3. Kontrakt organizácie so zriaďovateľom a jeho plnenie
Ministerstvo kultúry SR uzavrelo s Umeleckým súborom Lúčnica na rok 2015 kontrakt č.
MK-961/2014-340/18882. Kontrakt je zverejnený na internetovej stránke www.lucnica.sk.
Kontrakt bol uzatvorený v súlade so zriaďovacou listinou prijímateľa na poskytovanie verejných
služieb a realizáciu nasledovných činností:
umelecká činnosť tanečného súboru a orchestra – prezentácia na Slovensku a v zahraničí,
koncertná činnosť speváckeho zboru – prezentácia na Slovensku a v zahraničí,
výstavná a prezentačná činnosť Domu umenia Piešťany.
Uvedené činnosti Umeleckého súboru Lúčnica sú zamerané najmä na napĺňanie nasledovných
úloh:
vytvárať umelecké programy, ktoré rôznymi úrovňami štylizácie, spôsobmi interpretácie
a umeleckého spracovania nadväzujú na folklórne prejavy a ktoré pristupujú k tradičnej
ľudovej kultúre a národnej kultúre Slovenska ako k svojmu hlavnému inšpiračnému zdroju,
sprístupňovať a interpretovať slovenské ľudové tance, piesne, vokálne a vokálnoinštrumentálne skladby autorov všetkých slohových období,
zachovávať a dokumentovať tradičnú ľudovú kultúru v rámci svojho pôsobenia,
pripravovať a verejne predvádzať umelecké programy na domácich a zahraničných scénach,
v televízii, rozhlase a vo filmoch,
prezentovať svoju tvorbu na nosičoch zvuku a obrazu a tieto rozširovať za účelom propagácie,
vykonávať reklamnú a sprostredkovateľskú činnosť v rámci svojej pôsobnosti,
zhotovovať scénické prvky, kroje, krojové doplnky a rekvizity pre vlastné programy, vyvíjať
ďalšie významné kultúrne aktivity v oblasti svojej pôsobnosti,
sprostredkovávať umelecké, kultúrno-spoločenské programy a ich verejnú prezentáciu,
vykonávať výstavnú činnosť diel výtvarného umenia,
sprostredkovávať verejné filmové predstavenia.
Objem finančných prostriedkov bol stanovený v súlade so záväznými ukazovateľmi
štátneho rozpočtu na rok 2015 pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Príspevok zo štátneho rozpočtu na plnenie činností Umeleckého súboru Lúčnica bol v rámci
bežných výdavkov stanovený v celkovej sume 902 256 €.
Zmena záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015 k 31. 12. 2015:
Bežné výdavky
Programový prvok 08S0102 - Hudba koncertná činnosť a umelecké súbory: príspevok na
bežné výdavky v zmysle kontraktu vo výške 902 256 € bol rozpočtovým opatrením č. 2 (list
MK-969/2015-340/11549 z 27. júla 2015) upravený na 941 308 €.
Programový prvok 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít RO a PO: pôvodný rozpočet 0 € bol
rozpočtovým opatrením č. 1 (list MK-969/2015-340/3096 z 23. februára 2015) upravený na
60 000 €; po presunoch na 81 500 €.
Programový prvok 08T0104 - Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí: pôvodný rozpočet
0 € bol rozpočtovým opatrením č. 1 (list MK-969/2015-340/3096 z 23. februára 2015)
upravený na 90 000 €; po presunoch na 68 500 €.
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Programový prvok 08T010B - Obnova nástrojového vybavenia a krojových súčiastok:
pôvodný rozpočet 0 € bol rozpočtovým opatrením č. 1 (list MK-969/2015-340/3096 z 23.
februára 2015) upravený na 10 000 €.
Kapitálové výdavky
Umeleckému súboru Lúčnica nebol v roku 2015 poskytnutý kapitálový transfer.
Celkové zvýšenie príjmov zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky predstavuje nárast
o 199 052 €. Jednotlivé rozpočtové opatrenia sú podrobnejšie uvedené v bode 3.2.
Umelecký súbor Lúčnica úspešne realizoval činnosti uvedené v kontrakte na rok 2015
prostredníctvom finančných príspevkov zo štátneho rozpočtu, z vlastných zdrojov za poskytnuté
služby a z prostriedkov od iných organizácií.

3.1.

Činnosti/produkty organizácie a ich náklady

ČINNOSŤ TANEČNÉHO SÚBORU A ORCHESTRA V ROKU 2015
V roku 2015 sa vedenie tanečného súboru Umeleckého súboru Lúčnica venovalo
umeleckej a technickej príprave nových členov, úspešných konkurzantov zo septembra 2014, aby
sa mohli čím skôr zaradiť do účinkovania v jednotlivých programoch súboru. V súčasnosti, keď
tanečníci po ukončení štúdia na vysokej škole odchádzajú do zamestnania, sa umelecké kádre
v súbore menia oveľa častejšie, ako to bolo v minulosti. To núti najmä pedagógov k náročnejšej a
rýchlejšej príprave mladých tanečníkov. Zdokonaľovať ich treba nielen v tanečnej technike, ale aj
v celkovom javiskovom prejave, aby správne cítili to, čo interpretujú.
V závere roka 2014 tanečný súbor absolvoval sériu vypredaných predstavení v spolupráci
s hudobnou skupinou IMT Smile s premiérovým programom Made in Slovakia. Tento projekt bol
predstavený aj na Dobrom festivale v Prešove a na Topfeste v Piešťanoch v júni 2015 a ďalej
v decembri 2015 v športových halách v Bratislave, Košiciach a Prahe. Išlo o veľmi úspešné
vystúpenia zložené z choreografií prof. Nosáľa, piesní skupiny IMT Smile, v réžii Jána
Ďurovčíka, ktoré navštívili desiatky tisíc divákov.
Tanečný súbor, spevácka skupina a hudobníci Lúčnice ďalej vystupovali s
Reprezentačným programom, zloženým z choreografií prof. Nosáľa, nielen na verejných
celovečerných programoch ale i na mimoriadnych podujatiach. Jedným z nich bol slávnostný
večer pri príležitosti stretnutia veľvyslancov a diplomatov v SR, ktorý sa pod záštitou ministra
zahraničných vecí SR uskutočnil v mestskom divadle DPOH v Bratislave. Nasledovalo
vystúpenie pre organizáciu starajúcu sa o hendikepované deti v Leviciach, ako aj na podporu
programu pre ľudí bez domova, organizovanú partnerom Lúčnice, spoločnosťou ENEL –
Slovenské elektrárne a.s.
Výnimočnou udalosťou z hľadiska medzinárodnej reprezentácie bolo účinkovanie
všetkých zložiek súboru v rámci národného dňa SR na výstave EXPO 2015 v talianskom Miláne
v júni 2015 za účasti prezidenta SR, ministra kultúry SR a ďalších významných hostí.
Zahraničnou reprezentáciou tanečného súboru bolo účinkovanie v Českej republike – na
festivale v Havířove v septembri a v Brne, v budove Janáčkovej opery v novembri 2015.
V novembri absolvoval tanečný súbor aj vystúpenia v Rusku – Petrohrade, kde sa zúčastnil na
súťažnom festivale Interfolk in Russia. Medzi konkurenciou viac ako 25 štátov získala Lúčnica
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niekoľko prvých cien v rôznych kategóriách – za najlepší kroj, choreografiu, mužský tanečný
výkon a pod., ale aj Grand Prix – hlavnú cenu celého medzinárodného festivalu. Vystúpenia
v Petrohrade sa uskutočnili s podporou Ministerstva kultúry SR za účasti veľvyslanca SR
v Ruskej republike, riaditeľa Slovenského inštitútu v Moskve, ako aj honorárneho konzula SR
v Petrohrade.
Rok 2015 bol opätovne náročný pre členov tanečného súboru, ako aj pre pedagógov,
pretože sa paralelne uvádzalo i študovalo viacero programov. Za vynikajúce zvládnutie náročnej
prípravy, ale aj za mimoriadne úspešné a profesionálne prevedené predstavenia patrí vďaka
jednotlivým členom, pedagógom, ako aj umeleckým i organizačným pracovníkom.
Vystúpenia tanečného súboru a orchestra US Lúčnica
Reprezentačný program
13. január 2015
25. január 2015
23. marec 2015
08. máj 2015
12. máj 2015
15. máj 2015
18. máj 2015
23. máj 2015
05. jún 2015
07. jún 2015
24. jún 2015
21. august 2015
05. september 2015
12. september 2015
13. september 2015
25. september 2015
23. október 2015
24. október 2015
25. október 2015
03. november 2015
07. november 2015
08. november 2015

Bratislava - DPOH
Levice
Štrbské Pleso
Liptovský Mikuláš
Nitra
Bratislava - Incheba
Bratislava - DPOH
Piešťany
Púchov
Bojnice
Miláno, EXPO
Trenčín
Havířov
Banská Štiavnica
Kamienka
Piešťany
Martin
Čadca
Žiar nad Hronom
Trenčín
Námestovo
Brno

IMT Smile a Lúčnica
20. jún 2015
28. jún 2015
12. december 2015
14. december 2015
15. december 2015
19. december 2015
21. december 2015
22. december 2015

Prešov, Dobrý festival
Piešťany, Topfest
Bratislava - Slovnaft Aréna
Košice, Steel Aréna
Košice, Steel Aréna
Praha, O2 Arena
Bratislava, Incheba Expo Aréna
Bratislava, Incheba Expo Aréna
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Ostatné podujatia
24. máj 2015
08. júl 2015
10. júl 2015
03. september 2015
10. september 2015
06. november 2015
12.-18. november. 2015

Bratislava – SND
Zlaté Moravce - Lúčnica, môj život
Detva - Lúčnica, môj život
Bratislava, Slovnaft Aréna
Bratislava - Incheba
Banská Bystrica - 2 vystúpenia (Lúčnica a deti)
Petrohrad, 5 vystúpení

Komorné predstavenia
Tanečný súbor účinkoval aj v malých komorných predstaveniach, v ktorých bol Reprezentačný
program upravený podľa požiadaviek usporiadateľa.
14. február 2015
Piešťany
02. marec 2015
Bratislava - Stará tržnica
11. marec 2015
Brno - Národní divadlo
24. marec 2015
Bratislava - Slovnaft
22. apríl 2014
Piešťany - pre Hotelovú akadémiu Ľ. Wintera
31. máj 2015
Liptovská Sielnica
29. jún 2015
Trnava
30. jún 2015
Nitra
31. júl 2015
Kokava nad Rimavicou
02. august 2015
Štrbské Pleso
02. august 2015
Liptovská Teplička
16. august 2015
Svidnička
20. august 2015
Tomášov
06. september 2015
Tvrdošín
08. september 2015
Košice
09. september 2015
Monako
09. september 2015
Žilina
26. september 2015
Slovenský Grob
01. október 2015
Terchová
02. október 2015
Banská Bystrica
03. október 2015
Sebechleby
27. november 2015
Břeclav
16. december 2015
Poprad

