/980 
ku Kontraktu č. MK-1906/2020-421/22810 

na rok 2021 

uzatvorený medzi 

Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a 

Štátnou filharmóniou Košice 

 

 

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:     00 165 182 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

     a 

 

Prijímateľ: Štátna filharmónia Košice, štátna príspevková organizácia 

Sídlo:      Dom umenia, Moyzesova č. 66, 040 01 Košice 

Štatutárny zástupca:  Lucia Potokárová, generálna riaditeľka 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    SK30 8180 0000 0070 0024 0639  

IČO:     00164844 

 

(ďalej len „prijímateľ“)    

 

 

 

Preambula 

 

Týmto dodatkom č. 2 sa mení a dopĺňa kontrakt č. MK-1906/2020-421/22810 na rok 2021 v znení 

(ďalej len „dodatok č. 2“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10. 03. 2021, ktorý je podľa uznesenia vlády 

Slovenskej  republiky č. 1370 z 18. decembra 2002 interný plánovací a organizačný dokument, ktorého 

cieľom je sprehľadniť vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a organizáciami v jeho 

pôsobnosti, v oblasti realizácie činností a ich financovania pri plnení verejných funkcií 

a verejnoprospešných činností.  

Dôvodom realizácie dodatku č. 2 je kompenzácia výdavkov z dôvodu výpadku príjmov k 30. 06. 2021 

a zvýšených výdavkov súvisiacich s prijatými opatreniami na zabránenie vzniku a šíreniu prenosného 

ochorenia COVID-19, ako aj úpravy rozpočtu prijímateľa. 

 

 

Článok II. 

Predmet dodatku č. 2  

 

Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli v súlade s Článkom VI ods. 3, Článkom II  a Článkom III 

kontraktu č. MK-1906/2020-421/22810 na rok 2021 v znení dodatku č.1 (ďalej len „kontrakt“) na 

zmene nasledovných ustanovení: 



 

1) Znenie Článku II – Predmet kontraktu sa mení nasledovne: 

1. Kontrakt sa uzatvára v súlade so zriaďovacou listinou alebo štatútom prijímateľa, na 

poskytovanie verejných služieb a realizáciu nasledovných činností:  

a) zabezpečenie celoročnej koncertnej činnosti na vlastnej scéne prostredníctvom vlastných 

výkonov orchestra v spolupráci s hosťujúcimi domácimi a zahraničnými umelcami, 

vrátane hosťovania na Slovensku,  

b) pri plnení činností a realizácii aktivít prihliadať na špecifické potreby osôb so 

zdravotným znevýhodnením v rámci technických, finančných a personálnych možností.  

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

a) zabezpečenie a realizácia 33 výkonov orchestra, z toho minimálne 7 koncertov určených 

pre mladého poslucháča, 

b) realizácia nových foriem práce s verejnosťou/publikom.  

3. Prijímateľ s podporou poskytovateľa zrealizuje v programovej štruktúre  08T 0103 – 

podpora kultúrnych aktivít RO a PO tieto prioritné projekty:  

a) Názov: Komorné koncerty 2021 

Rozpočet: celkový rozpočet spolu 20 000,00 eur, príspevok poskytovateľa 20 000,00 eur. 

Merateľné ukazovatele: počet zrealizovaných koncertov: 9 (z toho 2 online), 

predpokladaná návštevnosť podujatí: 580, predpokladaná sledovanosť online koncertov: 

10 000, predpokladaná priemerná návštevnosť na podujatie: 80, priemerná sledovanosť 

online koncertu: 5000, počet mediálnych výstupov: 40, priemerné finančné náklady za 

1 koncert: 2 223,00 eur, očakávané tržby zo vstupného: 4 000,00 eur. 

b) Názov: Medzinárodné hudobné festivaly 2021 

Rozpočet: celkový rozpočet spolu 87 500,00 eur, vlastné zdroje 2 500,00 eur, príspevok 

poskytovateľa 85 000,00 eur. 

Merateľné ukazovatele: počet zrealizovaných koncertov: 19, predpokladaná návštevnosť 

projektu: 2 600, predpokladaná priemerná návštevnosť na podujatie: 135, počet 

mediálnych výstupov: 40, priemerné finančné náklady na 1 koncert: 4 605,00 eur, 

očakávané tržby zo vstupného: 19 000,00 eur. 

4. Prijímateľ s podporou poskytovateľa zrealizuje v programovej štruktúre 08T 010B – 

Obnova nástrojového vybavenia a krojových súčiastok tento prioritný projekt:  

a) Názov: Obnova nástrojového vybavenia 2021 

Rozpočet: celkový rozpočet spolu 51 190,00 eur, vlastné zdroje 1 190,00 eur, príspevok 

poskytovateľa 50 000,00 eur. 

Merateľné ukazovatele: počet zakúpeného nástrojového vybavenia: 5, počet 

zamestnancov – orchestrálnych hráčov, ktorým výstupy projektu prinesú zlepšenie 

pracovných podmienok: 5, priemerné náklady na zakúpenie 1 nástrojového vybavenia: 

10 238,00 eur. 

2) Znenie Článku III – Platobné podmienky, ods. 2 sa mení nasledovne: 

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

bežných výdavkov stanovený v celkovej sume 3 438 065,00 eur (slovom: 

trimiliónyštyristotridsaťosemtisícšesťdesiatpäť eur) a kapitálové výdavky sú stanovené 

v celkovej sume 266 000,00 eur (slovom: dvestošesťdesiatšesťtisíc eur). 



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

 

3) V Článku IV – Práva a povinnosti účastníkov kontraktu sa vypúšťa ods. 2 a ods. 5.  

 

4)  Znenie Článku IV – Práva a povinnosti účastníkov kontraktu, ods. 4, písm. d) sa mení 

nasledovne: 

d) dosiahnuť rozpočtované príjmy vo výške 119 189,00 eur (slovom: 

Stodevätnásťtisícstoosemdesiatdeväť 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, 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Tento dodatok č. 2 sa stáva platným a účinným dňom jeho podpísania obidvoma účastníkmi  

kontraktu č. MK-1906/2020-421/22810 na rok 2021. 

2) Dodatok č. 2 zverejní každý účastník kontraktu na svojom webovom sídle, a to do 15 dní odo dňa jeho 

podpisu. 

3) Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2 sú Prílohy č. 1, 2, 3. 

4) Dodatok č. 2 môže byť so súhlasom poskytovateľa a prijímateľa zmenený, a to výhradne formou 

písomných a číslovaných dodatkov. 

5) Dodatok č. 2 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, a to jeden rovnopis pre poskytovateľa a jeden 

rovnopis pre prijímateľa. 

 

 

Bratislava 

 

 

 

 

 

 

      Natália Milanová                 Lucia Potokárová      

    ministerka kultúry SR generálna riaditeľka  

 Štátnej filharmónie Košice  

 

 

 

 

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.       


