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Výročná správa za rok 2014
MK-1176/2015-340/1399

Organizácia: Štátny komorný orchester Žilina
Rezort:

Ministerstvo kultúry SR

Typ hospodárenia: príspevková organizácia
Miesto konania verejného odpočtu: Štátny komorný orchester, Dolný Val 47, Žilina
Čas konania verejného odpočtu: 21.apríla 2015 o 10.30 hod
Výročná správa je na internetovej schránke MK SR:
http://www.culture.gov.sk/vdoc/569/vyrocne-spravy-za-rok-2014-254.html
Výročná správa je na internetovej stránke organizácie: www.skozilina.sk
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1. Identifikácia organizácie
Názov: Štátny komorný orchester Žilina
Sídlo: Dolný Val 47, 011 28 Žilina

Rezort: Ministerstvo kultúry SR
Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Riaditeľ: Mgr. art. Vladimír Šalaga
Členovia vedenia:
PhDr. Elena Filippi
- vedúca koncertnej prevádzky a dramaturgie
František Figura
- koncertný majster
Ján Figura
- vedúci dychových nástrojov
Božena Hanusková
- personálny a mzdový ekonóm
Ing. Iveta Mrvečková
- finančný ekonóm
Ing. Ľubomír Klimek
- vedúci hospodárskeho úseku
Telefón: +421/41/2451113, 2451111
Fax:
+421/41/562 69 72
e-mail: ssz@isternet.sk, vladimir.salaga@skozilina.sk
adresa internetovej schránky organizácie: www.skozilina.sk

Hlavné činnosti:
1. Svoje poslanie a predmet činnosti plní predovšetkým:
a) umeleckou prípravou a interpretáciou hudobných diel na vysokej umeleckej úrovni,
uvádzaním diel slovenskej a svetovej tvorby na verejných koncertoch orchestra sólistov
a iných hudobných zoskupení,
b) organizovaním pravidelnej koncertnej činnosti na vlastnej scéne, účinkovaním na
umeleckých podujatiach a festivaloch v rámci Slovenskej republiky a zahraničia,
v spolupráci s domácimi a zahraničnými umelcami a agentúrami,
c) usporadúvaním hudobných festivalov, koncertov hosťujúcich telies, súborov a sólistov
v rámci svojej koncertnej sezóny a mimo nej,
d) organizovaním cyklov a koncertných podujatí zameraných na mladých poslucháčov,
s dôrazom na výchovný charakter tejto činnosti,
e) realizáciou zvukových a obrazových záznamov z výkonov vlastného telesa a hosťujúcich
umeleckých telies a sólistov s cieľom propagácie svojej činnosti,
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f) vydávaním a rozširovaním periodických a neperiodických publikácií v oblasti hudobnej
kultúry a v rámci propagácie umeleckej činnosti,
g) organizovaním iných kultúrnych aktivít v oblasti svojho poslania a predmetu činnosti.
1.

Súčasťou plnenia hlavného predmetu činnosti sú najmä:

a) sprostredkovateľská a propagačná činnosť v oblasti hudobnej kultúry v rámci napĺňania
svojho hlavného poslania,
b) reklamná činnosť a ostatné aktivity, podporujúce rozvoj a skvalitnenie plnenia poslania
a hlavného predmetu činnosti,
c) prenajímanie nebytových priestorov alebo ich častí, prípadne iného majetku, ktorý má vo
svojej správe a dočasne ho nevyužíva.

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Poslanie:
Štátny komorný orchester Žilina (ďalej len ŠKO Žilina) bol vytvorený roku 1974 ako jediný
orchester mozartovského obsadenia na Slovensku a túto prioritu si udržal počas celých 40 rokov
svojej bohatej činnosti. Počtom 31 hráčov tvorí spojovací článok medzi veľkými symfonickými
orchestrami a malými komornými súbormi, čo mu zaručuje výnimočné postavenie nielen v
slovenskej, ale aj európskej hudobnej kultúre. Napriek obmedzenému počtu hráčov
vyplývajúcemu z mozartovského charakteru orchestra, má ŠKO Žilina neobyčajne široký
repertoár z diel obdobia baroka, klasicizmu, romantizmu a súčasnej hudby s dôrazom na súčasnú
slovenskú tvorbu.
ŠKO vychádza pri plnení svojho umeleckého a kultúrno-spoločenského poslania zo
Zriaďovacej listiny ŠKO Žilina vydanej MK SR dňa 24.2.1994 a doplnenej Krajským úradom v
Žiline dňa 14. 1. 1998, ako aj z novej Zriaďovacej listiny vydanej MK SR dňa 18. marca 2002
pri opätovnom prechode ŠKO Žilina pod pôsobnosť MK SR.
ŠKO Žilina je štátnou umeleckou inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti
hudobnej kultúry a jej poslaním je prispievať k všestrannému rozvoju hudobnej kultúry v SR a
dôstojne reprezentovať slovenskú hudobnú kultúru v zahraničí, predovšetkým šírením pôvodnej,
ako aj svetovej hudobnej tvorby. Svoje poslanie plní hlavne umeleckou prípravou a
interpretáciou hudobných diel na vysokej interpretačnej úrovni, organizovaním pravidelnej
koncertnej činnosti na vlastnom pódiu v Dome umenia Fatra v Žiline a účinkovaním na
umeleckých podujatiach a festivaloch v rámci SR a zahraničia.
Strednodobý výhľad organizácie:
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Strednodobým výhľadom činnosti organizácie je neustále zvyšovanie umeleckej úrovne
orchestra a uchovanie si postavenia jedného z najvýznamnejších európskych komorných
orchestrov. Dôležitým aspektom strednodobého výhľadu organizácie je zvyšovanie
spoločenského ohlasu ponúkaných koncertných podujatí a zvyšovanie počtu poslucháčov na
jednotlivých koncertných podujatiach smerom k mladým poslucháčom.

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie
Organizácia má na rok 2014 uzavretý Kontrakt č. MK – 906/2013-340/19712 s
Ministerstvom kultúry SR v zmysle uznesenia vlády SR. Bežný transfer sa v kontrakte rozpisuje
do výšky 100 % v rámci stanoveného bežného transferu ŠKO, t.j. vo výške 706 600 €. Plné
znenie kontraktu je uvedené na našej internetovej adrese: www.skozilina.sk.
1.) Bežné výdavky
2.) Kapitálové výdavky

706 600,- €
0,00 €

Na zabezpečenie uvedených činností a cieľov, výnosy z vlastnej výkonnosti ekonomiky má
organizácia rozpočtované v objeme 170 000,00 €.
Kontrakt je uzatvorený v súlade so zákonom, zriaďovacou listinou alebo štatútom prijímateľa, na
poskytovanie verejných služieb a realizáciu činností/aktivít v rámci nasledovných projektov:
Koncertná činnosť – zabezpečenie celoročnej koncertnej činnosti na vlastnej scéne prostredníctvom
vlastných výkonov orchestra v spolupráci s hosťujúcimi domácimi a zahraničnými umelcami na
Slovensku a v zahraničí.

Súhrn hlavných úloh a činností na rok 2014:
1. Umeleckú činnosť ŠKO Žilina na domácej scéne a hosťovanie na cudzích pódiách – spolu
minimálne 50 výkonov.
2. Realizáciu minimálne 10 koncertov určených mladému divákovi realizovaných spolu
s hosťujúcimi telesami (koncerty pre mladých – Cyklus M, matiné, výchovné koncerty).
3. V rámci udržiavania kultúrneho života a šírenia koncertného umenia v regióne – realizovať 5
podujatí v slovenských mestách (vrátane komorných koncertov).
4. Z hľadiska dramaturgického vytváranie priestoru na cielenú prezentáciu špičkových slovenských
interpretov a pôvodnej skladateľskej tvorby s dramaturgickým dôrazom na 10. výročie vstupu
Slovenska do Európskej únie, 100. výročie začiatku 1. svetovej vojny, 70. výročie Slovenského
národného povstania, 95. výročie od smrti Milana Rastislava Štefánika, 40. výročie vzniku ŠKO
Žilina, ako aj výročia viacerých slovenských a českých hudobných skladateľov (rok českej
hudby). Uvedenie minimálne 5 diel slovenských autorov, z toho minimálne 2 diela premiérovo.
5. Sprístupňovanie kultúry všetkým vekovým kategóriám poslucháčov, hľadanie nových
alternatívnych foriem práce s publikom v záujme zvyšovania návštevnosti.
6. Podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov.
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7. Sprístupňovanie výstupov činnosti a zverejňovanie aktuálnych informácií prostredníctvom
webového sídla a predaj vstupeniek prostredníctvom vstupenkového a rezervačného systému
ORES, sledovanie monitoringu návštevnosti.
8. Plnenie ďalších úloh nad rámec schváleného kontraktu, a to na základe priameho poverenia MK
SR a pridelenia ďalších finančných zdrojov.
9. Šírenie slovenského interpretačného umenia v zahraničí podľa poskytnutia finančných
prostriedkov.

Počet uskutočnených koncertov doma i v zahraničí
Koncerty
Počet všetkých koncertov spolu:
v tom:
v DUF Fatra ŽA
v iných slov. mestách
v zahraničí
z toho:
0rchester v službe
v tom:
v DUF ŠKO
v iných mestách Slovenska
v zahraničí

rok 2013

rok 2014

Index 2014/2013

91

93

1,02

60
13
18

59
17
17

0,98
1,31
0,94

71

71

1,00

42
11
18

41
13
17

0,98
1,18
0,94

V počte 93akcií sú okrem uvedených koncertov orchestra v službe započítané koncerty,
ktoré uskutočňuje ŠKO Žilina usporiadateľsky (komorné a organové koncerty, detské matiné,
koncerty pre iné subjekty – banky, školy, firmy), koncerty, na ktorých sa ŠKO Žilina podieľa
ako spoluusporiadateľ, ako aj koncerty komorných súborov pôsobiacich pri ŠKO Žilina.
Celkový počet koncertov sa v roku 2014 zvýšil oproti roku 2013 o 2 koncerty

3.1 Činnosti / produkty organizácie a ich náklady
Štátny komorný orchester v roku 2014 plní úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zriaďovacej
listiny, schváleného rozpočtu a kontraktu v súlade s bodom 3.
Náklady na činnosť zahŕňajú priame náklady, t.j. mzdové náklady vrátane zákonných
odvodov, náklady na honoráre a všetky náklady na produkciu koncertov, prevádzkovú réžiu,
ktorá zahŕňa náklady na tlač propagačných materiálov, požičovné za notový materiál, poštovné
za požičaný hudobný materiál, poplatky pri zahraničných zájazdoch.
Náklady na prevádzku budovy zahŕňajú materiálové náklady na údržbu, čistiace
prostriedky, energie, údržbu budovy a pod.
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Plnenie záväzných ukazovateľov je realizované z prostriedkov:
1.) BT schváleného rozpočtu na činnosť organizácie v objeme:
706 600,- €
2.) Účelovo určených BT na prioritné projekty kultúrnych aktivít
na rok 2014:
90 000,- €
3.) Účelovo určených na KV na rok 2014
59 400,- €
4.) Výnosy a úpravy rozpočtu BT na činnosť organizácie z prefinancovania
kultúrnych poukazov
1 838,- €

3.2 Rozpočet organizácie
Štátny komorný orchester v roku 2014 hospodáril na základe Kontraktu č.MK906/2013-340/19712 a rozpisu záväzných ukazovateľov č.j. MK-883/2014-340/1542, zo dňa
24.1.2014, súčasťou ktorého je aj súhrn hlavných úloh a činností s objemom schváleného
rozpočtu bežných transferov v celkovej výške: 706 600,- €. Následne po schválení predložených
prioritných projektov a súvisiacich aktivít bola vykonaná rozpočtovým opatrením č 1. MK807/2014-340/4130 zo dňa 5. marca 2014 úprava schváleného rozpočtu o 90 000,- € s účelovým
určením financovania nasledovných prioritných projektov/.