ČINNOSŤ SPEVÁCKEHO ZBORU LÚČNICA V ROKU 2015
V roku 2015 Spevácky zbor Lúčnica zrealizoval celkom 26 koncertov, z toho 18
koncertov a 1 verejnú generálku na Slovensku a 7 koncertov v zahraničí. Okrem svojho
tradičného a cappella repertoáru, ktorý pozostáva predovšetkým z klasickej zborovej tvorby
slovenských a zahraničných autorov, spevácky zbor naštudoval viaceré vokálno-inštrumentálne
skladby k uvedeniu ktorých bol prizvaný. Taktiež štúdiovo nahral tri duchovné skladby autorov
W. A. Mozarta, J. S. Bacha a Ch. Gounoda, ktoré vyšli na samostatnom zvukovom nosiči
duchovnej tvorby s názvom "MUSICA SACRA".
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Koncertná činnosť
06. január 2015 – Dulovce, Kostol sv. Lukáša
Trojkráľový koncert, na ktorom zazneli a cappella vianočné piesne, koledy a diela slovenských a
zahraničných autorov. Dirigovala Elena Matušová.
11. január 2015 – Záhorská Bystrica, Kostol sv. Petra a Pavla
Trojkráľový koncert, na ktorom Spevácky zbor Lúčnica spolu so špičkovým tenoristom
Miroslavom Dvorským okrem vlastného repertoáru spoločne zaspievali vianočné piesne a koledy
slovenských a zahraničných skladateľov. Dirigovala Elena Matušová
29. január 2015 – Belgicko, Brusel, Centre culturel et de Congres de Woluwe Saint-Pierre
Spevácky zbor Lúčnica vystúpil v rámci jedenásteho Novoročného koncertu Slovenskej
republiky, organizátorom ktorého bola Agentúra MCP a ktorý podporili Kabinet komisára
Maroša Šefčoviča, Stále zastúpenie SR pri EÚ, Zastupiteľský úrad SR v Belgicku a Stála misia
SR v NATO. Hosťami koncertu boli okrem Speváckeho zboru Lúčnica aj tenorista Otokar Klein,
džezové Trio Martin Valihora a legenda slovenskej popovej hudby Pavol Hammel. Spevácky
zbor Lúčnica pod vedením dirigentky Eleny Matušovej zaspieval nielen ľudové, ale aj
zborové a populárne piesne. Prekvapením pre divákov boli netradičné kombinované vystúpenia
účinkujúcich – skladba Ľalia poľná, ktorá v kombinácii Pavol Hammel a Lúčnica dostala nový
rozmer a ako sám spevák priznal, v tomto zložení mala skladba aj európsku premiéru. Spevácky
zbor Lúčnica spolu s tenoristom Otokarom Kleinom na záver koncertu dojali publikum
Dusíkovou Piesňou o rodnej zemi.
13. marec 2015 – Bratislava, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Otvárací koncert festivalu Radio_Head Awards 2014. Koncert bol vysielaný v priamom
rozhlasovom prenose na Rádiu Devín.
Program:
Účinkujúci:

Svetozár Stračina: hudba k filmom Pacho, hybský zbojník a Plavčík a Vratko
Martin Burlas: Spam Symphony – svetová premiéra
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Spevácky zbor Lúčnica,
Elena Matušová, zbormajsterka; Anton Popovič, dirigent

25. marec 2015 – Rakúsko, Viedeň, Peterskirche
27. marec 2015 – Piešťany, Dom umenia
28. marec 2015 – Bratislava, Blumentálsky kostol
Veľkonočné koncerty Speváckeho zboru Lúčnica a jeho hostí, na ktorých zaznela duchovná
tvorba skladateľov A. Scarlattiho, W. A. Mozarta, A. Dvořáka, G. Pucciniho, G. B. Pergolesiho a
J. Haydna. Okrem toho Spevácky zbor Lúčnica do programu zaradil aj a cappella úpravy
slovenských ľudových piesní.
Účinkujúci:

Zuzana Weiserová, sólo soprán; Peter Mikula, organ; Mucha Quartet;
Spevácky zbor Lúčnica; Elena Matušová, dirigentka

28. máj 2015 – Bratislava, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
30. máj 2015 – Trnava, Divadlo Jána Palárika
02. jún 2015 – Piešťany, Dom umenia
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26. jún 2015 – Krakovany, Amfiteáter
Séria koncertov pod názvom "Hommage à Eva Kostolányiová" venovaná 40. výročiu úmrtia
speváčky, na ktorom zazneli najznámejšie piesne speváčky.
Účinkujúci:

Jana Hubinská, Magdaléna Lekárová, Júlia Vlčková, Zdeno Sychra, spev;
Spevácky zbor Lúčnica; Elena Matušová, zbormajsterka;
Art Music Orchestra; Marek Bielik, dirigent

20. jún 2015 – Svätý Jur, Piaristický kostol Najsvätejšej Trojice
Spevácky zbor Lúčnica pod vedením dirigentky Eleny Matušovej uviedol a cappella diela A.
Scarlattiho, J. Schimracka, A. Dvořáka, H.-L. Hasslera, N. Kedrova, E. Suchoňa a úpravy
slovenských ľudových piesní. Počas podujatia odzneli aj úryvky prvého slovenského literárneho
prekladu unikátnej oslavnej básne Óda na Svätý Jur autora Georga Peuckera z roku 1679.
Vystúpenie sa uskutočnilo v rámci festivalu Umenie a víno.
24. jún 2015 – Taliansko, Miláno, Výstavisko EXPO 2015
Streda 24. 06. 2015 bola v rámci Svetovej výstavy EXPO 2015 prebiehajúcej v talianskom
Miláne venovaná Národnému dňu Slovenskej republiky. Na oficiálnom slávnostnom otvorení sa
za účasti prezidenta SR Andreja Kisku a vysokopostavených predstaviteľov politického,
hospodárskeho a spoločenského života SR a Talianska predstavil Spevácky zbor Lúčnica, ktorý
zaspieval hymnickú pieseň významného slovenského skladateľa Eugena Suchoňa Aká si mi
krásna a ľudovú pieseň Tancuj, tancuj.
Spevácky zbor participoval aj na večernom predstavení Folklor Symphony, na ktorom sa
spoločne predstavili všetky zložky Umeleckého súboru Lúčnica – tanečný súbor, orchester,
spevácky zbor a spevácka skupina, Symfonický orchester Viva Musica pod taktovkou dirigenta
Martina Leginusa a Bratislavský chlapčenský zbor. V Auditória výstaviska, kde vystúpenie
prebiehalo, spoločne prezentovali tanečné choreografie prof. Štefana Nosáľa, skladby Eugena
Suchoňa, Svetozára Stračinu a Tibora Andrašovana a hudbu k filmom Jánošík, Pacho, hybský
zbojník a Plavčík a Vratko.
27. september 2015 – Bratislava, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Koncert sa uskutočnil v rámci 51. ročníka medzinárodného hudobného festivalu Bratislavské
hudobné slávnosti. Verejná generálka koncertu sa uskutočnila dňa 26.9.2015 v Dome umenia
Fatra v Žiline.
Program:
Účinkujúci:

Leoš Janáček: Rákós Rákóczy
Zuzana Weiserová, soprán; Zuzana Martinkovýchová, mezzosoprán; Roman
Bajzík, tenor; Ján Ondriáš, tenor; Juraj Vodila, bas;
Spevácky zbor Lúčnica; Elena Matušová, zbormajsterka; Štátny komorný
orchester Žilina; Leoš Svárovský, dirigent

01. október 2015 – Trnava, Divadlo Jána Palárika
Vystúpenie pri príležitosti Dňa Trnavského samosprávneho kraja a odovzdávania ocenení
predsedu TTSK významným osobnostiam kraja. Spevácky zbor Lúčnica pod vedením dirigentky
Eleny Matušovej uviedol slovenské ľudové piesne v úprave hudobných skladateľov E. Suchoňa,
I. Hrušovského, Z. Mikulu, M. Šmída a i.
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13. - 18. október 2015 – Taliansko, Lago di Garda
Spevácky zbor Lúčnica sa v dňoch 13.10.-18.10.2015 zúčastnil na 9. ročníku Medzinárodného
hudobného festivalu "Lago di Garda Music Festival". Počas festivalu speváci absolvovali
workshopy, na ktorých spolu so zbormi z Brazílie, Švajčiarska, Nemecka a Írska naštudovali
jedno z najznámejších hudobných diel Requiem rakúskeho skladateľa Wolfganga Amadea
Mozarta. Koncert sa uskutočnil dňa 17.10.2015 v Auditorio San Giuseppe v meste Riva del
Garda. Pod taktovkou dirigenta Petra Laskowskeho spoluúčinkoval orchester Belart Ensemble z
Poľska a sólisti Malgorzata Wrzesien-Wrobel (soprán), Jadwiga Pastrozna (mezzosoprán),
Mateusz Myrlak (tenor) a Bogdan Makal (bas). Okrem spomínaného koncertu sa Spevácky zbor
Lúčnica na festivale predstavil aj dvomi samostatnými vystúpeniami v mestách Limone sul
Garda (16.10.2015) a Riva del Garda (17.10.2015), na ktorých odzneli a cappella diela klasickej
zborovej literatúry a predovšetkým slovenské ľudové piesne v úprave významných slovenských
skladateľov (I. Hrušovský, J. Cikker, E. Suchoň a i.)
22. október 2015 – Trnava, Divadlo Jána Palárika
Koncert sa uskutočnil v rámci Mesiaca úcty k starším. Spevácky zbor Lúčnica a jeho hostia
publiku predstavili duchovnú tvorbu skladateľov A. Scarlattiho, W. A. Mozarta, A. Dvořáka, G.
Pucciniho, G. B. Pergolesiho a J. Haydna. Okrem toho na koncerte odzneli v podaní Speváckeho
zboru Lúčnica slovenské ľudové piesne v autorskej úprave E. Suchoňa, I. Hrušovského, Z.
Mikulu, M. Šmída a i.
Účinkujúci:

Zuzana Weiserová, sólo soprán; Peter Mikula, organ; Mucha Quartet;
Spevácky zbor Lúčnica; Elena Matušová, dirigentka

14. november 2015 – Bratislava, Moyzesova sieň
Premiérový koncert s názvom "Slovenská pieseň v čase" uviedol Spevácky zbor Lúčnica pod
vedením dirigentky a umeleckej vedúcej Eleny Matušovej v Moyzesovej sieni v Bratislave.
Dramaturgiou koncertu sa jeho tvorcovia vrátili k hudobným prameňom, ktoré sprítomňujú
historické udalosti slovanského a slovenského národa – od pohanských čias, cez obdobie Veľkej
Moravy, slovenského baroka 17. storočia, štúrovského obrodenia až po 20. storočie – obdobie
vysťahovalectva, povojnových rokov, následnej kolektivizácie, roku 1968 a súčasné populárne
piesne. Na koncerte odzneli skladby v autorskom spracovaní Eugena Suchoňa, Svetozára
Stračinu, Alexandra Moyzesa, Jána Cikkera, Johanna Schimracka, Igora Bázlika, Petra
Jantoščiaka a i. Okrem a cappella skladieb v podaní Speváckeho zboru Lúčnica si diváci vypočuli
i skladby, v ktorých spevácky zbor sprevádzala Ľudová hudba Lúčnice pod vedením Martina
Smolka.
07. december 2015 - Piešťany, Dom umenia
09. december 2015 - Bratislava, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Program:
Vianočný koncert Simony Šaturovej a hostí
Účinkujúci:

Simona Šaturová, soprán; Pavol Remenár, barytón; Spevácky zbor Lúčnica;
Elena Matušová, zbormajsterka; Slovenská filharmónia; Jaroslav Kyzlink, dirigent

13. december 2015, Bratislava, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Program:
Juraj Zrunek: Vianočná omša
Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční
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Účinkujúci:

Eva Šušková, soprán; Katarína Kubovičová-Sroková, alt; Matúš Šimko, tenor;
Gustáv Beláček, bas; Spevácky zbor Lúčnica; Elena Matušová, zbormajsterka;
Slovenský komorný orchester; Ewald Danel, dirigent

18. december 2015 – Lúčnica nad Žitavou, Kostol sv. Jána Nepomuckého
Vianočný koncert, na ktorom zazneli a cappella vianočné piesne, koledy a diela slovenských
a zahraničných autorov. Dirigovala Elena Matušová.
Nahrávacia činnosť – 3 frekvencie
Termín:
Diela:

Účinkujúci:

Termín:
Dielo:
Účinkujúci:

03. jún 2015
Wolfgang Amadeus Mozart: Ave verum corpus
Wolfgang Amadeus Mozart: Alma Dei Creatoris
Johann Sebastian Bach / Charles Gounod: Ave Maria
Zuzana Weiserová, sólo soprán; Peter Mikula, organ; Mucha Quartet;
Spevácky zbor Lúčnica; Elena Matušová, dirigentka
03.-04. október 2015
Leoš Janáček: Rákós Rákoczy
Zuzana Weiserová, soprán; Zuzana Martinkovýchová, mezzosoprán; Roman
Bajzík, tenor; Ján Ondriáš, tenor; Juraj Vodila, barytón; Spevácky zbor Lúčnica;
Elena Matušová, zbormajsterka; Štátny komorný orchester Žilina; Leoš
Svárovský, dirigent

Koncerty a vystúpenia Speváckeho zboru Lúčnica navštívilo v roku 2015 cca 11 650 divákov.

ČINNOSŤ DOMU UMENIA PIEŠŤANY V ROKU 2015
Dom umenia v Piešťanoch je centrom kultúrneho a spoločenského života kúpeľného mesta,
prispieva k významnému obohateniu života jeho obyvateľov i návštevníkov. Dramaturgia zahŕňa
aktivity mestského, regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu.
V roku 2015 boli realizované v Dom umenia Piešťany nasledovné činnosti:
a) sprostredkovanie umeleckých, kultúrno-spoločenských programov a ich verejná prezentácia,
b) výstavná činnosť,
c) sprostredkovanie verejných filmových predstavení.

a) Sprostredkovanie umeleckých, kultúrno-spoločenských programov a ich verejná
prezentácia
FESTIVALY
PIEŠŤANSKÝ FESTIVAL - 60. ročník medzinárodného hudobného festivalu (30. máj - 31.
júl 2015)
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Piešťanský festival ako druhý najstarší festival na Slovensku je podujatím uznávaným odbornou
a laickou verejnosťou.
Organizátormi festivalu sú Umelecký súbor Lúčnica – Dom umenia Piešťany, mesto Piešťany,
Slovenské liečebné kúpele a. s. s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Podujatia 60. ročníka Piešťanského festivalu v Dome umenia Piešťany
30. máj 2015 – slávnostné otvorenie festivalu - Orchester a zbor Slovenskej filharmónie,
Rastislav Štúr, dirigent; sólisti: Marián Lapšanský, klavír; Eva Hornyáková, soprán; Terézia
Kružliaková, mezzosoprán; Tomáš Černý, tenor; Peter Mikuláš, bas.
Odzneli diela známych svetových autorov (J. L. Bella, E. H. Grieg a A. Bruckner).
04. jún 2015 - Symfonický orchester slovenského rozhlasu, Mário Košík, dirigent; Pavel
Dombrovský, klavír. Odzneli diela A. K. Glazunova, A. N. Akriabina,
M. P. Mussorgského/M. Ravela.
10. jún 2015 – Slovenský komorný orchester, Ewald Danel, umelecký vedúci a huslista;
Katarína Turnerová, harfa; Miloš Jurkovič, flauta. V programe odznelil diela E. Suchoňa a W. A.
Mozarta.
12. jún 2015 – Moyzesovo kvarteto uviedlo diela z tvorby L. van Beethovena, A. Moyzesa a A.
Dvořáka.
15. jún 2015 – Štátna opera Banská Bystrica uviedla operetu Gejzu Dusíka Hrnčiarsky bál.
Orchester, zbor a balet Štátnej opery interpretáciou tohto obľúbeného diela, ktoré patrí medzi
kvalitatívny vrchol autorovej tvorby, zožal u piešťanského publika obrovský úspech.
17. jún 2015 – Collegium Wartberg – zoskupenie profesionálnych hudobníkov, členov
slovenských, ale i zahraničných orchestrov: Dalibor Karvay, husle; Zuzana Bouřová, viola; Eva
Cáhová, klavír; Jozef Podhoranský, violončelo; Ján Krigovský, kontrabas. V programe odzneli
známe sklady J. N. Hummela (Klavírne kvinteto es mol op. 87) a F. Schuberta (Klavírne kvinteto
A dur Pstruh D. 667, op. 87). Umelecké výkony a dramaturgiu večera ocenilo hudobné publikum
veľkým uznaním.
19. jún 2015 – Voci Allegre – Komorný spevácky zbor pod vedením dirigenta Andreja Rapanta
uviedol skladby J. S. Bacha, M. Sch. Trnavského, A. Guilmanta a skladby S. Šurina, ktoré autor
interpretoval na zrekonštruovanom organe Rieger-Kloss. Organ je súčasťou vybavenia Domu
umenia Piešťany od roku 1981.
22. jún 2015 – Balet Národného divadla Brno sa predstavil v programe zostavenom
z klasických baletných choreografií (P. I. Čajkovskij: Labutie jazero, L. Minkus: Bajadéra, A.
Ch. Adam: Giselle) a zo súčasných choreografií. V druhej časti programu boli interpretované
choreografie Mária Radačovského, umeleckého vedúceho súboru ako aj ďalších významných
súčasných choreografov (Adam Sojka, Martin Slobodník).
Podujatie patrilo k vrcholom dramaturgie 60. Piešťanského festivalu, o čom svedčili reakcie
prítomných divákov.
30. jún 2015 – Janáčkov komorný orchester uviedol program zostavený z tvorby autorov L.
Janáčka, A. Dvořáka, J. Turinu a A. Piazzollu. Sólové party odohral Josef Špaček, ktorý patrí
medzi absolútnu špičku dnešnej mladej interpretačnej generácie huslistov, čo veľmi vnímalo
i festivalové publikum.
07. júl 2015 – Štátny komorný orchester Žilina s dirigentom Oliverom Dohnányim a
husľovým virtuózom Petrom Michalicom interpretoval diela Ladislava Kupkoviča, Ludwiga van
Beethovena, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Felixa Mendelssohna-Bartholdyho.
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Sprievodné podujatia v priestoroch Domu umenia
02. jún 2015 – Hommage à Eva Kostolányiová – v programe účinkoval Art Music Orchestra
a Spevácky zbor Lúčnice. Koncert bol uvedený ako spomienka na legendárnu speváčku
a tanečnicu pri príležitosti 40. výročia jej úmrtia.
08. jún 2015 – Peter Nagy a Indigo – The Best of 30 rokov – v programe odzneli známe
skladby v súčasných úpravách.
Výstavy
28. máj - 31. júl 2015 - História hudobného života v Piešťanoch, 60 rokov Piešťanského
festivalu, Život a dielo hudobného skladateľa prof. Eugena Suchoňa, zakladateľa Piešťanského
festivalu
29. máj - 30. jún 2015 - Ján Ťapák - Sochy - výber z tvorby
29. mája v predvečer otvorenia 60. Piešťanského festivalu sa konala slávnostná vernisáž výstavy.
Verejnosti bola predstavená socha Piešťanská múza, ktorú autor v limitovanom počte (7 kusov)
zhotovil práve pri príležitosti jubilea festivalu. Generálny riaditeľ Umeleckého súboru Lúčnica
Mgr. art. Marián Turner počas trvania festivalu toto dielo odovzdal ako ocenenie za dlhoročný
prínos pri organizovaní festivalu týmto subjektom a jednotlivcom:
Ministerstvo kultúry SR, Slovenská filharmónia, Slovenské liečebné kúpele a.s., prof. Eugen
Suchoň i.m., PhDr. Ladislav Mokrý CSc., i.m., majster Peter Dvorský, PhDr. Edita
Bjeloševičová.
02. júl - 28. júl 2015 - Karol Felix - Mantra - maľba, grafika, objekty
30. júl - 30. august 2015 - Umenie v parku 2015, IV. ročník - výstava obrazov a sôch
V Dome umenia Piešťany sa v rámci 60. Piešťanského festivalu uskutočnilo 16 podujatí, vrátane
2 sprievodných podujatí a 4 umeleckých výstav.
Podujatia 60. ročníka Piešťanského festivalu v Slovenských liečebných kúpeľoch a.s.
3 večerné koncerty frekventantov Majstrovských speváckych kurzov (9., 11. a 13. júl 2015)
záverečný koncert Majstrovských speváckych kurzov (16. júl 2015)
Lincolnshire Youth Symphony Orchestra (21. júl 2015)
Mucha Quartet (23. júl 2015) – realizovaný v hoteli Thermia Palace
záverečný koncert 60. Piešťanského festivalu (26. júl 2015)
Podujatia 60. ročníka Piešťanského festivalu v Meste Piešťany
Chanticleer Children´s Chorus USA (27. jún 2015) - hudobný pavilón
koncert pri príležitosti výročia sv. Cyrila a Metoda (5. júl 2015) - Kostol sv. Cyrila a Metoda
Počas jubilejného 60. ročníka Piešťanského festivalu bolo celkovo zrealizovaných 25 podujatí
(z toho 2 sprievodné podujatia).
ORGANOVÉ DNI v Piešťanoch - 16. ročník medzinárodného festivalu organovej hudby
(5. august - 4. september 2015)
Festival Organové dni v Piešťanoch má svoje stabilné miesto dramaturgii Domu umenia
Piešťany. Je realizovaný v spolupráci s Bachovou spoločnosťou na Slovensku, mestom Piešťany
a Domom umenia v Piešťanoch.
V Dome umenia Piešťany sa uskutočnili dva koncerty (27. august 2015 - Ursula Grahm,
organ Švédsko; 4. september 2015 - Tomáš Mihálik, organ SR), jeden koncert vo farskom kostole
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sv. Štefana (15. august 2015 - Monika Melcová, organ SR) a jeden koncert v evanjelickom
kostole (8. august 2015 - Dominika Machutová, soprán; Vladimír Kopec, organ SR).
Na 16. ročníku festivalu dominovali domáci umelci a vynikajúca organistka zo Švédska.
Tohtoročné Organové dni v Piešťanoch boli oproti minulým rokom výnimočné tým, že organ v
Dome umenia zaznieval z pódia - zrekonštruovaný, kompletne naladený. Veríme, že v budúcnosti
to ocenia nielen umelci ale hlavne fanúšikovia organovej hudby.
MEDZINÁRODNÝ FILMOVÝ FESTIVAL CINEMATIK 2015 - 10. ročník (10. - 15.
september 2015)
V jubilejnom roku 2015 sa zaradil Cinematik na druhú priečku najväčších filmových festivalov
na Slovensku. Poslaním MFF Cinematik je priniesť každoročne hodnotné kultúrne podujatie,
orientované predovšetkým na prezentovanie európskeho filmu. Jadrom festivalu je kolekcia
významných a umelecky kvalitných filmových diel, doplnených lektorskými úvodmi, seminármi
a sprievodnými podujatiami. Jeho dlhodobou stratégiou je orientácia na mladého diváka s
dôrazom na rozvíjanie jeho kritického myslenia a filmovej gramotnosti.
Počas šiestich dní bolo na 6 premietacích miestach (Dom umenia, kino Fontána, Kino klub, PNky
Cinema, kino Kúpele, Žiwell) uvedených 162 filmov v 2 súťažných a 11 nesúťažných sekciách.
Festival navštívilo vrátene sprievodných podujatí celkom 15 528 divákov. V Dome umenia
Piešťany bolo premietnutých 25 filmov, ktoré navštívilo cca 10 000 divákov.
Otvárací ceremoniál sa uskutočnil v priestoroch Domu umenia Piešťany za prítomnosti ministra
kultúry SR Mareka Maďariča, štátneho tajomníka MK SR Ivana Sečíka, generálneho riaditeľa
sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR Antona Škreka a primátora mesta Miloša
Tamajku, MBA.
Úvodným filmom festivalu bola snímka Soľ zeme. Súčasťou záverečného ceremoniálu bola
premiéra filmu Očami fotografky režiséra Mateja Mináča.
Priestory Domu umenia Piešťany so svojim interiérom i exteriérom sú pre toto podujatie ideálne
a po 10 rokoch i osvedčené na konanie prestížneho medzinárodného festivalu. Jubilejný 10.
ročník bol zrealizovaný už s novou 2D technológiou vďaka finančnej podpore Audiovizuálneho
fondu a MK SR.
PIEŠŤANSKÉ RENDEZVOUS - 17. ročník česko-slovenského festivalu (október november 2015)
Festivalové podujatia českého a slovenského umenia boli realizované v štyroch umeleckých
sekciách - činohra, hudba, podujatia pre deti a mládež, výtvarné umenie.
Činohra
06. október 2015 - elegantná parížska dobová komédia Georgesa Feydeaua Len si pospi
miláčik; réžia: Michal Vajdička, obsadenie: Diana Mórová, Ján Koleník, Tomáš Maštalír,
Jozef Vajda, Zuzana Šebová, Marián Labuda ml.
27. október 2015 - Divadlo Bolka Polívky Brno vystúpilo s komédiou Pro dámu na balkóně.
Bolek Polívka sa vo svojom autorskom diele predstavil ako večný lovec ženských sŕdc.
Spoluúčinkujúci: Jaromír Barin Tichý, Jiří Fretti Pfeifer, Luděk Horáček, Milan Král.
30. október 2015 - Divadlo A. Dvořáka Příbram uviedlo hru Neila Simona Drobečky
z perníku. Simona Stašová sa piešťanskému publiku predstavila po prvýkrát, a to
v hlavnej úlohe Evy Mearovej za ktorú získala v roku 2007 cenu Thálie.
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Hudba
09. október 2015 - Ivan Tásler & IMT Smile ACOUSTIC – akustický koncert
21. október 2015 - Ondřej Brzobohatý – Identity tour 2015
08. november 2015 - Jarek Nohavica, hostia: Robert Kuśmierski, Poľsko; Pavel Plank, ČR
11. november 2015 - orchester Cigánski diabli, tanečná skupina CREDANCE a sólisti baletu
Slovenského národného divadla predviedli nadčasový príbeh v strhujúcom tanci so zmesou
španielskeho i cigánskeho temperamentu - CARMEN á la Gypsy devils
16. november 2015 - Richard Müller & BAND + Andrej Šeban - koncert venovaný tvorbe
Jara Filipa
Podujatia pre deti a mládež - spoločné česko-slovenské projekty
15. október 2015 - Stretnutie - reprezentačný program žiakov ZUŠ Stodůlky Praha a ZUŠ
v Piešťanoch spojený s výstavou výtvarných prác žiakov.
26. október 2015 - Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre pre najmenších divákov odohralo
klasickú slovenskú rozprávku Ľudmily Podjavorinskej „Čin – čin“.
24. november 2015 – Divadlo BODI Jaroměř uviedlo dvakrát bábkovú rozprávku Červená
čiapočka, ktorou priblížili deťom klasické marionety.
Výtvarné umenie
YOUNG ART SHOW 8 – medzinárodná výstava
ART ON WASHI Yaro Kupčo (SR), Vladimír Brunton (CZ), Michal Gorec (CZ)