Prvok: 08T0103 –Podpora kultúrnych aktivít RO a PO :
- Koncertná činnosť – Slovenská hudba na koncertoch ŠKO Žilina
- Koncertná činnosť – koncertné uvedenie opery v Dome umenia
Fatra v podaní ŠKO Žilina

30 000,- €
20 000,- €

Prvok: 08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí:
- “ONE Orchester Network for Europe One goes places”
- “ Prezentácia slovenského interpretačného umenia v zahraničí

20 000,- €
20 000,- €

Kapitálové výdavky sme v roku 2014 mali pridelené RO č.2/KV vo výške 45 000,- € na
Obnovu nástrojového vybavenia a krojových súčastí a RO č.4/2014 vo výške 14 400,- € na
nákup pozemku v rámci areálu ŠKO.
Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 zo dňa 4.11.2014 vo výške 9 024,- € bolo vykonané na základe
žiadosti a to v kategórií 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.
Rozpočtové opatrenie č.5/2014 zo dňa 4.12.2014 vo výške 1 838,- € bolo vykonané na základe
riadneho zúčtovania počtu vyzbieraných kultúrnych poukazov na rok 2013.
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Rozpočtové opatrenie č.6/2014 vo výške 7 000,- € nám bolo pridelené na základe žiadosti a to
v kategórií 630 – Služby.

3.2.1 Plnenie záväzných ukazovateľov
V roku 2014 prostriedky bežného transferu zo ŠR boli použité na financovanie celkových
nákladov organizácie v celkovom objeme 1 199 431,- € čo je oproti rovnakému účtovnému
obdobiu predošlého roka / 1 267 624,-€/ nižšie o 5,3%

3.2.2. - Rozbor nákladov (Tab.1A)

Celkom
Pol.630

Skutočnosť
rok 2014

Celkom
financované
zo ŠR
Skutočnosť

Schválený
rozpočet
BT 2014

Upravený
rozpočet
BT 2014

% podiel ŠR na celkových
nákladoch
2/1

2014
Úč.50:
Spotrebné
nákupy
Spotreba
materiálu
501
Spotreba
energie
502+503
504
Predaný
tovar

1

2

3

4

7

79 726

73 758

78 922

81 684

92,51

32 112

26 144

28 922

31 818

81,41

47614

47614

50 000

49 866

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V rámci spotrebovaných nákupov /trieda 50/ boli vynaložené náklady vo výške 79 726,- €
V porovnaní s rokom 2013 sú náklady nižšie o 8 673,- €.
Medzi najdôležitejšie výdavky organizácie v materiálových nákladov patrili:
1.) DHM /nákup 6 ks počítačov + monitorov/

10 861,- €

2.) Materiál na výpočtovú techniku

1 862,- €

3.) Materiál pre umeleckú propagáciu a koncertnú prevádzku

2 142 ,- €

4.) Kancelárske potreby

1 747,- €

5.) Hygienické potreby

2 005,- €

6.) Materiál na hudobné nástroje /struny, plátky/

7 781,- €

7.) Spotreba PHM

2 397,-
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Úč. 51 – Oblasť služieb
Uvedená nákladová, výdavková oblasť je po nákladovej oblasti osobných nákladov
najexponovanejšou ekonomickou kategóriou výdavkov. Oproti roku 2013 organizácia zaznamenala
celkový pokles o 6,4%. Pokles sa prejavil hlavne v cestovnom, kde v roku 2014 sme mali menej
zahraničných zájazdov. Taktiež sme zaznamenali pokles v ostatných službách o 13,02 %. Oproti tomu
nám vzrástli náklady na opravy a to o 119,39 %.

Financovanie zo ŠR
Náklady,
Výdavky
položka
630

Celkom
Skutočnosť
2014

1

Úč.51:

Služby
511
opravy,
údržba
512
cestovné
513
Reprezen
-tačné
518
Ostatné
služby

Celkom
financované
zo ŠR
v roku 2014

2

Schválený
rozpočet BT
r.2014

Upravený
rozpočet
BT r.2014

V tom financovanie
„Prioritných
projektov“
Skutočnosť
k 30.6.2014
Zo ŠR

3

4

7

8

0,0

70,85

419 086

296 952

206 252

437 988

67 747

38 236

29 922

67 747

21 147

18 884

10 000

21 147

498

498

498

329 694

239 334

348 596

2/1

56,48

13 617

498

329 694

%

89,29
100,0

76 383

72,59

Úč. 511 – Opravy a udržiavanie
Čerpanie oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 predstavuje k 31.12.2014 plnenie na 226,4%.
Uvedené prostriedky boli použité na zabezpečenie štandardnej údržby hnuteľného a nehnuteľného
majetku. V roku 2014 sme museli vykonať opravu stropu v sále, ktorá bola nevyhnutná nakoľko nám
padala omietka zo stropu . Taktiež sme mali haváriu na streche budovy.
Každoročne okrem zabezpečenia priebežnej údržby a realizáciu prevádzkových opráv /oprava záchodov,
vymaľovanie sály, oprava vstupného schodiska do budovy/, patrí aj starostlivosť o fond hudobných
nástrojov.

V roku 2014 organizácia na opravy hudobných nástrojov vynaložila čiastku 6 654,. €.
V uvedených nákladoch nie je zahrnuté ladenie klavíra, ktoré ročne predstavuje čiastku 4 320,-€
a je hradené zo služieb.
Úč. 512 – Cestovné náklady
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Cestovné náklady boli realizované v súlade so Zákonom 283/2002 Z.z. o cestovných
náhradách. Výška cestovných nákladov predstavuje čiastku 21 147,- €.
V uvedenom čerpaní sú zahrnuté náklady na realizáciu služobných ciest štandardnej prevádzky –
prvok 08S0102 a výdavky spojené s účinkovaním orchestra mimo sídla organizácie a to
v programe 08T0103 a 08T0104.
V rámci zahraničných pracovných ciest sa orchester zúčastnil na turné po Európe, kde
sprevádzal vokálnu skupinu IL DIVO.
Úč. 513 – Reprezentačné výdavky
Náklady na reprezentačné výdavky boli čerpané v súlade s rozpočtom na rok 2014.
Úč. 518 – Ostatné služby
Uvedená nákladová skupina je druhou najexponovanejšou po osobných nákladoch. Výdavky boli
použité hlavne na financovanie nasledovných nákladov:
-

Autorské poplatky
Umelecké honoráre
Frakové, nástrojové
Nájomné – notový materiál
Ubytovacie služby
Tlačové služby
Telekomunikačné, poštové služby a elektr.služby
Ostatné služby – pranie prádla, vývoz kom.odpadu
Revízie – plyn, elektrika
Prepravné
Ochrana objektu
Ladenie klavíra, výlep plagátov

3 240,- €
230 346,- €
3 841,- €
3 907,- €
21 864,- €
11 250,- €
6 041,- €
25 430,- €
2 727,- €
8 531,- €
1 454,- €
8 239,- €

V účtovnej triede 52 – osobné náklady v roku 2014 bolo čerpanie vo výške 388 785,- €. Z toho
zo ŠR 317 602,- € a z vlastných zdrojov 71 183,- € / z vlastných zdrojov hradíme OON a
mimoriadne odmeny/ .Plnenie voči upravenému rozpočtu je na 100 % ,mzdové náklady /521/
boli vo výške 100 %.
Úhrady za zdravotné, nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a na príspevok v
nezamestnanosti boli vykonané v plnej výške v termínoch splatnosti.
údaje v EUR

Čerpanie

Náklad úč. 52
(osobné náklady)

Schválený
rozpočet 2014

Upravený
rozpočet 2014

k 31.12.2014

Celkom

320 196,00

388 785,00

388 785,00

% čerpania
k upravenému
rozpočtu
100,0
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Zo ŠR

308 578,00

317 602,00

317 602,00

100,0

Výdavky, náklady organizácie v oblasti miezd, platov a OOV – účt. 521 boli v roku 2014 realizované
v súlade so Zákonom č. 553/2003 Z. z. o platových pomeroch zamestnancov vo verejnej správe v znení
neskorších predpisov.

V účtovnej triede 53 – dane a poplatky bolo čerpanie vo výške 6 569 €. Plnenie rozpočtu je na
107 %. Táto kategória predstavuje najmä – daň z nehnuteľnosti v objeme 6 041 €, daň
z motorových vozidiel vo výške 183 € a ostatné poplatky vo výške 345,- kde sú zahrnuté
poplatky súvisiace s overovaním listín, nákup kolkov atď.,
Účtovná trieda 55
Účet 551 – Odpisy HIM A NIM
Odpisy majetku boli vynaložené vo výške 122 778,- €. Uvedený náklad je krytý výnosmi
z kapitálových transferov účet 682 /Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR/ v hodnote 78 981 €
výškou odpisov z majetku obstaraného z japonského grantu na účte 688 vo výške 28 760 €,
odpisov majetku obstaraného z vlastných zdrojov vo výške 15 037 €.
Účtovná trieda 56 – Finančné náklady
Na uvedenom účte organizácia účtuje o výdavkoch na bankové poplatky, kurzové straty,
úroky, poplatky na zákonné a havarijné poistenie. V roku 2014 uvedené náklady predstavovali
čiastku 2 246 €.
Účet 568 – ostatné finančné náklady – je vo výške 2 246 €
-

Poistenie pracovníkov do zahraničia
Poistenie motorových vozidiel
Ostatné fin. náklady
Poplatky za vystavenie ATA karnetu

538 €
178 €
1 213 €
317 €

Kapitálový transfer a kapitálové výdavky
Štátny komorný orchester Žilina na rok 2014 mal RO č.2 MK – 127/2014-340/8005 zo dňa
6.5.2014 upravený rozpočet na kapitálové výdavky vo výške 45 000 € - Obnova nástrojového
vybavenia a krojových súčiastok. RO č.4/KV bol navýšený rozpočet na kapitálové výdavky
o 14 400,- € na nákup pozemku v rámci areálu ŠKO.
Čerpanie za v roku 2014 bolo vo výške 36 091,72 €. Jedná sa o nákup 1ks trúbky a čembala.
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3.2.3 Hodnotenie výnosov
Výnosy ŠKO v roku 2014 dosiahli výšku 1 199 802 €. Vlastné výkony organizácie boli
dosiahnuté v celkovej výške 254 367 €. Plnenie rozpočtu bolo na 102,2 %.
Štruktúra dosiahnutých výnosov:
- bežný transfer na činnosť
z toho: účelovo určené na kultúrne aktivity
- tržby zo vstupného
- tržby zo zahraničných koncertov
- tržby zo slovenských koncertov
- tržby z prenájmu
- ostatné výnosy
- výnosy z BT od ost. subj. mimo VS
- výnosy z KT ost.subj. mimo VS
- výnosy z KT zo ŠR
- výnosy z BT obci,
- zúčtovanie zákon. Rezerv z prevádzkovej činnosti

805 438 €
90 000 €
87 032 €
92 384 €
51 350 €
13 768 €
9 833 €
14 950 €
28 760 €
78 981 €
300 €
17 006 €

Z uvedeného vyplýva, že naša organizácia v roku 2014 príjmovú stránku rozpočtu vlastnej
výkonnosti ekonomiky v celkovom hospodárení prekročila oproti upravenému rozpočtu.

3.2.4 Hodnotenie hospodárskeho výsledku
Za rok 2014 bol dosiahnutý kladný hospodársky výsledok vo výške 371 € . Zisk hospodárenia je
finančne krytý a bude použitý na prípadné vykrytie straty hospodárenia v nasledujúcich rokoch
a to vrátane zabezpečenia zo zisku minulých období.

3.2.5 Prioritné projekty a ich plnenie
ŠKO Žilina malo pridelené finančné prostriedky na prioritné projekty v programoch 08T0103,
08T0104 v celkovom finančnom objeme 90 000,- €. Uvedené prostriedky sú určené na podporu
kultúrnych aktivít doma a v zahraničí.
08T0103 Podpora kultúrnych aktivít

50 000,- €
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08T0104 Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí

40 000,- €

Program/prvok : 08T0103

Rozpočet

Upravený

Čerpanie

30 000,-

30 000,-

30 000,-

20 000,-

20 000,-

20 000,-

50 000,-

50 000,-

50 000,-

Slovenská hudba na koncertoch
ŠKO Žilina
Koncertné uvedenie opery v Dome umenia
Fatra v podaní ŠKO Žilina
Spolu program 08T 0103

Čerpanie účelovo určených prostriedkov na realizáciu hore uvedených kultúrnych
projektov v roku 2014 predstavovalo 100,0 % upraveného objemu rozpočtu transferov na bežnú
činnosť.

Program /prvok: 08T0104

Rozpočet

Upravený

Čerpanie

ONE goes places
Prezentácia slovenského interpretačného
umenia v zahraničí

20 000,-

20 000,-

20 000,-

20 000,-

20 000,-

20 000,-

______________________________________________________________
Spolu program 08T0104

40 000,-

40 000,-

40 000,-

3.2.6. - Vyhodnotenie programov, rozbor výdavkov podľa prvkov
a.) bežné výdavky
V nadväznosti na predchádzajúce body hodnotiacej správy organizácia v roku 2014 v programe 08S
zaznamenala dve úpravy úrovne schváleného rozpočtu. Zmeny rozpočtu boli vykonané rozpočtovými
opatreniami v rámci podporných programov 08T slúžiacich na financovanie výdavkov spojených
s realizáciou prioritných projektov.

Vykonané úpravy rozpočtov transferov na bežnú činnosť zo ŠR :

Schválený rozpočet
Program 08S

706 600,00 €

Upravený rozpočet
706 600,00 €

Úprava +/+ 8 838,00 €

Program 08T

Schválený rozpočet
0,00 €

Upravený rozpočet
90 000,00 €

Úprava +/+ 90 000,00 €

Program 08S +08T
Rozpočet bežných

Schválený rozpočet
BT

Upravený rozpočet
BT

Úpravy BT
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transferov zo ŠR
celkom

706 600,00 €

805 438,00 €

+ 98 838,00 €

Podrobná analýza tvorby a čerpania podľa položiek jednotnej ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie je
uvedená v nasledovných tabuľkových prehľadoch.

Legenda : zdroje 111 – výdavky zo ŠR, resp. z transferov na bežnú činnosť org.
46 – zdroje z výnosov z vlastnej výkonnosti ekonomiky
72- zdroje z výnosov od cudzích subjektov(sponzori...)

Kategórie výdavkov :
610 – mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania
620 - Zák. sociálne odvody
630 - Výdavky na obstaranie tovarov a služieb
640 - Výdavky na bežné transfery , odchodné, nemocenské dávky ...
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a.) bežné výdavky

Názov programu
08S0102
Zdroj
Schv.rozpočet 2014
Upr.rozpočet 2014
Skutočnosť rok 2014

Celkom
111

706 600,0 €
715 438,0 €
715 438,0 €

46

170 000,00
€
247 678,00
€
247 678,0 €

610
72

111

46

72

111

45

72

- €

308 578,00 €

16 618,00 €

- €

107848,00 €

6 038,00 €

- €

- €

317 602,00 €

71 183,00 €

- €

107 848,00 €

33 012,00 €

- €

-

317 602,0 €

71 183,0 €

107 848,00 €

33 012,00 €

- €

630
111

288 174,00 €
288 053,00 €
288 053,00 €

46

620

710

640
72

147 344,0 €
- €
143 483,0 €
- €
143 483,0 € 15 250,0 €

111

46

72

111

45

2 000,00 €
1 935,00 €
1 935,00 €

€
€
€

- €
- €
- €

- €
- €
- €

- €
- €
- €

72
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Názov programu
08T0103
Zdroj
Schv.rozpočet 2014
Upr.rozpočet 2014
Skutočnosť rok 2014

Celkom
111

610
45

- €
- €
50 000,0 € - €
50 000,- € - €

72

45

72

640
45

111

45

72

45

72

45

72

45

72

- €
- €
- €

630
111

111

620

72

111

710
45

72

111

- €
50 000,0 €
50 000,- €
Názov programu
08T0104
Zdroj
Schv.rozpočet 2014
Upr.rozpočet 2014
Skutočnosť rok 2014

Celkom
111

610
45

- €
- €
40 000,00 € - €
40 000,00 € - €
630
111

45

72

111

620
45

72

111

- €
- €
- €
640
72

111

710
45

72

111

40 000, 0 €
40 000,0 €
b.) kapitálové výdavky
Štátny komorný orchester Žilina na rok 2014 mal RO č.2/KV zo dňa 6.5.2014 j.č. MK 127/2014-340/800 pridelené kapitálové výdavky zo ŠR vo výške 45 000,- €
na „ ŠKO - Obnova nástrojového vybavenia a krojových súčastí“ , a RO č.4/KV zo dňa 25.11.2014 vo výške 14 400,- € na „ŠKO – nákup pozemku rámci areálu
ŠKO“. Čerpanie bolo vo výške 36 092,- € na nákup 1 ks trúbky a čembala.
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4. Hodnotenie fondov organizácie
Sociálny fond - stav k 31.12.2014 = 11 962,40 €
Tvorba SF predstavuje 1,5 % z vyplatených miezd v zmysle zákona 152/92 Zb. v celkovej
sume 5 295,72 €. Prostriedky boli čerpané na stravovanie v celkovej výške 3 430,88 €
číslo účtu SF: 7000070430/0200
Rezervný fond - stav k 31.12. 2014

= 266 141,32 €

5. Podnikateľská činnosť
Štátny komorný orchester v Žiline v roku 2014 nevykonával podnikateľskú činnosť.

6 .Zhodnotenie majetkovej pozície

Štátny komorný orchester v roku 2014 spravoval majetok v hodnote :
2013
2014
+/4573,63
Softverové prog.a licencie
013 4573,63
1338667,19 1338667,19

dôvod

HIM budovy

021

Samostatné hnuteľné veci
a súbory, vrátane strojov a VT

022

781 923,50

817707,43

Pozemky

031

21 730,07

21 730,07

0,00

Umelecké diela, zbierky

032

7 598,64

7 598,64

0,00

Obstaranie hmotných investícií

042

+ 35 783,93 Zaradenie
hud.nástrojov
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Štátny komorný orchester Žilina k 31.12.2014 eviduje pohľadávky v celkovom objeme
14 928,39 €. Z toho pohľadávky voči odberateľom predstavujú 14 052,39 € a poskytnuté
prevádzkové preddavky /elektr.energia/ predstavuje výšku 876,0 €.

Rok 2013

Rok 2014

porovnanie +/-

Celkový objem pohľadávok

6 347,39

14 928,39

+ 8 581,0

Celkový počet pohľadávok :

4

12

+

8

Celkový objem pohľadávok po 4 559,24
lehote splatnosti

5 099,24

+

540,0

Celkový počet pohľadávok po 5
lehote splatnosti

6

+ 1

Záväzky :
ŠKO eviduje záväzky vo výške 35 517,86 €. Všetky záväzky sú v dobe splatnosti.