OSTATNÉ KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
V roku 2015 sa konali v DUP činoherné predstavenia, koncerty klasickej a populárnej hudby,
zábavné programy pre deti, výchovno-vzdelávacie programy pre mládež, baletné predstavenie,
operetné predstavenie, filmové produkcie, folklórne vystúpenia, hudobno-tanečné programy,
podujatia pre firmy a občianske združenia, podujatia pre základné umelecké školy, centrum
voľného času a výstavy.
Folklórny súbor Slnečnica pôsobiaci pri DUP zrealizoval 2 vystúpenia.
Od februára 2015 sa stal DUP pôsobiskom neprofesionálneho divadelného súboru DINO, ktorý
odohral obnovenú premiéru a prvú reprízu úspešného predstavenia Horí ohník, horí a Drápačky.
Hosťovanie v Dome umenia
27. január
Dáma v rýchliku - zhudobnená poézia Miroslava Válka
29. január
Radošinské naivné divadlo (S. Štepka): Sláva - činohra
13. február
Divadlo Hlavina z Radošiny (S. Štepka): Ochutnávka - činohra
23. február
Marc Camoletti: Štyria na kanape - činohra
28. február
Štátny tanečný a spevácky súbor ruskej federácie Originál Kozáci
08. marec
Šlágr TV Pesničky z kasína Gala - hudobno zábavný program
18. marec
Divadlo Astorka Korzo ´90 (Ondrej Šulaj): Gazdova krv - činohra
27. marec
Veľkonočný koncert Speváckeho zboru Lúčnica a jeho hostí
28. marec
Divadlo Dino pôsobiace pri DUP (F. Rehák): Horí ohník, horí - činohra
14. apríl
Murray Schisgal: Láááska - činohra
18. apríl
Ján Berky - Mrenica jr. a Diabolské husle - koncert
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24. apríl
25. apríl
26. apríl
05. máj
16. máj
20. máj
23. máj
19. september
09. október
21. október
08. november
25. november
06. december
11. december
15. a 16. december

Radošinské naivné divadlo (S. Štepka): Jááánošííík po tristo rokoch –
činohra
Vojtěch Dyk a B-Side band - koncert
Beth Hart World Tour 2015 - jazzový koncert
Divadlo Aréna (Martin Casella): Írska kliatba - činohra
Divadlo Dino pôsobiace pri DUP (F. Rehák): Horí ohník, horí - činohra
Záhorácke divadlo - Aristofanes ( Jozef Moravčík Jakubovec):
Lýsistrata - vzbura žien - činohra
US Lúčnica - Reprezentačný program – tanečno-hudobný program
Divadlo Dino pôsobiace pri DUP ( K. Žiška): Drápačky - činohra
Ivan Tásler & IMT Smile Acoustic - koncert
Ondřej Brzobohatý - Identity tour 2015 - koncert
Jarek Nohavica - koncert
ABBA Slovakia - Dancing Queen tour 2015 - koncert
Duo Jamaha - manželia Osíčkoví a Ozefa Omáčkech - koncert
Habana Social Club Orquesta Musica - Cubana musica No.1 - koncert
Radošinské naivné divadlo (S. Štepka): Zmiešaná štvorhra - činohra

Podujatia so zameraním na výchovu a vzdelávanie
11. marec
Trinásta komnata - protidrogové predstavenie
18. marec
Divadelné centrum z Martina: Tomu ver - sonda do života tínedžerov
15. apríl
Jarný koncert Základnej umeleckej školy Piešťany
11. máj
Vzlietli orli vysoko - Literárno-hudobná kompozícia k 200. výročiu
narodenia Ľudovíta Štúra. Podujatie sa realizovalo s finančnou podporou
Trnavského samosprávneho kraja.
20. máj
American dream - každý z nás o niečom sníva! Anglicko-slovenské
predstavenie zamerané na vyučovanie jazyka.
18. jún
Záverečné vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy Piešťany
24. jún
Záverečné vystúpenie žiakov Súkromnej Základnej umeleckej školy
Piešťany
25. jún
Slávnostné ocenenie najúspešnejších pedagógov piešťanských základných
škôl a vyhlásenie víťaznej školy roka Piešťan
26. október
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre - Ľudmila Podjavorinská: Čin - čin
26. november
Divadelné centrum z Martina: Mr. Wolf & three little pigs, American
dream - 2 anglicko-slovenské predstavenia
09. a 10. december Vianočný program žiakov tanečného odboru Základnej umeleckej
školy v Piešťanoch
14. december
Vianočný program Súkromnej umeleckej školy v Piešťanoch
Pri výbere podujatí DUP úzko spolupracuje s pedagógmi stredných, základných a materských
škôl, čo zohľadňuje vo svojom celoročnom pláne výchovno-vzdelávacích podujatí.
Komorné, hudobné a dramatické žánre v malej sále – galérii Domu umenia
Komorný priestor (max. kapacita 100 miest) umožňuje bližší kontakt medzi návštevníkom
a umelcom, vytvára výnimočnú atmosféru a spĺňa svojim vybavením požiadavky umelcov
i návštevníkov.
18. február
Miriam Kaiser a band - koncert
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12. jún
24. november

Moyzesovo kvarteto - koncert v rámci 60. Piešťanského festivalu
Divadlo Bodi Jaroměř: Červená karkulka (Čiapočka) - bábková rozprávka
v rámci festivalu Piešťanské rendezvous