7. Personálne otázky
Počet zamestnancov
Plánovaný počet zamestnancov pre rok 2014 – 50
Priemerná mzda zamestnanca v roku 2014: 780,70 €
- pre priemerný evidenčný fyzický stav
- pre prepočítaný stav pracovníkov

42
41,5

771,40 €
780,70 €

Plnenie počtu zamestnancov
Plánovaný stav zamestnancov
Skutočný fyzický stav zamestnancov k 31.12.2014
Priemerný evidenčný stav zamestnancov fyzický za rok 2014
Skutočný prepočítaný stav zamestnancov za rok 2014

50
42
42
41,5

Štruktúra zamestnancov za rok 2014
Zamestnanci celkom za rok 2014
Z toho: - riaditeľ
- umeleckí zamestnanci /orchester/
z toho: riadiaci umeleckí
Z toho: ostatní zamestnanci /odborní zamestnanci,
THP zamestnanci, obslužný personál/
z toho: riadiaci

42
1
30
7
11
2
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Veková štruktúra zamestnancov ŠKO rok 2014
Do 20 r.
-

21 r.-30r.
4

31r.-40r.
6

41 r.-50 r.
12

51 r.-60r.
14

Nad 61 r.
6

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Štátneho komorného orchestra k 30.6.2014
ZŠ
2

SO
2

ÚSO
4

VO, konzer.
16

VŠ
18

Organizačná štruktúra organizácie
Štátny komorný orchester sa člení na tieto úseky a organizačné útvary:
1. Úsek riadiaci a organizačný
1
1
2
1+5R

- riaditeľ
- sekretariát
- úsek ekonomiky
- úsek hospodárskej správy

2. Úsek umelecký a prevádzkový
- koncertná prevádzka, dramaturgia
- orchester – sekcia sláčikových nástrojov
- sekcia dychových a bicích nástrojov

2
18
12

Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov:
Prehľad školení v rámci priebežného vzdelávania

Školenie
Školenie referentských vodičov
Účtovníctvo príspevkových organizácií
Školenie BOZP – všetci zamestnanci

Počet kurzov
1
1
1

Spolu účastníkov
4
1
42
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8. Ciele organizácie v roku 2014 a prehľad ich plnenia
Hlavným cieľom ŠKO Žilina bolo v roku 2014 na vysokej umeleckej úrovni
pokračovať vo všetkých aktivitách v rámci vlastnej koncertnej činnosti orchestra doma aj v
zahraničí, ako aj v rámci usporadúvania koncertných cyklov a plnenia dramaturgického plánu
organizácie na 40. a 41. koncertnú sezónu 2014/2015. V Dome umenia Fatra v Žiline to boli
orchestrálne koncerty, jazzový koncert, organový koncert, Cyklus M - mladí umelci mladým
poslucháčom, cyklus Nedeľné matiné pre deti a rodičov. Mladým poslucháčom bolo
venovaných spolu 15 koncertov. Ďalším dôležitým cieľom ŠKO boli koncerty v iných
mestách Slovenskej republiky (17) a v zahraničí (17).

Pri plnení Kontraktu č. MK - 906/2013-340/19 712na rok 2014 sa dôraz kládol na
hlavné poslanie dramaturgie orchestra - uvádzať koncertné cykly s uvádzaním domácich
a svetových diel so zvláštnym dôrazom na jubilujúcich autorov.

ŠKO Žilina zrealizoval v roku 2014 plánované prioritné aktivity:
Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO:
Názov projektu: Koncertná činnosť - Slovenská hudba na koncertoch ŠKO Žilina
Uvádzanie slovenskej tvorby tvorí jeden z pilierov dramaturgie ŠKO Žilina. Počas svojej existencie od
roku 1974 uviedol doma aj v zahraničí už 300 diel, z toho 150 v svetovej premiére a 14v slovenskej
premiére. V rámci prioritného projektu venoval ŠKO Žilina najväčšiu pozornosť interpretácii nových
slovenských diel ako aj repertoárových slovenských diel 20. a 21. storočia. Projekt zahŕňa aj diela
zahraničných autorov, ktorí žili a tvorili na území Slovenska a diela na počesť Roku českej hudby.
V rámci tohto prioritného projektu odznelo v roku 2014 8 programov v Dome umenia Fatra v Žiline a
v slovenských mestách:

1/
6. 3. 2014 Dom umenia Fatra Žilina
Anton Steinecker: Kaddish – svetová premiéra, objednávka ŠKO (ŠKO, dir. Leoš Svárovský)
2/
12. 3. 2014 MsKS Dolný Kubín
Juraj Filas: 2. Komorná symfónia (ŠKO, dir. Oliver Dohnányi)
3/
13. 3. 2014 Dom umenia Fatra Žilina
Juraj Filas: 2. Komorná symfónia (ŠKO, dir. Oliver Dohnányi)
4/
23. 3. 2014 Synagóga Nitra
Milan Novák: Suita v starom slohu
Ilja Zeljenka: Musica slovacca (ŠKO, František Figura)
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5/
2. 4. 2014 PKO Čierny Orol
Milan Novák: Suita v starom slohu (ŠKO, dir. Martin Majkút)
5. 6. 2014 Dom umenia Fatra Žilina
Peter Javorka: Symfonietta – svetová premiéra, objednávka ŠKO (ŠKO, dir. Vladimír
Kiradjiev)
6/
27.6.2014 Katolícky kostol Kremnica
Anton Aschner: Výber zo sakrálnej tvorby – obnovená premiéra (ŠKO, dir. Štefan Sedlický)
7/
9. 10. 2014 Dom umenia Fatra Žilina – svetová premiéra
Peter Martinček: Symfónia č. 4 na počesť M. R. Štefánika (ŠKO, dir. Jean Bernard Pommier,
Jana Kurucová-soprán, Zbor Lúčnica
8/
6. 11. 2014 Dom umenia Fatra Žilina
7. 11. 2014 Dom umenia Fatra Žilina
Ján Cikker: Spomienky op. 25

Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Názov projektu: Koncertná činnosť – Koncertné uvedenie opery v podaní ŠKO Žilina
ŠKO Žilina popri svojom hlavnom dramaturgickom poslaní - interpretovať doma aj v
zahraničí orchestrálne diela z obdobia baroka až po súčasnosť - uvádza aj netradičné projekty,
z ktorých sa najväčšej obľube tešia operné a operetné koncerty. Keďže v Žiline nie je operná
scéna, medzi poslucháčmi je dopyt po opernej tvorbe veľmi intenzívny. ŠKO Žilina ako
jediný profesionálny orchester v celom Žilinskom kraji chce aj túto tvorbu sprostredkovať
svojim stálym poslucháčom na vysokej profesionálnej úrovni a pozýva si domácich a
zahraničných umelcov s vynikajúcim renomé. Keďže tvorba G. Pucciniho patrí k vrcholu
operného žánru, ŠKO Žilina chcela svojim poslucháčom prostredníctvom dvoch koncertných
uvedení opery TOSCA poskytnúť zaujímavý, netradičný a kvalitný umelecký zážitok.
Obidva koncerty mali veľký úspech, boli vypredané, do Domu umenia Fatra Žilina prišli
poslucháči aj z okresov Kysucké Nové Mesto, Čadca, Martin, Bytča, Považská Bystrica
a Dolný Kubín (spolu cca 900 poslucháčov)..
Osoby a obsadenie:
Floria Tosca: Cecilia Berglund, soprán, Švédsko
Mario Cavaradossi, Eugene Amesmann, tenor, Rakúsko
Scarpia, šéf polície: Andrij Shkurhan, barytón, Ukrajina
Sagrestano, kostolník: Max Sahliger, basbarytón, Rakúsko
Cesare Angelotti: Marián Lukáč, basbarytón
Spoletta, policajný agent: Titusz Tobisz, tenor
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Štátny komorný orchester Žilina
Christian Pollack, dirigent, Rakúsko
Zbor opery Štátneho divadla Košice
Lukáš Kozubík, zbormajster
Reinhardt Schmidt, organová spolupráca

Prvok 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
Názov projektu: ONE Orchestra Network for Europe „One goes places“

Projekt spolupráce európskych orchestrov s názvom „ONE goes places“ s podporou
Európskej komisie úspešne pokračuje.
Projekt sa začal 10. 06. 2011 a rozplánovaný je až do 20. 06. 2015. Obsahuje 45 aktivít, z
ktorých najdôležitejšie sú spoločné koncerty viacerých orchestrov, spoločné koncerty hráčov
z viacerých orchestrov v komorných súboroch, spoločná práca na príprave programov v rámci
výmeny hráčov, podpora mladých dirigentov a mladých sólistov, nová symfónia vytvorená v
spolupráci skladateľov z piatich štátov projektu, výmena skúseností, implementácia nových
európskych požiadaviek na kultúru a vytváranie podmienok pre dlhodobú spoluprácu v
Európe. Významným prvkom na zapojenie širšieho publika do kultúrneho života je
kreatívnosť tvorcov a realizátorov projektov. Dôležité je aj riešenie postavenia kultúry
v zhoršených ekonomických podmienkach v Európe, mobilita umelcov a význam kultúry pre
spoločnosť.
V roku 2014 sa uskutočnil v Žiline ďalší z rady koncertov medzinárodného komorného
súboru (Transnational Chamber Music Group). Cieľom tejto aktivity je spolupráca štátov EÚ
v oblasti komornej hudby. V komornom súbore je vzájomná inšpirácia a spolupráca veľmi
intenzívna. 26. februára vystúpili v Žiline tri rôzne zoskupenia zostavené z členov ŠKO Žilina
a Filharmónie Slaskej z Katovíc.
Druhou významnou aktivitou bol projekt spolupráce profesionálnych hudobníkov so
študentským orchestrom „Tutti Pro“ v Jene. Filharmónia Jena sa spojila s orchestrom
hudobnej školy a pod taktovkou šéfdirigenta ŠKO Žilina Olivera Dohnányiho spolu
naštudovali a uviedli diela klasikov. Študenti sedeli na pódiu medzi profesionálmi, aby mohli
získať čo najviac skúseností. Projekt bol veľmi inšpiratívny pre mladých hudobníkov, ale aj
pre mladých poslucháčov.
V roku 2014 pokračovali tiež výmeny hráčov medzi orchestrami. Zo Žiliny boli Peter
Jankovič v Zlíne, Oľga Szaniewska v Katoviciach, Vladimír Hvizdák v Ľubľane, František
Figura a Michal Kvitkovský v Jene a hráči z týchto orchestrov boli na výmenu v Žiline.
Získavanie poznatkov a skúseností z iných orchestrov a iných štátov je jeden z najcennejších
prínosov projektu.
Projekt „ONE goes places“ končí v júni 2015, ale už v júni 2014 sa začala pripravovať
žiadosť o nový grant, aby spolupráca medzi európskymi orchestrami mohla plynule
pokračovať ďalej.
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Prvok 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
Názov projektu: Prezentácia slovenského interpretačného umenia v zahraničí
Z hľadiska prezentácie slovenského interpretačného umenia v zahraničí bolo veľmi významné
prvé vystúpenie ŠKO Žiline v „Národnom centre koncertného umenia“ v Pekingu.
Vo veľkej koncertnej sále sa s naším orchestrom predstavil čínsky husľový virtuóz Mengla
Huang a dirigoval Nicola Giuliani z Talianska. Koncert bol súčasťou „Májového
medzinárodného hudobného festivalu“, ktorý bol venovaný W. A. Mozartovi a jeho
súčasníkom. Popri Mozartových dielach (Koncert pre husle KV 218 a Symfónii KV 112)
uviedol ŠKO Haydnovu Symfóniu č 44. a Boccheriniho Symfóniu op. 12 „La Casa del
Diavolo“. Veľký úspech mal orchester aj na druhom koncerte v Pekingu, venovanom
nastávajúcim mamičkám ku dňu matiek. Koncert sa uskutočnil v pôrodnici za prítomnosti
mnohých televíznych a rozhlasových spoločností.
V európskych kultúrnych metropolách sa predstavil ŠKO Žilina na turné so slávnymi
spevákmi IL DIVO v septembri a októbri 2014. V priebehu 25 dní počulo náš orchester
104 000 poslucháčov na 16 koncertoch. Z toho 15 koncertov bolo v zahraničí a jeden na
Slovensku. Koncerty sa uskutočnili v týchto mestách: Belehrad, Ľubľana, Bratislava, Lodž,
Záhreb, Viedeň, Praha, Ženeva, Zürich, Berlín, Frankfurt, Stuttgart, Oberhausen, Brusel
a Amsterdam. Úspešné koncerty sú zárukou toho, že spolupráca so známymi spevákmi bude
pokračovať aj v budúcich rokoch.
Ďalšie plánované aktivity na rok 2014 sa neuskutočnili kvôli celkovej zhoršenej ekonomickej
situácii vo svete a tiež vzhľadom na krátenie príspevku na tento prioritný projekt.

ŠKO uskutočnil a usporiadal v roku 2014 spolu 93 koncertov, z toho 59 koncertov sa
uskutočnilo v sídle orchestra - Dome umenia Fatra v Žiline (ďalej DUF), 17 koncertov
v slovenských mestách a 17 koncertov v zahraničí. Samotný orchester odohral v službe 71
koncertov, ostatné boli koncerty hosťujúcich súborov, komorných telies pri ŠKO, organový
koncert, jazzový koncert, koncerty pre deti a i. Z uvedeného počtu 71 koncertov orchestra
v službe sa 41 koncertov uskutočnilo na domácom pódiu v DUF v Žiline, 13 v slovenských
mestách a 17 v zahraničí.

93 koncertov sa uskutočnilo nasledovne:
26 orchestrálne koncerty v DUF- abonentné a reprízy (z toho 26 ŠKO v službe)
6 cyklus „M“ – večerné koncerty pre mladých poslucháčov v DUF (z toho 6 ŠKO v službe)
5 matiné pre deti a rodičov v DUF (z toho 2 ŠKO v službe)
7 Stredoeurópsky festival koncertného umenia v DUF (z toho 1 ŠKO v službe)
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6 mimoriadne koncerty ŠKO v DUF (z toho 6 ŠKO v službe)
4 koncerty pre školy v DUF
5 komorné a jazzové koncerty v DUF
17 koncerty v slovenských mestách (z toho 13ŠKO v službe)
17 koncerty ŠKO v zahraničí (17 ŠKO v službe)
V hlavnom abonentnom cykle odznelo niekoľko veľmi úspešných koncertov ako napr.
novoročné koncerty s dirigentom Theodorom Kucharom a sopranistkou Evou Hornyákovou
(9. a 10. 2014), koncerty s dirigentom Mishom Katzom a svetoznámym klaviristom Timurom
Sergeyeniom (16. a 17. 1. 2014), koncert s popredným holandským dirigentom Gerardom
Oskampom a klarinetistkou Bibiánou Bienikovou (30. 1. 2014), fašiangové koncerty
Černošské inšpirácie s českým dirigentom Petrom Chromčákom, Jazzovým triom V. Fialu
a spevákmi Barborou Řeháčkovou a Lee Andrewom Davisonom (6. a 7. 2.2014),), koncert s
kanadským dirigentom Kerrym Strattonom a švédskym klaviristom Carlom Peterssonom
s európskou premiérou Klavírneho koncertu č. 2 od F. Flotowa (27. 2. 2014), veľkonočné
koncerty s českým dirigentom Leošom Svárovským a popredným českým huslistom
Václavom Hudečkom (24. a 25. 4. 2014), koncert s bulharským dirigentom Vladimírom
Kiradjievoms uvedením slovenskej premiéry diela brazílskeho skladateľa H. Villu-Lobosa
Sinfonietta č. 1 (5. 6. 2014), záverečný koncert 40. sezóny so stálym hosťujúcim dirigentom
Mishom Katzom a popredným slovenským klaviristom Mariánom Lapšanským (19. 6. 2014).
Otvárací koncert 41. koncertnej sezóny odznel pod taktovkou Theodore Kuchara (11. 9. 2014)
a bol venovaný pamiatke obetí teroristického útoku v New Yorku 2001. Veľmi úspešné
u publika boli koncerty s dirigentom a klaviristom Jeanom Bernardom Pommierom
a svetoznámou mezzosopranistkou Janou Kurucovou (9. 10. 2014), koncert k nedožitým 90.
narodeninám zakladajúceho riaditeľa ŠKO Jána Figuru s dirigentom Karolom Kevickým
a sólistami Františkom a Jánom Figurom, Pavlom Fischerom a Milanom Svobodom (23. 10.
2014), slávnostné koncerty k 40. výročiu ŠKO pod taktovkou šéfdirigenta Olivera
Dohnányiho (6. a 7. 11. 2014) a vianočné koncerty s dirigentom Leošom Svárovským,
Žilinským miešaným zborom s uvedením Zrunekovej Vianočnej omše Harmonia pastoralis.
Dramaturgia v roku 2014 reflektovala na výročia viacerých skladateľov, na 100. výročie od
vzniku 1. svetovej vojny, na Rok českej hudby a iné výročia. Jednou z hlavných priorít ŠKO
bolo uvádzanie slovenskej tvorby a podpora mladej generácie slovenských skladateľov a
interpretov.
V roku 2014 uviedol ŠKO spolu 18 slovenských diel, ďalších 8 skladieb uviedli
hosťujúce súbory a sólisti:
Slovenské diela v podaní ŠKO Žilina:
1/ Kupkovič Ladislav: Koncert č. 5 D dur pre husle a orchester
13. 2. 2014 Dom umenia Fatra Žilina (ďalej ako DUF), ŠKO, dir. Leoš Svárovský, Jindřich
Pazdera - husle
2/ Zeljenka Ilja: Musica slovacca
2. 3. 2014 DUF Žilina, ŠKO, dir. Gabriel Rovňák, F. Figura – husle
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3/ Breiner Peter: Beatles go Baroque
2. 3. 2014 DUF Žilina, ŠKO, dir. Gabriel Rovňák, F. Figura – husle
4/ Steinecker Anton: Kaddish – svetová premiéra
6. 3. 2014 DUF Žilina, ŠKO, dir. Leoš Svárovský
12. 11. 2014 Koncertné štúdio SRo, dir. Leoš Svárovský
5/ Filas Juraj: 2. Komorná symfónia
12. 3. 2014 Divadelná sála MsKS Dolný Kubín, ŠKO, dir. Oliver Dohnányi
13. 3. 2014 DUF Žilina, ŠKO, dir. Oliver Dohnányi
20. 3. 2014 Reduta Bratislava v cykle SF, ŠKO, dir. Oliver Dohnányi
21. 3. 2014 Reduta Bratislava v cykle SF, ŠKO, dir. Oliver Dohnányi
27. 4. 2014 Dom umenia Košice – Košická hudobná jar, ŠKO, dir. Oliver Dohnányi
6/ Széghy Iris: Kantáta Ľudstvo pre soprán, dvojzbor a orchester – slovenská premiéra
20. 3. 2014 Reduta Bratislava v cykle SF, ŠKO, dir. Oliver Dohnányi
21. 3. 2014 Reduta Bratislava v cykle SF, ŠKO, dir. Oliver Dohnányi
7/ Suchoň Eugen: Malá suita s passacagliou
27. 4. 2014 Dom umenia Košice – Košická hudobná jar, ŠKO, dir. Oliver Dohnányi
8/ Javorka Peter: Symfonieta – svetová premiéra
5. 6. 2014 DUF Žilina, ŠKO, dir. Vladimír Kiradjiev
12. 11. 2014, Koncertné štúdio SRo, dir. Leoš Svárovský
9/ Aschner Anton: Sakrálna tvorba (výber 16 skladieb v spartácii P. Hochela) –
obnovená premiéra
27. 6. 2014 Kostol sv. Františka Kremnica, ŠKO, dir. Štefan Sedlický
10/ Krška Pavol: Veľkomoravská predohra – svetová premiéra
6. 7. 2014 Kostol sv. Cyrila a Metoda Terchová, ŠKO, dir. Oliver Dohnányi
11/ Peter Martinček: Symfónia č. 4 na počesť M. R. Štefánika – svetová premiéra
9. 10. 2014 DUF Žilina, ŠKO, dir. Jean Bernard Pommier
11. 10. 2014 KS SF Bratislava – BHS, ŠKO, dir. Jean Bernard Pommier
12/ Peter Špilák: Slovenská suita pre miešaný zbor a orchester
25. 10. 2014 DUF Žilina, dir. Štefan Sedlický, zbory Omnia, Cantica Martin a Žilinský
miešaný zbor – svetová premiéra v rámci festivalu Voce Magna
13/ Ján Cikker: Spomienky op. 25
6. 11. 2014 DUF Žilina, ŠKO, dir. Oliver Dohnányi
7. 11. 2014 DUF Žilina, ŠKO, dir. Oliver Dohnányi
14/Pavol Krška: Klavírny koncert – svetová premiéra
12. 11. 2014, Koncertné štúdio SRo, dir. Leoš Svárovský, Peter Pažický – klavír
15/Želislava Sojak Subotič: Blue Fairy Tales – svetová premiéra
12. 11. 2014, Koncertné štúdio SRo, dir. Leoš Svárovský
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16/ Lukáš Borzík: Waiting for Gorecki
12. 11. 2014, Koncertné štúdio SRo, dir. Leoš Svárovský
17/Pavol Krška: Slovenské koledy
9. 12. 2014 DUF Žilina, dir. Štefan Sedlický
18/ Juraj Zrunek: Vianočná omša Harmonia pastoralis
17. 12. 2014 DUF Žilina, dir. Leoš Svárovský, Žilinský miešaný zbor, vokálni sólisti Blanka
Jílková, Alena Kropáčková, Martin Mikuš
18. 12. 2014, DUF Žilina, účinkujúci detto
19. 12. 2014, DUF Žilina, účinkujúci detto
20. 12. 2014, DUF Žilina, účinkujúci detto