Podujatia s duchovnou tematikou
15. marec
pn. chvály špeciál: V rytme božieho srdca
01. - 03. máj
14. misijná konferencia Slovenského evanjelizačného strediska
Významné podujatia
28. február 2015 - Štátny tanečný a spevácky súbor Ruskej federácie uviedol fenomenálny
akrobatický program ORIGINÁL KOZÁCI. V programe sa predstavilo 55 umelcov, ktorí
prezentovali piesne v tradičných, ľudových alebo moderných aranžmánoch.
18. marec 2015 - Divadlo ASTORKA - KORZO ´90 (Ondrej Šulaj): Gazdova krv
Publikom boli vysoko ocenené herecké výkony hlavných predstaviteľov Szidi Tobias
a Miroslava Nogu.
27. marec 2015 - Veľkonočný koncert - Spevácky zbor US Lúčnica, sopranistka Zuzana
Weiserová, organista Peter Mikula a členovia Muchovho kvarteta interpretovali skladby
svetoznámych skladateľov. Realizáciou tohto koncertu sme nadviazali na tradíciu koncertov
konaných k významným sviatkom.
22. - 23. apríl 2015 - Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch organizovala v DUP
37. ročník celoštátnej prehliadky Stredoškolská odborná činnosť. Opakovane sa toto podujatie
vrátilo do našich priestorov, tentoraz aj so súťažou Základoškolskej odbornej činnosti. Záštitu
nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a predseda
Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš PhD.
26. apríl 2015 - Beth Hart - americká bluesrocková speváčka v rámci svojho turné World Tour
2015 predviedla svoje vysoko profesionálne umenie.
23. máj a 25. september 2015 - Umelecký súbor Lúčnica vystúpil s Reprezentačným
programom, ktorý predstavuje najcharakteristickejšie folklórne oblasti Slovenska a je výberom
najúspešnejších choreografií profesora Štefana Nosáľa. Prezentácia slovenského folklóru
v podaní Umeleckého súboru Lúčnica je vždy obrovským zážitkom pre domáceho i zahraničného
diváka. Patrí neodmysliteľne k atmosfére kúpeľného mesta a zároveň k vrcholom
dramaturgického plánu Domu umenia Piešťany. Predstavení sa osobne zúčastnil i profesor Štefan
Nosáľ, čo je pre našich návštevníkov i pre nás v Dome umenia veľká česť. Reprezentačným
programom Dom umenia v septembri otvoril 35. umeleckú sezónu.
6. november 2015 - Rebeccin krok vpred II. - benefičný koncert, ktorým umelci Celeste
Buckingham, Samuel Tomeček, Dominika Mirgová, Hudobná skupina Slniečko, Itcho Pčelár, FS
Žito a pracovníci DUP vyjadrili podporu hendikepovanému dievčatku.
7. december 2015 - Vianočný koncert - Orchester Slovenskej filharmónie, Spevácky zbor
Lúčnice a svetoznámi operní sólisti
Simona Šaturová a Pavol Remenár pripravili
návštevníkom svojimi umeleckými výkonmi a výnimočnou dramaturgiou celého koncertu
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neopakovateľný umelecký zážitok, čím zároveň navodili atmosféru blížiacich sa vianočných
sviatkov.
b) Výstavná činnosť - v priestoroch galérie, výstavnej siene, foyer na 1. a 2. poschodí Domu
umenia
Klub výtvarníkov v Skalici (28.01.- 28.02.) - 19. členská súborná výstava
Výtvarný klub pri Mestskom kultúrnom stredisku Piešťany (05.03.- 07.04.) - jarná
súborná výstava členov
Zora Petrášová, Chris Verheyen - The Wondering Mind (14.04. - 24.05.) - medzinárodná
putovná výstava grafík 60 vystavujúcich umelcov z 23 krajín
Ján Ťapák – Sochy (29.05.- 30.06.) - výber z tvorby
História hudobného života v Piešťanoch, 60 rokov Piešťanského festivalu, Život a dielo
hudobného skladateľa prof. Eugena Suchoňa, zakladateľa Piešťanského festivalu (28.05.
- 31.07.) - dokumentárna výstava
Karol Felix – Mantra (02.-28.07.) - maľba, grafika, objekty
Umenie v parku 2015 – IV. ročník (30.07. - 30.08.) - súborná výstava obrazov a sôch
Zdenka Cíbiková, Ivona Koprdová, Marianna Pauková, Ivan Štefka, Erika Šuranská
Odkazy (03.09. - 27.09.) - výstava obrazov a šperkov piatich výtvarníkov
Akademický maliar Milan Herényi - Obrazy (04.09. - 27.09.)
Young Art Show 8 (02.10. - 31.10.) - medzinárodná výstava 68 mladých výtvarníkov zo
Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rumunska, Ruska, Francúzska, Španielska,
Škótska, Maroka, Indie, Stredoafrickej republiky a Mexika
yaro m. kupčo a priatelia - vladimír brunton (cz), michal gorec (cz) - art on washi (01.10.
- 31.10.) - výstava fotografií na japonskom papieri
Maryna Batsiukova "Okamihy súčasnosti" v rámci projektu „Bielorusko - Slovensko.
Dialóg kultúr.“ (04. 11.- 29.11.) - výstava realizovaná v rámci Mesiaca fotografie
Novomestský osteň 2015 (04.11 - 29.11.) - XVIII. ročník medzinárodnej výstavy
kresleného humoru a satiry
Trnavská paleta 2015 (03.12.2015 - 24.01.2016) - 47. ročník regionálnej súťažnej výstavy
neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec
Sprístupnenie výstavných priestorov pred hlavnými aktivitami vo veľkej sále DUP a
víkendov prinieslo očakávaný výsledok vo zvýšenej návštevnosti prezentovaných výstav.

počas

c) Sprostredkovanie verejných filmových predstavení
V marci 2015 bola vykonaná modernizácia kinotechnologického zariadenia. Po jej úspešnej
realizácii sme s novou 2D technológiou premietli v roku 2015 spolu 67 filmových produkcií
s návštevnosťou 3 181 divákov. Do dramaturgie DUP zaradil nové filmy, niektoré tituly
premiérovo. Z celkového počtu bolo premietnutých 64 % filmov z európskej produkcie.
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Prehľad podujatí v roku 2015
Podujatie
Počet
Návštevnosť
Vo vlastnej réžii
37
9 412
V spolupráci
42
33 820
Filmové predstavenia*
67
3 181
Výstavy
14
14 200
SPOLU
160
60 613
*bez fimov uvedených v rámci FF Cinematik

Prehľad uskutočnených podujatí vo vlastnej réžii
podľa umeleckých žánrov
Podujatie
Počet
Návštevnosť
Divadelné predstavenia
10
3 978
Koncertné vystúpenia
17
2 076
Balet
1
201
Folklór
2
1 104
Opereta
1
329
Predstavenia pre deti
5
1 304
Výchovno-vzdelávací program
1
420
SPOLU
37
9 412
Prehľad uskutočnených podujatí v spolupráci
podľa umeleckých žánrov
Podujatie
Počet
Návštevnosť
Divadelné predstavenia
6
2 820
Koncertné vystúpenia
12
6 900
Hudobno-tanečný program
2
1 200
Folklór
2
800
Výchovno-vzdelávací program
5
2 700
Filmový festival
1
10 000
Podujatia pre firmy a OZ
3
3 100
Podujatia ZUŠ a CVČ
11
6 300
SPOLU
42
33 820
Priemerná návštevnosť na jedno podujatie v roku 2015 bola 379 návštevníkov.
Propagačná činnosť je zabezpečovaná formou tlače, rozhlasu, televízie, webových stránok
a facebooku v okolitom regióne.
Program s podrobnými informáciami bol zverejňovaný na www.domumenia-piestany.sk,
www.lucnica.sk, www.pnky.sk, www.piestanskydennik.sk, www.pic.sk, www.tvkarpaty.sk,
www.visitpiestany.sk. Nová spolupráca bola nadviazaná s portálom www.zpiestan.sk, ktorý je
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zameraný na rýchle správy formou fotografií, reportáží z podujatí a reakcií návštevníkov.
Aktuálne zverejňuje správy i na facebooku Domu umenia Piešťany.
Reprezentačná publikácia vydávaná mestom Piešťany v dvoch jazykových mutáciách „Revue
Piešťany“, v ktorej boli uverejňované i príspevky a reportáže z Domu umenia, bola vydaná
v druhom polroku 2015.
V roku 2015 bolo v regionálnej TV - Karpaty odvysielaných 15 reportáži z uskutočnených
podujatí. Každý týždeň sú zaraďované programy Domu umenia do relácie „Kedy a kam
v Piešťanoch“, ktorá sa vysiela 3x denne. Kultúrne pozvánky sa pripravujú raz mesačne, počas
mesiaca sa vysielajú a sú zverejnené i na webovej stránke televízie. TV Karpaty pravidelne vo
svojich regionálnych správach vysiela ohlasy publika aj so záznamom predstavenia. DVD
záznamy z odvysielaných príspevkov sa archivujú. Koordinovaná spolupráca redakcie TV
Karpaty a programovej prevádzky Domu umenia je dôležitým aspektom v informovanosti
verejnosti o podujatiach v regióne.
V regionálnej tlači „Piešťanský týždeň“ bolo v roku 2015 uverejnených 59 príspevkov
z uskutočnených podujatí, 23 pozvánok na podujatia, 50 informácií o pripravovaných
programoch a 1 oznam.
Na stránke www.pnky.sk sú uverejňované podujatia, rozhovory s hosťujúcimi umelcami
a reakcie návštevníkov. Mesačne túto stránku navštívilo priemerne 43 400 respondentov.
V prvom polroku portál pnky zaznamenal viac ako 1,5 milióna zobrazení, jeho popularita sa
v druhom polroku výrazne zvýšila.
Na stránke Rezortu Piešťany www.visitpiestany.sk sú v rubrike kultúra uverejňované podujatia
Domu umenia, vrátane pozvánok a článkov.
V rámci šetrenia finančných prostriedkov na propagáciu Dom umenia znížil distribúciu
programových letákov a plagátov poštou na minimum. Službu zabezpečuje osobným rozvozom
na adresy doručiteľov a osobným kontaktom a komunikáciou. Dôležitou skutočnosťou je aj
využívanie internetovej pošty podľa zostaveného aktuálneho adresára.

3.2.

Rozpočet organizácie – plnenie záväzných ukazovateľov a limitov
štátneho rozpočtu

V zmysle Kontraktu č. MK-961/2014-340/18882 bol stanovený objem finančných prostriedkov
pre Umelecký súbor Lúčnica na rok 2015 v celkovej sume 902 256,00 €.
Programový prvok 08S0102 - Hudba, koncertná činnosť a umelecké súbory
Bežné výdavky na činnosť (600)
902 256,00 €
z toho: mzdy, platy (610) – záväzný ukazovateľ
213 203,00 €
Bežné výdavky ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015 boli upravené nasledovnými
rozpočtovými opatreniami:
Rozpočtové opatrenie č. 1 (MK-969/2015-340/3096 z 23. februára 2015)
Prioritné projekty - zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 160 000,00 €
Programový prvok 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Bežné výdavky celkom (630)
Programový prvok 08T0104 - Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
Bežné výdavky celkom (630)
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60 000,00 €
90 000,00 €

Programový prvok 08T010B - Obnova nástrojového vybavenia a krojových súčiastok
Bežné výdavky celkom (630)
10 000,00 €
Upravený rozpočet po RO č. 1
1 062 256,00 €