Slovenské diela v podaní hosťujúcich umelcov a súborov:
1/ Suchoň Eugen: Serenáda op. 5 pre dychové kvinteto
26. 2. 2014 Žilina Záriečie, Transnational Chamber Music Group, Suchoňovo kvinteto
v rámci projektu ONE
27. 11. 2014 DUF Žilina, Suchoňovo kvinteto
2/ Krška Pavol: Staroslovienska omša
8. 3. 2014 DUF Žilina, Žilinský miešaný zbor, M. Muška – organ
3/ Novák Milan: Suita v starom slohu
23. 3. 2014 Synagóga Nitra, Archi di Slovakia, umelec. vedúci F. Figura
4/ Zeljenka Ilja: Musica slovaca
23. 3. 2014 Synagóga Nitra, Archi di Slovakia, umelec. vedúci F. Figura
5/ Figuš-Bystrý Viliam: Šesť offertórií pre dva hlasy a organ (výber) – obnovená
premiéra
15. 5. 2014 DUF Žilina, Dagmar Bezačinská - soprán, Tomáš Dedič - tenor, Marta Gáborováorgan
6/ František Schramm: Panis angelicus
15. 5. 2014 DUF Žilina, Dagmar Bezačinská - soprán, Marta Gáborová-organ, Anna
Kocifajová-violončelo
7/ Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska – výber
8. 12. 2014 Považská galéria Žilina, Suchoňovo kvinteto
8/ Eugen Suchoň: Bačovské piesne
8. 12. 2014 DUF Žilina, Rastislav Lalinský – barytón, Emília Kalická - klavír
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ŠKO Žilina pokračoval v roku 2014 aj v tradícii koncertov pre mladých poslucháčov a to
usporiadaním večerných koncertov mladých umelcov pre mladých poslucháčov pod názvom
Cyklus "M" (6 koncertov), cyklu Matiné pre deti a rodičov (5 koncertov) a koncerty pre školy
(4 koncerty). V Cykle M dostali šancu predstaviť sa s orchestrom mladí umelci – laureáti
interpretačných súťaží, študenti konzervatórií a absolventi hudobných akadémií doma aj
v zahraničí. V tomto cykle sa predstavili: klaviristi Matej Arendárik, Pavol Praženica,
Michael Berki a Michal Dírer, laureátka Husľovej dielne 2013 Terézia Hledíková, doktorandi
VŠMU huslista Juraj Tomka a violistka Veronika Prokešová, gitarista Karol Samuelčík
z VŠMU, gitaristka Miriam Rodriguez-Brüllová, študenti Konzervatória v Žiline –
akordeonista Tomáš Valíček, speváci Eva Hornyáková, Jana Kurucová, Dávid Harant, Blanka
Jílková, Alena Kropáčková, Dominika Doniga, Martin Mikuš, Rastislav Lalinský a Tomáš
Dedič a organisti Pavol Valášek, Jarmila Jánošíková a Martin Suroviak. Piatimi koncertmi
pokračoval aj cyklus Nedeľné matiné pre deti a rodičov, ktorý spája hudobnú, výtvarnú,
scénickú zložku a teší sa veľkému záujmu detského publika zo Žiliny aj okolia.
Spolu uskutočnil ŠKO Žilina v roku 2014 pre deti a mládež 15 koncertov.
V roku 2014 uskutočnil ŠKO 17 koncertov v slovenských mestách. Boli to nasledovné
koncerty: MsKS Dolný Kubín (Kubínska hudobná jar, 12. 3. 2014), Koncertná sieň
Slovenskej filharmónie (abonentný cyklus SF, 20. a 21. 3. 2014), , PKO Čierny orol Prešov
(Prešovská hudobná jar, 2. 4. 2014), Dom umenia Košice (Košická hudobná jar, 27. 4. 2014),
Mariánske námestie Žilina (Staromestské slávnosti, 29. 5. 2014), Kostol sv. Františka
Kremnica (Festival pod diamantovou klenbou, 27. 6. 2014), Kat. kostol Terchová
(Cyrilometodské dni, 6. 7. 2014), Štadión O. Nepelu Bratislava (Il Divo, 27. 9. 2014),
Koncertná sieň SF Bratislava (BHS, 11. 10. 2014), Kat. kostol Martin-Sever (5. 11. 2014),
Koncertné štúdio SRo Bratislava (Nová slovenská hudba, 12. 11. 2014), Spoločenský dom
Topoľčany (Hud. jeseň, 13. 11. 2014). 4 koncerty uskutočnili komorné súbory ŠKO –
Suchoňovo kvinteto (Stanica Žilina-Záriečie, 26. 2. 2014, Mirbach Bratislava, 30. 11. 2014
a Považská galéria Žilina, 9. 12. 2014)) a Archi di Slovakia (Synagóga Nitra, Nitrianska
hudobná jar, 23. 3. 2014) Všetky koncerty sa stretli s výborným ohlasom u publika aj
odbornej kritiky. V časopise Hudobný život boli vysoko ocenené výkony orchestra
a šéfdirigenta O. Dohnányiho najmä na koncertoch v rámci hlavného orchestrálneho cyklu
Slovenskej filharmónie 20. a 21. 3. 2014 (počas európskeho turné SF), na ktorých ŠKO o. i.
účinkoval spolu so SFZ a sopranistkou Evou Šuškovou pri slovenskej premiére nevšedného
diela Iris Széghy Ľudstvo pri príležitosti pripomenutia 100. výročia začiatku 1. svetovej
vojny. Výborne bolo hodnotené aj vystúpenie ŠKO na Košickej hudobnej jari 27. 4. 2014, kde
okrem vystúpenia s svetoznámym huslistom Václavom Hudečkom uviedol ŠKO pod
taktovkou šéfdirigenta O. Dohnányiho aj diela slovenských autorov Juraja Filasa a Eugena
Suchoňa. Významným dramaturgickým činom bolo aj uvedenie obnovenej premiéry sakrálnej
tvorby Antona Aschnera na Festivale pod diamantovou klenbou v Kremnici 27. 6. 2014, ktoré
sa stretlo s pozitívnym mediálnym ohlasom v RTVS. Na jeseň účinkoval ŠKO Žilina
v Bratislave až na troch významných koncertoch – 27. 9. 2014 so svetoznámou vokálnou
skupinou Il Divo s anglickým dirigentom Simonom Chalkom, na BHS 11. 10. 2014
s francúzskym dirigentom Jeanom Bernardom Pommierom a Janou Kurucovou a v rámci
festivalu Nová slovenská hudba 12. 11. 2014 pod vedením Leoša Svárovského.
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V roku 2014 uskutočnil ŠKO Žilina v zahraničí 17 koncertov v 11 štátoch – 2
koncerty v Číne a 15 koncertov s vokálnou skupinou Il Divo ( Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko,
Rakúsko, Poľsko, Česko, Švajčiarsko 2, Nemecko 5, Belgicko a Holandsko). Na turné v Číne
bol orchester po prvýkrát vo svojej histórii. Vystúpil na jednom benefičnom koncerte
v Beijing Maternity Hospital 10. 5. 2014 a na významnom medzinárodnom festivale May
NCPA Festival v Pekingu 11. 5. 2014. Tento koncert sa uskutočnil v najprestížnejšej sále
v Číne - Národnom centre koncertného umenia (NCPA) v Pekingu. So svetoznámou vokálnou
skupinou Il Divo vystúpil ŠKO pod vedením Simona Chalka od roku 2011 už na piatom
turné. V priebehu septembra – októbra 2014 sa predstavil opäť v európskych metropolách –
Belehrade, Ľubľane, Lodži, Záhrebe, Viedni, Prahe, Zürichu, Ženeve, Berlíne, Frankfurte,
Stuttgarte, Oberhausene, Hamburgu, Bruseli a Amsterdame, kde si ich vypočulo 104 tisíc
poslucháčov.
S orchestrom sa počas roka 2014 predstavil celý rad vynikajúcich dirigentov
a sólistov. Okrem šéfdirigenta ŠKO Žilina Olivera Dohnányiho to boli Leoš Svárovský,
Theodore Kuchar, Misha Katz, Nicola Giuliani, Vladimír Kiradjiev, Martin Majkút, Valentin
Doni, Kerry Stratton, Petr Chromčák, Gerard Oskamp, Juraj Čižmarovič, Štefan Sedlický,
Simon Chalk, Jean Bernard Pommier, Christian Pollack, zo sólistov huslisti Jindřich Pazdera,
Václav Hudeček, Francesca Dego, Juraj Tomka, Alexej Rosík, Mengla Huang a Juraj
Čižmarovič, klaviristi Timur Sergeyenia, Carl Petersson, Matej Arendárik, Peter Pažický,
Jean Bernard Pommier, Stéfane de May a Marián Lapšanský, klarinetistka Bibiána Bieniková,
gitaristka Miriam Rodriguez-Brüllová, akordeonista Aliaksandr Yasinski, speváci Jozef Gráf,
Gustáv Beláček, Michaela Jančaříková, Eva Šušková, Mariana Hochelová, Ľubomír Popík,
Eva Hornyáková a ďalší. ŠKO spolupracoval aj so speváckymi zbormi SFZ, Žilinský miešaný
zbor, Cantica Collegium Musicum Martin, Ad una corda, Omnia a Lúčnica.
V roku 2014 zastával miesto šéfdirigenta naďalej Oliver Dohnányi, držiteľ významného
ocenenia Európskej únie umení Zlatá Europea a Ceny Gustava Mahlera. Čestným
šéfdirigentom ŠKO zostal naďalej japonský dirigent Tsugio Maeda, hlavným dirigentom
americký dirigent Theodore Kuchar a hlavným hosťujúcim dirigentom Leoš Svárovský.
Vyvrcholením 40. sezóny v Dome umenia Fatra bol 24. ročník Stredoeurópskeho
festivalu koncertného umenia ALLEGRETTO v termíne od 7. 4. – 12. 4. 2014, v rámci
ktorého sa uskutočnilo 7 koncertov – 3 orchestrálne a 4 komorné. Hlavným usporiadateľom
festivalu bolo Hudobné centrum Bratislava, ŠKO sa podieľal na tomto prestížnom podujatí
ako spoluusporiadateľ. Hosťujúcimi orchestrami festivalu boli Orchester Janáčkovej opery
ND Brno a Štátna filharmónia Košice. ŠKO Žilina vystúpil na 10. 4. 2014 s maďarským
dirigentom Hubom Hollókőiom a víťazmi Pražskej jari 2013 – poľským organistom Karolom
Mossakowskim a českou hornistkou Kateřinou Javůrkovou. Cenu medzinárodnej kritiky
získal v roku 2014 bulharský dirigent Yordan Kamdzhalov, Cenu publika český barytonista
Filip Bandžak, Cenu medzinárodnej súťaže Pražská jar ruský huslista Andrey Baranov, Cenu
RTVS – Rádia Devín francúzsky violončelista Victor Julien Laferriére, Cenu festivalu České
sny poľský organista Karol Mossakowski a Cenu najmladšiemu účastníkovi festivalu česká
hornistka Kateřina Javůrková. Na festivale sa predstavili mladí umelci do 35 rokov z 11 krajín
– SR, ČR, Rusko, Čile, Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina,
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Bulharsko. Návštevnosť na festivale si zachovala minuloročnú vynikajúcu úroveň - na 7
koncertoch 2 290 poslucháčov.