Rozpočtové opatrenie č. 2 (MK-969/2015-340/11549 z 27. júla 2015)
Dofinancovanie mzdových výdavkov a odvodov 39 052,00 €
Programový prvok 08S0102 - Hudba, koncertná činnosť a umelecké súbory
Bežné výdavky celkom (600)
39 052,00 €
z toho: mzdy, platy (610)
28 938,00 €
poistné a príspevok do poisťovní (620)
10 114,00 €
Upravený rozpočet po RO č. 2
1 101 308,00 €
Rozpočtové opatrenie č. 3 (MK-969/2015-340/15006 z 5. októbra 2015)
Prioritné projekty – presun v rámci programových prvkov 08T0103 a 08T104
Programový prvok 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Bežné výdavky celkom (630)
15 000,00 €
Programový prvok 08T0104 - Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
Bežné výdavky celkom (630)
- 15 000,00 €
Upravený rozpočet po RO č. 3
1 101 308,00 €
Rozpočtové opatrenie č. 4 (MK-969/2015-340/18217 z 27. novembra 2015)
Prioritné projekty – presun v rámci programových prvkov 08T0103 a 08T104
Programový prvok 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Bežné výdavky celkom (630)
6 500,00 €
Programový prvok 08T0104 - Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
Bežné výdavky celkom (630)
- 6 500,00 €
Upravený rozpočet po RO č. 4
1 101 308,00 €

Zmena záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu k 31.12.2015
Schválený
Ekonomická
Ukazovateľ
rozpočet
klasifikácia
k 1.1.2015
Príspevok zriaďovateľa celkom –
600
902 256,00
bežný transfer
1. Bežné výdavky na činnosť 600
902 256,00
spolu
z toho mzdy, platy
610
213 203,00
2. Prioritné projekty spolu
630
0,00
Prvok 08T0103
630
0,00
Prvok 08T0104
630
0,00
Prvok 08T010B
630
0,00
Príspevok zriaďovateľa celkom –
700
0,00
kapitálový transfer
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(v eurách)

Upravený
rozpočet
k 31.12.2015
1 101 308,00
941 308,00
242 141,00
160 000,00
81 500,00
68 500,00
10 000,00
0,00

3.2.1 Plnenie ukazovateľov rozpočtu
Prehľad čerpania bežného transferu za rok 2015 podľa programov
(v eurách)
Schválený
Rozpočet
Kód
Skutočnosť
Položka rozpočet po zmenách
k 31.12.2015
2015
Zdroj Program
Prvok
k 31.12.2015
a
b
c
d
1
2
3
111
08S
08S0102
610
213 203
242 141
242 141
111
08S
08S0102
620
105 400
133 312
133 312
111
08S
08S0102
630
583 653
565 835
497 962
111
08S
08S0102
640
0
20
20
111
08S
08S0102
600
902 256
941 308
873 435
131E
08S
08S0102
630
0
0
56 700
131E
08S
08S0102
630
0
0
56 700
46
08S
08S0102
610
83 600
123 185
123 185
46
08S
08S0102
620
0
0
0
46
08S
08S0102
630
42 350
126 345
136 375
46
08S
08S0102
600
125 950
249 530
259 560
71
08S
08S0102
630
0
0
13 940
71
08S
08S0102
630
0
0
13 940
08S
1 028 206
1 190 838
1 203 635
111
08T
08T0103
630
0
81 500
81 500
111
08T
08T0104
630
0
68 500
68 500
111
08T
08T010B
630
0
10 000
10 000
111
08T
0
160 000
160 000
08T
0
160 000
160 000
SPOLU
1 028 206
1 350 838
1 363 635
Zdroj 131E – nevyčerpaný bežný transfer z roku 2014, k 31. 3. 2015 bol vyčerpaný v plnej výške 56 700,12 €.
Zdroj 111 – bežný transfer zo ŠR na rok 2015
Zdroj 46 – vlastné zdroje organizácie
Zdroj 71 – iné zdroje

Prehľad čerpania kapitálového transferu za rok 2015
Zdroj

Program

131D

08T

131E

08T

71

08T

Prvok

Názov
investičnej
akcie

Rekonštrukcia
08T0103 Domu umenia
Piešťany
Rekonštrukcia
08T0103 Domu umenia
Piešťany
Rekonštrukcia
08T0103 Domu umenia
Piešťany

(v eurách)

SchváleČíslo IA
ný
v registri
rozpočet
investícií
2015

Upravený
rozpočet
k 31.12.
2015

Čerpanie
k 31.12.
2015

Suma KV
nevyčerpaných k
31.12.2015

28 218

0

0

130 000

0

28 218

0

0

50 000

0

28 218

0

0

27 000

0
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46

08T

Rekonštrukcia
08T0103 Domu umenia
Piešťany

28 218

08T
SPOLU

0

45 970

45 970

0

0
0

45 970
45 970

252 970
252 970

0
0

3.2.2 Rozbor nákladov a výnosov
PREHĽAD NÁKLADOV
Účtová skupina 50 - Spotrebované nákupy
Na nákupy sú celkové náklady k 31.12.2015 vo výške 138 087 € (z toho DU Piešťany
75 720 €).
Účet 501 - Spotreba materiálu
k 31.12.2014: 53 460 € (z toho DU Piešťany 10 201 €)
k 31.12.2015: 65 500 € (z toho DU Piešťany 10 225 €)
rozdiel 31.12.2015-31.12.2014: 12 040 €
významné položky:
- materiálne náklady pre tanečný súbor a spevácky zbor
5 625 €
- spotreba PH
6 677 €
- kroje, rekvizity
18 804 €
- spotreba drobného hmotného majetku
17 172 €
- kancelársky materiál
3 202 €
- čistiace a hygienické potreby
2 238 €
- propagačný materiál
2 362 €
Vyššie náklady k 31.12.2015 v porovnaní so spotrebou materiálu k 31.12.2014 sú dané hlavne
nákladmi na kroje a rekvizity, na ktoré bol poskytnutý prioritný projekt vo výške 10 000 €.
Účet 502 - Spotreba energie
k 31.12.2014: 71 866 € (z toho DU Piešťany 64 194 €)
k 31.12.2015: 72 540 € (z toho DU Piešťany 65 448 €)
rozdiel 31.12.2015-31.12.2014: 674 €
položky:
- spotreba elektrickej energie
- plyn
- voda
Spotreba energií k 31.12.2015 je porovnateľná so spotrebou k 31.12.2014.
Účet 503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
47,32 € (benzín do kosačky v DU Piešťany)
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21 824 €
49 420 €
1 296 €

Účtová skupina 51 - Služby
Náklady uvedenej účtovej skupiny sú k 31.12.2015 vo výške 641 595 € (z toho DU Piešťany
133 676 €).
Účet 511 - Opravy a udržiavanie
k 31.12.2014: 29 148 € (z toho DU Piešťany 1 990 €)
k 31.12.2015: 28 554 € (z toho DU Piešťany 15 923 €)
rozdiel 31.12.2015-31.12.2014: -594 €
významné položky:
- opravy motorových vozidiel
7 925 €
- opravy a udržiavanie budov
1 867 €
- opravy a udržiavanie výpočtovej techniky
3 971 €
- opravy a udržiavanie strojov a zariadení
14 396 €
Náklady na opravu a udržiavanie sú porovnateľné s rovnakým obdobím predchádzajúceho
účtovného obdobia. Rozdiel je v štruktúre nákladov za opravy. V roku 2014 boli najvyššie
náklady na opravu a udržiavanie budov vo výške 16 989 €, kým najvýraznejšou položkou za
opravy v roku 2015 bola generálna oprava organu v Dome umenia vo výške 13 000 €. Náklady
na opravu organu boli hradené z prioritného projektu. Náklady na údržbu motorových vozidiel sú
o 4475 € vyššie ako v roku 2014, čo súvisí hlavne s opotrebovanosťou dopravných prostriedkov.
Účet 512 - Cestovné
k 31.12.2014: 57 409 € (z toho DU Piešťany 27 €)
k 31.12.2015: 107 260 € (z toho DU Piešťany 40 €)
rozdiel 31.12.2015-31.12.2014: 49 851 €
významné položky:
- cestovné SR - zamestnanci
4 611 €
- cestovné SR - tanečný súbor a orchester
29 311 €
- cestovné SR - spevácky zbor
9 570 €
- cestovné zahraničie - zamestnanci
6 866 €
- cestovné zahraničné – tanečný súbor
33 871 €
- cestovné zahraničie - spevácky zbor
20 108 €
- cestovné OON
2 923 €
Cestovné náklady za rok 2015 sú v porovnaní s rokom 2014 takmer dvojnásobne vyššie.
Najvyššiu položku tvoria náklady na cestovné na zahraničné zájazdy speváckeho zboru
a tanečného súboru, ktoré boli z väčšej časti kryté finančnými prostriedkami z prioritných
projektov.
Účet 513 - Náklady na reprezentáciu
k 31.12.2014: 1 291 € (z toho DU Piešťany 457 €)
k 31.12.2015: 1 486 € (z toho DU Piešťany 462 €)
rozdiel 31.12.2015-31.12.2014: 196 €
Reprezentačné náklady boli použité na nákup kytíc pri rôznych príležitostiach a občerstvenia.
Reprezentačné náklady sú hradené z vlastných zdrojov organizácie a sú porovnateľné s nákladmi
za rok 2014.
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Účet 518 - Ostatné služby
k 31.12.2014: 538 474 € (z toho DU Piešťany 116 702 €)
k 31.12.2015: 504 294 € (z toho DU Piešťany 117 250 €)
rozdiel 31.12.2015-31.12.2014: -34 180 €
významné položky:
- propagácia, reklama inzercia
18 102 €
- školenia, semináre
708 €
- nájomné budovy
36 764 €
- prenájom techniky
2 510 €
- výkony spojov
4 792 €
- poštovné
1 316 €
- elektronické mýto, diaľničné poplatky, parkovné
9 892 €
- služby doprava, preprava
10 351 €
- právne, ekonomické a iné poradenstvo
240 €
- ostatné služby - tanec, zbor, hudba
41 507 €
- ostatné služby - prevádzka
14 259 €
- stočné a zrážková voda
4 108 €
- revízie, kontroly
5 178 €
- správa a ochrana objektu
4 729 €
- autorské honoráre
22 719 €
- autorské honoráre - vedľajšie náklady
30 286 €
- predstavenia DUP - objednávky
65 475 €
- požičovné za filmy - DUP
5 513 €
- ostatné služby – podujatia DUP
13 430 €
- tlačiarenské služby
7 156 €
- odvoz smetí a komunálneho odpadu
2 196 €
Nákladová položka ostatné služby je za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 nižšia o 34 180 €
(hlavná úspora: autorské honoráre).
Analýza nákladov na prevádzku budov
V roku 2015 dosiahli náklady za prenájom sumu vo výške 36 764 €
z toho:
- prevádzkové priestory na Štúrovej ulici
17 200 €
- nájomné za krojáreň na Palkovičovej ulici
15 867 €
- nájomné za skladové priestory v Devínskej Novej Vsi
1 572 €
Ostatné náklady na prenájmy vo výške 2 125 € boli za prenájom štúdia na nahrávanie
a koncertnej siene.
Služby spojené s prevádzkou budov v nácvičných priestoroch SND (výpožička) boli vo výške
6 573 €.
Účtová skupina 52 - Osobné náklady
Osobné náklady v účtovej skupine 52 sú k 31.12.2015 vo výške 548 552 € (z toho DU Piešťany
196 162 €).
Účet 521 - Mzdové náklady
k 31.12.2014: 380 564 € (z toho DU Piešťany 134 328 €)
k 31.12.2015: 393 002 € (z toho DU Piešťany 138 585 €)
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rozdiel 31.12.2015-31.12.2014: 12 438 €
položky:
- mzdové náklady zamestnanci
365 326 €
- mzdové náklady OON
27 676 €
Mzdové náklady za rok 2015 sú vyššie ako v roku 2014. Súvisí to s valorizáciou tarifných miezd,
postupom viacerých zamestnancov do vyššieho platového stupňa, ako aj vyplatenie odmien
v súvislosti s náročnými úlohami a dosiahnutým kladným hospodárskym výsledkom organizácie
za rok 2015
Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie
k 31.12.2014: 129 110 € (z toho DU Piešťany 46 417 €)
k 31.12.2015: 132 441 € (z toho DU Piešťany 46 729 €)
rozdiel 31.12.2015-31.12.2014: 3 331 €
položky:
- zákonné sociálne poistenie - Sociálna poisťovňa
- zákonné sociálne poistenie - VŠZP
- zákonné sociálne poistenie - ostatné ZP

96 101 €
25 457 €
10 883 €

Účet 525 - Ostatné sociálne poistenie
k 31.12.2014: 697 € (z toho DU Piešťany 0 €)
k 31.12.2015: 871 € (z toho DU Piešťany 80 €)
rozdiel 31.12.2015-31.12.2014: 174 €
Účet 527 - Zákonné sociálne náklady
k 31.12.2014: 21 586 € (z toho DU Piešťany 10 417 €)
k 31.12.2015: 22 238 € (z toho DU Piešťany 10 768 €)
rozdiel 31.12.2015-31.12.2014: 651 €
položky:
- príspevok na stravovanie
- prídel do sociálneho fondu

17 282 €
4 956 €

Mzdové náklady a rozbor zamestnanosti
Na rok 2015 bol zriaďovateľom schválený príspevok na mzdy vo výške 213 203,00 €
(záväzný ukazovateľ z prostriedkov štátneho rozpočtu v kategórii 610); priemerný prepočítaný
počet zamestnancov bol 28,3.
Analýza výsledku hospodárenia za prvý polrok 2015 ukázala, že mzdy zamestnancov
Umeleckého súboru Lúčnica sú zo štátneho rozpočtu pokryté len na osem mesiacov. Dôvody boli
tie isté ako v roku 2014: vytvorenie a obsadenie nového miesta v Bratislave (technickoprevádzkový pracovník), zvýšený úväzok pracovníčky verejného obstarávania a kontroly z ¾ na
celý vzhľadom na náročnosť a rozsah agendy (začlenenie Domu umenia Piešťany) a dlhodobo
nízky rozpočet na mzdy zamestnancov DU Piešťany. Okrem toho došlo od 1.1.2015 k valorizácii
miezd o 1,5 %, od 1.7.2015 o ďalšie 1%, bez navýšenia mzdových prostriedkov zo štátneho
rozpočtu. Je potrebné vytvoriť ½ pracovného miesta na ekonomickom oddelení z dôvodu nárastu
agendy súvisiacej s delimitáciou Domu umenia Piešťany. Z finančných dôvodov sa tak doteraz
nestalo.
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Rozpočtovým opatrením č. 2 boli dofinancované mzdové výdavky o 39 052 € a im
prislúchajúce odvody o 10 114 €, čím boli mzdové náklady zo štátneho rozpočtu pokryté spolu na
76% celkových nákladov, teda približne na deväť mesiacov. Mzdy na ďalšie tri mesiace
a odmeny boli financované z tržbových prostriedkov.
Aj v roku 2016 bude Umelecký súbor Lúčnica žiadať o zvýšenie finančných prostriedkov
na mzdy a odvody formou rozpočtového opatrenia. Zvýšené mzdové náklady však bude potrebné
premietnuť priamo do rozpočtu budúcich rokov, keďže ide o trvalú a pre Lúčnicu finančne
významnú položku.
Prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov za rok 2015
Ukazovateľ

Počet zamestnancov
Prostriedky na mzdy,
služobné príjmy a OOV
Tarifný plat
Osobný príplatok
Ostatné príplatky
Náhrada za pracovnú
pohotovosť
Plat za prácu nadčas
Odmeny spolu
Nárokovateľné zložky
platu spolu
Priemerná mesačná mzda

Merná
jednotka

osoby

Schválený
rozpočet 2015
Celkom
28,3

z toho
zo ŠR
28,3

Upravený
rozpočet
k 31.12.2015
z toho
Celkom
zo ŠR
28,3
28,3

(v eurách)
Skutočnosť
k 31.12.2015
Celkom
29,5

z toho
zo ŠR
28,3

v EUR

296 803

213 203

365 326

242 141

365 326

242 141

v EUR
v EUR
v EUR

180 253
103 800
7 669

137 003
68 000
6 683

186 059
113 547
14 165

143 906
85 051
10 681

186 059
113 547
14 165

143 906
85 051
10 681

v EUR

-

-

-

-

-

-

v EUR
v EUR

1 741
3 340

1 517
0

3 320
48 235

2 503
0

3 320
48 235

2 503
0

v EUR

189 663

145 203

205 005

157 090

205 005

157 090

v EUR

874

628

1 076

713

1 032

713

Výška priemernej mzdy jednotlivých organizačných zložiek je rozdielna; ovplyvňuje ju
kvalifikačná úroveň zamestnancov, druh vykonávaných činností, náročnosť výkonov, počet
riadiacich pracovníkov ako aj objem finančných prostriedkov získaných vlastnou činnosťou.
Priemerná mzda sa zvyšuje s postupom zamestnancov do vyššieho tarifného stupňa na základe
vyššieho počtu započítaných rokov odbornej praxe ako aj valorizáciou tarifných miezd.
Vývoj priemernej mzdy
rok 2012............................... 1 142,00 €
rok 2013............................... 1 184,00 €
rok 2014............................... 997,00 €
rok 2015 ............................ 1 032,00 €
Účtová skupina 53 - Dane a poplatky
Náklady v účtovej skupine 53 sú k 31.12.2015 vo výške 14 150 € (z toho DU Piešťany 13 143 €).
Účet 532 - Daň z nehnuteľnosti
k 31.12.2014: 7 154 € (z toho DU Piešťany 7 154 €)
k 31.12.2015: 9 538 € (z toho DU Piešťany 9 538 €)
rozdiel 31.12.2015-31.12.2014: 2 385 €
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Ide o daň z nehnuteľnosti za budovu a pozemok DU Piešťany. V roku 2014 organizácia daň
z nehnuteľnosti platila len od apríla (prevod správy nehnuteľného majetku bol zrealizovaný k 1.
aprílu 2014; od tohto dátumu došlo aj k zmene vlastníka v katastri nehnuteľností).
Účet 538 - Ostatné dane a poplatky
k 31.12.2014: 5 348 € (z toho DU Piešťany 5 056 €)
k 31.12.2015: 4 612 € (z toho DU Piešťany 3 604 €)
rozdiel 31.12.2015-31.12.2014: -736 €
Na účte sú účtované najmä licenčné odmeny týkajúce sa vystúpení v DU Piešťany, časť nákladov
tvoria miestne poplatky za ubytovanie a náklady z koncesionárskych poplatkov voči Rozhlasu
a televízii Slovenska.
Účtová skupina 54 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Náklady v účtovej skupine 54 sú k 31.12.2015 vo výške 2 001 € (z toho DU Piešťany
1 986 €).
Účet 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
k 31.12.2014: 2 278 € (z toho DU Piešťany 2 193 €)
k 31.12.2015: 2 001 € (z toho DU Piešťany 1 986 €)
rozdiel 31.12.2015-31.12.2014: -277 €
Účtová skupina 55 - Odpisy, rezervy, opravné položky
Náklady v účtovej skupine 55 sú k 31.12.2015 vo výške 165 516 € (z toho DU Piešťany
148 983 €).
Účet 551 - Odpisy dlhodobého HM a NM
k 31.12.2014: 130 700 € (z toho DU Piešťany 98 391 €)
k 31.12.2015: 163 266 € (z toho DU Piešťany 147 483 €)
rozdiel 31.12.2015-31.12.2014: 32 567 €
V porovnaní s odpismi k 31.12.2014 sú odpisy k 31.12.2015 podstatne vyššie - hlavne z dôvodu
odpisov delimitovaného nehnuteľného majetku DU Piešťany (v roku 2014 bol odpisovaný od
apríla), odpisovania novozaradeného majetku v druhom polroku 2014,
digitalizovanej
kinotechnológie a nových sedadiel vo veľkej sále Domu umenia Piešťany v roku 2015. Z tejto
sumy sa 151 422 € zúčtováva zároveň do výnosov (kapitálový transfer zo ŠR, príspevok na
digitalizáciu z Audiovizuálneho fondu, delimitovaný majetok DU Piešťany); čisté náklady sú
nezúčtovávané do výnosov sú vo výške 11 844 €.
Účtová skupina 56 - Finančné náklady
Náklady v účtovej skupine 56 sú k 31.12.2015 vo výške 3 793 € (z toho DU Piešťany 188 €),
Účet 563 - Kurzové straty vo výške 141 €
Účet 568 - Ostatné finančné náklady
k 31.12.2014: 2 180 €
k 31.12.2015: 3 653 € (z toho DU Piešťany 159 €)
rozdiel 31.12.2015-31.12.2014: 60 €
- ostatné poistenie
- poistenie dopravných prostriedkov
- bankové poplatky
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2 061 €
1 359 €
233 €