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Poslaním ŠKO Žilina je sprostredkovanie kultúrnych hodnôt na vysokej umeleckej
úrovni čo najširšiemu okruhu záujemcov. Vážna hudba je stále špecifickým fenoménom a
oslovenie poslucháčov rôznych vekových skupín bolo a je náročnou úlohou vedenia každej
hudobnej inštitúcie. V dobe, keď mnoho obyvateľov Slovenska zápasí s existenčnými
problémami, je všeobecný trend úbytku poslucháčov, predovšetkým platiacich. Preto je
potešiteľné, že sa mnohé iniciatívy ŠKO Žilina stretli s pozitívnym záujmom hudobnej
verejnosti a počet poslucháčov v pomere k počtu obyvateľov v Žiline je stále relatívne veľmi
vysoký. Návštevnosť v Dome umenia Fatra v Žiline bola v 2014 veľmi dobrá – 82,1% podľa
predaja vstupeniek v systéme ORES.
Dom umenia Fatra Žilina – 18726 poslucháčov
Slovenské mestá – 11 941 poslucháčov
Zahraničie – 104 204 poslucháčov
Spolu: 134 871 poslucháčov
Vysoký počet poslucháčov v roku 2014 bol dosiahnutý hlavne vďaka koncertom vo
veľkokapacitných sálach v zahraničí.
Abonentné koncerty sú určené poslucháčom všetkých vekových kategórií, prevládajú
však poslucháči strednej až staršej generácie, ktorí vo veľkej miere využívajú zľavnené
vstupenky (ZŤP a dôchodcovia nad 60 rokov). Pomerne vysoké percento návštevnosti tvoria
študenti konzervatória, pre ktorých je stanovená špeciálna zľava na celosezónne abonentné
vstupenky v rámci dohody medzi ŠKO Žilina a Konzervatóriom v Žiline. V priebehu každej
koncertnej sezóny sa vytvorila určitá krivka poslucháčskeho záujmu, ktorá kulminuje vždy na
vianočných, novoročných a fašiangových koncertoch ŠKO Žilina, na orchestrálnych
koncertoch Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia a na všetkých koncertoch s
uvádzaním najpopulárnejších diel orchestrálneho repertoáru, ďalej operné a operetné koncerty
a koncerty s uvádzaním diel vokálno-inštrumentálnej literatúry. Najlepšia priemerná
návštevnosť je v prvej časti sezóny, kde musia byť niektoré koncerty reprízované, v máji a
júni klesá. Veľmi dobrú odozvu majú koncerty, zamerané na výchovu mladého poslucháča.
Veľkú časť poslucháčov na týchto koncertoch tvoria okrem poslucháčov žilinského
konzervatória a Žilinskej univerzity aj študenti stredných škôl. V januári 2014 sa uskutočnil
už 13. samostatný večerný koncert pre študentov a rodičov Gymnázia na Hlinskej ul. v Žiline,
ktorý mal veľký ohlas. Spolupráca s Gymnáziom Hlinská ul. trvá už od roku 2002, študenti
tohto gymnázia navštevujú aj večerné koncerty a koncerty Stredoeurópskeho festivalu
koncertného umenia. Veľmi dobrá spolupráca sa vytvorila aj bilingválnymi gymnáziami –
Anglicko-slovenské gymnázium v Sučanoch a Belgicko-španielske bilingválne gymnázium
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v Žiline, ako aj s Cirkevným gymnáziom sv. Františka v Žiline, Spojenou školou Kráľovnej
pokoja a Súkromnou strednou umeleckou školou v Žiline.
Samostatným fenoménom pri získavaní nového publika z radov detí je Cyklus
koncertov Matiné pre deti a rodičov, ktorý vznikol v rámci Medzinárodného roku rodiny v
roku 1994. Ide o koncerty v Dome umenia Fatra, ktoré sú určené deťom vo veku od cca 4 - 10
rokov s širokým hudobno-výchovným zameraním. Scenáre sú ponímané ako viacdimenziálny
celok, ktorý rozvíja detskú kreativitu vo všetkých umeleckých smeroch, prevažne so
zakomponovaním rozprávkových prvkov. Deti sú priamo zapojené do diania na pódiu,
aktívne sa zúčastňujú na dotváraní scenára. Repertoár týchto koncertov tvorí hudba od
obdobia baroka až po súčasnú svetovú i domácu tvorbu. ŠKO Žilina sa tu nevyhýba ani
netradičnej dramaturgii pri spojení vážnej hudby, džezu a pop music. Doteraz sa uskutočnilo
od roku 1994 spolu 107 detských matiné. Publikum detských matiné tvoria jednak deti s
rodičmi, ale navštevujú ho aj hromadne deti zo ZŠ a ZUŠ zo Žiliny, Rajca a Považskej
Bystrice, ako aj deti z okolitých detských domovov, špeciálne základné školy a ústavy
sociálnej starostlivosti pre deti a mládež, časť detí je aj rómskej národnosti. Obohatením
koncertov pre deti a rodičov sú aj hudobné kvízy, súťaže v maľovaní hudobných námetov,
výstava kresieb s hudobnou tematikou vo foyeri Domu umenia Fatra Žilina a tombola, čo
zvyšuje príťažlivosť koncertov. Cyklus je veľmi obľúbený medzi deťmi a rodičmi, má dobrú
návštevnosť a veľmi pozitívnu odozvu v umeleckých kruhoch na Slovensku.
Okrem verejných či organizovaných koncertov umožňuje ŠKO Žilina určitému
obmedzenému počtu žiakov (cca 30) od MŠ po SŠ prístup na dohodnuté skúšky či generálky
orchestra, na prehliadky sály a spoločenských priestorov DUF, organu, klavírov a nástrojov
orchestra. Študenti žilinského konzervatória sa môžu zúčastňovať na všetkých generálkach
orchestra v DUF, čo využívajú v priemernom počte cca 25 študentov.
Prehľad počtu abonentov ŠKO Žilina za posledných 5 koncertných sezón:
2010/2011 - 156
2011/2012 - 123
2012/2013 – 132
2013/2014 – 136
2014/2015 - 143
Prehľad počtu poslucháčov ŠKO Žilina za posledných 5 rokov v Dome umenia Fatra v Žiline:
2010 – 19 049 (spolu s koncertmi v SR a v zahraničí 44 302))
2011 - 17 588 (spolu s koncertmi v SR a v zahraničí 39 016)
2012 – 16 125 (spolu s koncertmi v SR a v zahraničí 208 475)
2013 – 18 294 (spolu s koncertmi v SR a v zahraničí 93 513)
2014 – 18 726 (spolu s koncertmi v SR a v zahraničí 134 871)
Vysokú návštevnosť v Žiline (78%) vedenie ŠKO pripisuje zaujímavej dramaturgii a
prepracovanému, zvýhodnenému systému zliav pre mládež, ZŤP a dôchodcov nad 60 rokov,
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ktorá však podstatne skracuje príjmy zo vstupného, potrebné na financovanie koncertnej
prevádzky orchestra.

10. Zhodnotenie výsledkov kontrol vykonaných kontrolnými orgánmi
ŠKO Žilina mal vykonaný v roku 2014 vnútorný audit (systémový audit, finančný audit
a audit zhody) z MK SR so zameraním na hodnotenie úrovne finančného riadenia. Hlavným
cieľom vnútorného auditu bolo zhodnotenie primeraného nastavenia a efektívneho fungovania
vybraných častí riadiaceho a kontrolného systému a hodnotenie všeobecne záväzných
právnych predpisov v rámci finančného riadenia .
Vnútorní audítori identifikovali slabé miesta v natavení systému, ktoré majú dosah na
fungovanie riadiaceho a kontrolného systému. ŠKO prijalo opatrenia na zdokonalenie
nastavenia a fungovania riadiaceho a kontrolného systému.

11. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2014
Objektívne zhodnotenie vývoja organizácie si vyžaduje využitie európskeho modelu (SWOT)
na stručné zachytenie všetkých pozitív i negatív, ktoré ovplyvnili vývoj ŠKO Žilina v roku
2014.

Pozitíva (silné stránky)
Návštevnosť
ŠKO Žilina mal v roku 2014 výbornú návštevnosť koncertov a teší sa veľkej pozornosti
domáceho publika i publika v zahraničí. Podľa predajného systému ORES máme celoročne
predaných 78% miest v Dome umenia Fatra. Mnoho koncertov je beznádejne vypredaných už
mesiac pred termínom koncertu. Viaceré programy musíme pre enormný záujem reprízovať.
Dôvodom tohto stavu je najmä veľmi dobrá a zaujímavá dramaturgia, ale tiež výborné výkony
orchestra a jeho hostí (sólistov a dirigentov).
Uvádzanie slovenskej tvorby
Prezentácia domácich autorov, obzvlášť nových diel je jedným z hlavných cieľov našej
dramaturgie. ŠKO Žilina patrí dlhodobo medzi najaktívnejších propagátorov slovenskej
tvorby doma i v zahraničí.
V roku 2014 uviedol ŠKO 18 slovenských diel, z toho 6 diel ako svetovú premiéru, jednu
slovenskú premiéru, a výber 16 znovuobjavených skladieb Antona Aschnera v spartácii P.
Hochela uviedol v Kremnici ako obnovenú premiéru. Koncertná prevádzka ŠKO je
v aktívnom kontakte so slovenskými hudobnými skladateľmi a pravidelne iniciuje vznik
nových skladieb. Nové diela sú často také úspešné, že ich po uvedení v ŠKO preberajú aj
ďalšie orchestre do svojej dramaturgie.
Účasť v európskych projektoch
Rok 2014 je už desiaty rok spolupráce ŠKO s európskymi orchestrami v rámci projektov EU.
Aktivity projektov pomáhajú orchestru získavať nové poznatky a skúsenosti v oblasti
interpretácie, prevádzky i manažmentu. Zamestnanci i manažment získavajú obraz o práci
orchestrov v iných krajinách, spolupráca ich povzbudzuje a vytvára zdravé súťaživé

Strana 32 z 35

prostredie, výmena skúseností pomáha odstraňovať problémy a zlepšovať efektívnosť práce.
Podpora Európskej komisie umožňuje uvádzať diela, ktoré by ŠKO inak z finančných
dôvodov nikdy uviesť nemohlo. Spojením viacerých orchestrov tak získavajú hráči nové
skúsenosti a publikum spoznáva nové diela.

Prezentácia v zahraničí
Celková situácia vo svete sa v oblasti vážnej hudby veľmi zmenila. Z finančných dôvodov sa
rušia koncerty, koncertné turné a často i celé orchestre. To ovplyvňuje aj možnosti
účinkovania ŠKO v zahraničí. Napriek ťažkej situácii sa orchestru vďaka svojmu renomé darí
prezentovať slovenské interpretačné umenie v zahraničí, aj keď to už nie je tak často, ako
v minulých rokoch. Napriek veľkej konkurencii lacných orchestrov z ostatných krajín
Východnej Európy sa podarilo ŠKO účinkovať na prestížnom festivale v hlavnej koncertnej
sále Pekingu (National Centre for the Performing Arts).
Úspechom je aj opakované pozvanie spolupracovať so slávnymi spevákmi IL DIVO, vďaka
čomu počulo ŠKO v roku 2014 ďalších 104 tisíc zahraničných poslucháčov.
Atmosféra v organizácii
Medzi pozitíva radíme aj veľmi dobrú vnútornú atmosféru v orchestri i celej inštitúcii. Dobré
vzťahy pomáhajú tvorivej spolupráci na pódiu, zvyšujú kvalitu interpretácie a lákajú tiež
vynikajúcich umelcov (dirigentov a sólistov), pre ktorých takáto atmosféra veľa znamená
a dáva im inšpiráciu a veľký tvorivý priestor na koncertoch. Na pódiu vzniká skutočná
spolupráca sólistu, dirigenta a orchestra, čo vedie k neobyčajným zážitkom umelcov i publika.

Negatíva (slabé stránky)
Finančné ohodnotenie pracovníkov
Určite najväčším problémom ŠKO sú platy zamestnancov. Aj keď poskytujeme pracovníkom
všetky možné benefity, ktoré si môžeme dovoliť, nestačí to na to, aby uživili svoje rodiny
a aby uvažovali o ŠKO ako trvalej perspektíve do budúcnosti. Ak sa nám podarí získať
dobrého hráča a ten zistí, že z platu nemôže vyžiť, stáva sa pre neho ŠKO len prestupnou
stanicou. Vo väčšine orchestrov na svete zarobí viac, i na Slovensku sú orchestre, v ktorých
zarobí viac a dokonca i na Základnej umeleckej škole zarobí viac a nemusí 4 hodiny denne
cvičiť, aby bol v kondícii.
Chýbajúci pracovníci
prázdne miesta v orchestri i v administratíve úzko súvisia s predošlým bodom. Dobrí hráči
odchádzajú a noví dobrí neprichádzajú, lebo ich naše podmienky nelákajú. Vypísali sme
niekoľko konkurzov, na ktoré sa prihlásilo vďaka skvelému renomé ŠKO niekoľko desiatok
výborných hráčov zo Slovenska aj zo zahraničia, avšak po zistení našich platových možností
napriek úspešnému konkurzu do ŠKO nenastúpili. Slovenské školstvo produkuje v súčasnej
dobe málo dobrých absolventov a tí si samozrejme hľadajú lepšie platenú prácu, lebo ako
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orchestrálni hráči môžu pracovať kdekoľvek na svete. Nepotrebujú dokonale ovládať cudzie
jazyky. Vyhliadky na doplnenie orchestra mladými hráčmi sú preto dosť pesimistické.
Prázdne miesta máme aj v administratíve. Nenašli sme cestu zo začarovaného kruhu.
Nemôžeme prijať nových ľudí, lebo nemáme peniaze a MK SR nám nepridá peniaze, lebo
nemáme dobudovaný orchester na počet schválených pracovných miest. Cestu z kruhu
sťažuje aj skutočnosť, že za platy, ktoré môžeme ponúknuť, schopných ľudí ťažko získame.
Možno by sme jednému, alebo dvom mohli dať vyššie osobné hodnotenie, ale vznikol by
nebezpečný precedens. Presunutie peňazí z prevádzkových nákladov na mzdy by nič
neriešilo, lebo tie nám vystačia sotva na energie a prevádzku.
Chýbajúce prostriedky na obnovu.
Národná kultúrna pamiatka Dom umenia Fatra – sídlo ŠKO potrebuje rekonštrukciu. Opraviť
potrebujeme aj novozískanú budovu (Trávniček), ktorá tvorí s koncertnou sálou jeden celok.
Snaha o rekonštrukciu zostala stáť na prvej investícii – finančné prostriedky na projektovú
dokumentáciu. Preto sa nemôžeme uchádzať o prostriedky z európskych projektov, lebo
nespĺňame základnú podmienku: „nemáme projektovú dokumentáciu a schválené stavebné
povolenie“. Zakúpenú budovu preto nemôžeme plne využívať a v koncertnej sále nemôžeme
odstrániť vážne nedostatky.

Nebezpečenstvo, hrozby
Budúcnosť orchestra
ŠKO sa podarilo dostať sa medzi kvalitné európske orchestre vďaka nadšeniu a úsiliu
pracovníkov. Nadšení členovia, ktorí orchester budovali, pomaly odchádzajú do dôchodku
a noví hráči vidia život realistickejšie. Keď svoju rodinu neuživia, hľadajú si miesto inde.
Táto situácia už vlastne nastala.
Z orchestra odišli v posledných dvoch rokoch z finančných dôvodov viacerí výborní
pracovníci – 2 hornisti (zahraničný orchester a posádková hudba), 2 violisti (SND a MD za
manželku), 1 fagotista (ZUŠ v Bratislave), 1 huslista (pouličné hranie v zahraničí), asistentka
riaditeľa (opatrovateľská služba v Anglicku) a zástupkyňa koncertného majstra huslí
a koncertná majsterka violončiel sú na MD.
Problém je, že odchádzajú vždy mladí špičkoví hráči, ktorí nemajú problém nájsť si prácu
inde. Tým sa zvyšuje vekový priemer orchestra. Ku dňu 19. 2. 2015 je vekový priemer
orchestra 48,5. Našťastie sú v orchestri starší hráči, ktorí podávajú stále vynikajúce výkony,
ale sú už na prahu dôchodkového veku a čoskoro odídu.
Mladých, dobrých hráčov sa nám nepodarí získať, pokiaľ im môžeme ponúknuť nástupný plat
okolo 600 Eur butto. (Priemerný plat členov orchestra do 40 rokov je 615,56 Eur.)
V Žiline chýba hudobníkom aj možnosť vedľajších zárobkov v iných orchestroch, lebo tu
žiadne nie sú. Hráči sa na pódiu nemôžu vystriedať, hrajú všetky programy a nemajú čas na
prípadné hosťovanie v inom orchestri v inom meste.
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Orchestru hrozí nebezpečenstvo, že stratí svoje postavenie medzi renomovanými orchestrami
sveta, ktoré si budoval mnoho rokov. Trvá veľmi dlho, kým sa takéto postavenie získa, ale
stratí sa veľmi rýchlo. Znovuobnovenie dobrej reputácie je komplikované, lebo už chýba
dôvera agentúr a usporiadateľov koncertov. O priemerný orchester už nikto nestojí. Takých
sú vo svete stovky a sú nepredajné.

Možnosti
Ak sa lepšími platmi podarí stabilizovať orchester, ďalej môže rásť sám. Výborný orchester
má všade dvere otvorené, môže zvyšovať kvalitu a zlepšovať svoj príjem. Musí však byť
špičkový. Nestačí priemerná kvalita. Preto platy nemôžu byť hlboko podpriemerné. ŠKO
Žilina bol 40 rokov špičkovým orchestrom, známym po celom svete, ale v súčasnosti mu
hrozí personálny kolaps.
Ak by sa podarilo doplniť administratívu, vytvoril by sa priestor na hľadanie ďalších zdrojov
príjmu. Momentálna redukovaná administratíva je zavalená prácou, každý má kumulované
minimálne 2 funkcie, čo neumožňuje pracovníkom priberať ďalšiu prácu a hľadať možnosti.
Štartovacím motívom sú teda platy. Mnoho ďalších problémov si potom orchester dokáže
vyriešiť sám.

12. Záver
ŠKO Žilina vychádzajúc z kontraktu na rok 2014 splnil všetky požadované
ukazovatele, niektoré aj prekročil. Výhľadovo plánuje pokračovať vo všetkých aktivitách na
domácom pódiu v Dome umenia Fatra v Žiline, ako aj v spolupráci s usporiadateľmi v
slovenských mestách pri uskutočňovaní koncertov v rámci cyklov hudobná jar, hudobná jeseň
a rôznych domácich festivalov ( Nová slovenská hudba, letné festivaly v kúpeľných mestách,
Husľová dielňa, Talents for Europe, Festival pod diamantovou klenbou, Cyrilometodské dni),
ako aj v rámci významných medzinárodných festivalov konaných na Slovensku (BHS,
Stredoeurópsky festival koncertného umenia, Košická hudobná jar) a na prestížnych
festivaloch v zahraničí, na ktorých doteraz ako jediný zástupca SR v posledných rokoch
účinkoval (Wiener Festwochen, Haydn Tage a Frühlings Festival vo Viedni, Flámsky festival
Belgicko, Festival l´Epau Le Mans, Aspekte Salzburg, Bodensee Festival, NCPA May
Festival Peking a i.). Výhľadovo chce ŠKO Žilina pokračovať aj v nahrávacej činnosti
zvukových nosičov pre viaceré vydavateľstvá, ako aj pre Slovenský rozhlas (hlavne súčasná
slovenská hudba), uskutočňovať premiérové uvedenia diel slovenských skladateľov
vytvorených priamo na objednávku organizácie a prezentovať ich aj v zahraničí.
ŠKO Žilina je vďaka svojej činnosti jedným z najvýznamnejších článkov slovenskej
hudobnej kultúry, je jediným mozartovským orchestrom v SR a plní nezastupiteľnú úlohu pri
uvádzaní pôvodnej domácej tvorby a pri reprezentácii slovenského interpretačného umenia na
Slovensku i v zahraničí. Na domácom pódiu Domu umenia Fatra v Žiline a v slovenských
mestách boli v roku 2014 najvýznamnejšie koncerty venované slovenským a českým
interpretom a skladateľom. V roku 2014 uskutočnil ŠKO Žilina 17 koncertov v zahraničí, kde
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sa jeho renomé potvrdilo pozvaním na jeden z najprestížnejších svetových festivalov – NCPA
May Festival v Pekingu, kde účinkoval v najprestížnejšej koncertnej sále Číny NCPA
(National Centre for the Performing Arts) a tak isto pozvaním na ďalšie prestížne turné
skupiny Il Divo po európskych metropolách. Toto len opäť potvrdilo význam Štátneho
komorného orchestra Žilina ako reprezentačného telesa MK SR s širokou medzinárodnou
pôsobnosťou.
Nedoriešeným problémom zostáva personálne dobudovanie orchestra. Hlavným
dôvodom sú veľmi nízke platy. Ak sa podmienky nezmenia, fluktuácia sa bude zhoršovať
a orchester nebude môcť fungovať bez umeleckých výpomocí z iných orchestrov, čo zasa
zvyšuje náklady na jednotlivé koncerty orchestra.
Žilina, 17. 2. 2015

.........................................................
Mgr. art. Vladimír Šalaga
riaditeľ ŠKO
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