Zvýšené náklady oproti roku 2014 predstavuje najmä poistné osôb pri vystúpeniach v zahraničí.
Účtová skupina 59 - Dane z príjmov
Účet 591 - Splatná daň z príjmov
k 31.12.2014: 387 € (z toho DU Piešťany 387 €)
k 31.12.2015: 317 € (z toho DU Piešťany 317 €)
rozdiel 31.12.2015-31.12.2014: 60 €
Ide o daň z príjmov za prenájmy a reklamu.
PREHĽAD VÝNOSOV
Účtová skupina 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
Výnosy uvedenej účtovej skupiny k 31.12.2015 sú vo výške 301 911 € (z toho DU Piešťany
150 410 €).
Účet 602 - Tržby z predaja služieb
k 31.12.2014: 256 657 € (z toho DU Piešťany 139 459 €)
k 31.12.2015: 301 911 € (z toho DU Piešťany 150 410 €)
rozdiel 31.12.2015-31.12.2014: 45 254 €
Výnosy z predaja služieb sú podrobnejšie uvedené v bode 3.2.3.
Účtová skupina 64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti
Výnosy v účtovej skupine 64 sú k 31.12.2015 vo výške 3 656 € (z toho DU Piešťany 3 656 €).
Účet 644 - Zmluvná pokuta 80,00 €
Účet 648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 3 576,00 €
Účtovanie výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov bezodplatne
nadobudnutého majetku DU Piešťany (z vlastných zdrojov); bez vplyvu na výsledok
hospodárenia – v rovnakej výške sú účtované aj odpisy majetku. Výnos je rovnaký ako v roku
2014.
Účtová skupina 65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
Výnosy uvedenej účtovej skupiny k 31.12.2015 sú vo výške 1 444 € (z toho DU Piešťany 144 €).
Účet 653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
k 31.12.2014: 12 416,46 € (z toho DU Piešťany 2 249 €)
k 31.12.2015: 1 444 € (z toho DU Piešťany 144 €)
rozdiel 31.12.2015-31.12.2014: -10 972 €
Rozdiel súvisí so zrušením povinnosti tvoriť rezervy na mzdy a odvody za nevyčerpanú
dovolenku od roku 2014, čo sa následne v roku 2015 prejavilo vo výške účtu 653.
Účtová skupina 68 - Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov
Výnosy v účtovej skupine 68 sú k 31.12.2015 vo výške 1 251 921 € (z toho DU Piešťany 434
418 €).
Účet 681 - Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
k 31.12.2014: 1 104 376 € (z toho DU Piešťany 262 395 €)
k 31.12.2015: 1 090 135 € (z toho DU Piešťany 297 462 €)
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rozdiel 31.12.2015-31.12.2014: -14 241 €
Zúčtovanie bežného transferu zo štátneho rozpočtu do výnosov vo výške výdavkov. Výdavky zo
štátneho rozpočtu za roky 2014 a 2015 sú porovnateľné.
Účet 682 - Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
k 31.12.2014: 108 011 € (z toho DU Piešťany 94 417 €)
k 31.12.2015: 142 221 € (z toho DU Piešťany 128 392 €)
rozdiel 31.12.2015-31.12.2014: 34 210 €
Zúčtovanie kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu do výnosov vo výške mesačných
odpisov; bez vplyvu na výsledok hospodárenia. Vyššia suma v roku 2015 súvisí s odpismi
a súčasne zúčtovaním do výnosov novozaradeného majetku obstaraného z prostriedkov štátneho
rozpočtu (zo zdrojov 131D a 131E).
Účet 683 - Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov VS
Príspevky na vo výške 1 940 € na aktivity DU Piešťany (v roku 2014: 750 €).
Účet 684 - Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov VS
Zúčtovanie príspevku z Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kina v DU Piešťany do výnosov
vo výške mesačných odpisov v celkovej sume 5 624 €; bez vplyvu na výsledok hospodárenia.
Účet 687 - Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo VS
k 31.12.2014: 14 000 € (z toho DU Piešťany 0 €)
k 31.12.2015: 12 000 € (z toho DU Piešťany 1 000 €)
rozdiel 31.12.2015-31.12.2014: 2 000 €
Príspevok Nadácie Pro Lúčnica na umelecké aktivity tanečného súboru a speváckeho zboru vo
výške 11 000 € a ON Semiconductor na 60. ročník Piešťanského festivalu vo výške
1 000 €.
ROZBOR NÁKLADOV
Celkové náklady na činnosť za rok 2015 sú vo výške 1 514 012 € (1 433 270
k 31.12.2014), z toho najvyššiu sumu predstavujú náklady v účtovej skupine 51 - Služby
(641 595 €) a 52 - Osobné náklady (548 552 €).
Veľkú časť nákladov za služby tvoria autorské honoráre pre tanečný súbor, spevácky zbor
a orchester a cestovné, keďže US Lúčnica nemá v Bratislave vlastnú scénu a účinkuje na
javiskách v rámci celého Slovenska i v zahraničí.
Zameranie a hlavný cieľ Domu umenia v Piešťanoch ako viacúčelového zariadenia je
sprístupňovať širokej verejnosti bohaté kultúrne vyžitie, s čím sú spojené náklady na propagáciu
a reklamu, náklady spojené s hosťovaním rôznych umeleckých telies, či poplatky za požičanie
filmov. Prevádzka budovy je napriek úsporným opatreniam náročná na spotrebu energií, hlavne
plynu.
Odpisy majetku, ktoré negatívne ovplyvňujú hospodársky výsledok, teda nie sú zároveň
účtované do výnosov na účtoch 682, 648 alebo 684 sú vo výške 11 845 € (4 576 € za rok 2014).
V tabuľkovej prílohe 1a sú podrobne rozpísané náklady vo vzťahu k rozpočtu.
ROZBOR VÝNOSOV
Umelecký súbor Lúčnica ako štátna príspevková organizácia pokrýva náklady na svoju činnosť
príspevkom zo štátneho rozpočtu, ale aj z vlastných tržieb a príspevkov od iných subjektov.
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V hodnotenom období dosiahol Umelecký súbor Lúčnica celkové výnosy vo výške 1 558
932 € (1 514 239 € za rok 2014).
Najvýznamnejšími výnosovými položkami sú výnosy z bežných transferov
(1 090 135 €) a kapitálových transferov (142 221 €) zo štátneho rozpočtu.
Ostatné výnosy sú podľa tabuľkovej prílohy 1b považované za vlastné výnosy organizácie
a sú uvedené v bode 3.2.3. Najvýznamnejším vlastným výnosom sú tržby za poskytnuté služby
vo výške 301 911 € (256 657 € k 31.12.2014).

3.2.3 Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov
Umelecký súbor Lúčnica dosahuje vlastné výnosy z domácich i zahraničných vystúpení
tanečného súboru, speváckeho zboru a orchestra. Tržby Domu umenia Piešťany sú za vstupné na
kultúrno-spoločenské podujatia a za krátkodobé prenájmy.
Účet 602 - Tržby za vlastné výkony a tovar
k 31.12.2014: 256 657 € (z toho DU Piešťany 139 459 €)
k 31.12.2015: 301 911 € (z toho DU Piešťany 150 410 €)
Výška tržieb za rok 2015 predstavuje 102% upraveného rozpočtu (295 500 €) a za jednotlivé
zložky je nasledovná:
Tanečný súbor
- domáce vystúpenia
- zahraničné vystúpenia

94 325 €
21 816 €

Spevácky zbor
- domáce vystúpenia
- zahraničné vystúpenia

16 820 €
18 540 €

Dom umenia Piešťany
- prenájmy
- tržby z podujatí
- tržby za reklamu

45 523 €
102 652 €
2 235 €

Umelecký súbor Lúčnica dosahuje vlastné výnosy z domácich i zahraničných vystúpení
tanečného súboru, speváckeho zboru a orchestra. Tržby Domu umenia Piešťany sú za vstupné na
kultúrno-spoločenské podujatia a za krátkodobé prenájmy.
Tržby Umeleckého súboru Lúčnica Bratislava k 31.12.2015 sú v porovnaní s tržbami
k 31.12.2014 (256 657) vyššie o 45 254 €. Je to dané vyšším počtom zahraničných vystúpení,
tržbami za účinkovanie tanečného súboru v projekte IMT Smile a Lúčnica (5 vystúpení v roku
2014, 8 vystúpení v roku 2015), vyššími tržbami za 60. Piešťanský festival, ako aj príjmami za
premietanie filmov. Zvýšili sa tiež príjmy za krátkodobé prenájmy.
Finančné prostriedky získané aktivitami Domu umenia, zahrnuté do účtovníctva US
Lúčnica
1. Mesto Piešťany - dotácia na 60. Piešťanský festival vo výške 900 €, dotácia na Piešťanské
rendezvous vo výške 240 €,
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2. ON Semiconductor Piešťany - podpora 60. Piešťanského festivalu vo výške 1 000 €,
3. Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava - za reklamu na propagačných materiáloch
60. Piešťanského festivalu vo výške 1 000 €,
4. Technický skúšobný ústav Piešťany - za reklamu na propagačných materiáloch
60. Piešťanského festivalu vo výške 500 €,
5. Trnavský samosprávny kraj - podpora 60. Piešťanského festivalu vo výške 300 €,
6. Trnavský samosprávny kraj - podpora podujatia pre študentov k 200. výročiu narodenia
Ľudovíta Štúra literárno-hudobná kompozícia „Vzlietli orli vysoko“ (realizovaná dňa 11. 05.
2015) vo výške 500 €.

Ďalšie aktivity realizované v priestoroch Domu umenia Piešťany a zdroj ich financovania
Z účelového grantu MK SR uhradilo Mesto Piešťany za nasledovné podujatia uskutočnené
v Dome umenia Piešťany v rámci 60. ročníka Piešťanského festivalu:
1. slávnostné fanfáry a otvárací koncert 60. Piešťanského festivalu 30. mája 2015 sumu
4 500 €,
2. koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu dňa 4. júna 2015 sumu
1 500 €,
3. predstavenie Štátnej opery Banská Bystrica Gejza Dusík: Hrnčiarsky bál dňa
15. mája 2015 sumu 3 000 €,
4. komorný koncert Collegia Wartberg dňa 17. júna 2015 sumu 2 300 €,
5. koncert komorného speváckeho zboru VOCI ALLEGRE dňa 19. júna 2015 sumu
1 800 €,
6. koncert Štátneho komorného orchestra Žilina dňa 7. júla 2015 sumu 3 400 €.
Slovenské liečebné kúpele a.s. zrealizovali slávnostnú recepciu v deň otvorenia
60. Piešťanského festivalu dňa 30. mája 2015 v priestoroch Domu umenia Piešťany pre
oficiálnych hostí (cca 200 ľudí) v hodnote 1 500 €.
Firma ENERGYR s.r.o. financovala prenájom reklamnej plochy v Novom Meste nad Váhom
pre Dom umenia Piešťany vo výške 398 € za rok 2015.

3.2.4 Hodnotenie hospodárskeho výsledku
Rok 2015 uzatvoril Umelecký súbor Lúčnica so ziskom vo výške 44 920 €; hospodársky
výsledok je v porovnaní s rokom 2014 (zisk 80 968 €) nižší o 36 048 €.
Na kladný hospodársky výsledok mali zásadný vplyv nasledovné skutočnosti:
dofinancovanie výdavkov na mzdy a odvody – zvýšenie bežného transferu o 39 052 €
(rozpočtové opatrenie č. 2), vďaka čomu nemuseli byť náklady hradené z tržbových
prostriedkov; výdavky na mzdy a odvody vo výške 39 052 € boli zároveň účtované do
výnosov z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a neovplyvnili záporne výsledok
hospodárenia,
výnosy z komerčne úspešného projektu IMT Smile a Lúčnica,
výnosy za zahraničné vystúpenia tanečného súboru a speváckeho zboru,
zvýšené príjmy za vlastné výkony v Dome umenia Piešťany o cca 11 000 €.
29

3.2.5 Prioritné projekty a ich plnenie
Rozpočtovým opatrením č. 1 sa rozpočet bežných výdavkov Umeleckého súboru Lúčnica
zvýšil o sumu 160 000 € (prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 60 000 €, prvok
08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 90 000 €, prvok 08T010B – Obnova
nástrojového vybavenia a krojových súčiastok 10 000 €). Rozpočtovými opatreniami č. 3 a 4 boli
finančné prostriedky presunuté na konečných 81 500 € na prvok 08T0103 a 68 500 € na prvok
08T0104.
Prioritné projekty 2015 – bežný transfer
(v eurách)

Názov projektu

Objem
poskytnutých
finančných
prostriedkov

Objem
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(+/-)
(1-2)

c

1

2

3

Poradové
číslo

Prvok

a

b

1

08T0103

60. ročník hudobného festivalu
Piešťanský festival

25 000

25 000

0

2

08T0103

Lúčnica a deti

18 500

18 500

0

3

08T0103

10 000

10 000

0

4

08T0103

15 000

15 000

0

13 000

13 000

0

81 500

81 500

0

43 500

43 500

0

25 500

25 500

0

68 500

68 500

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

0

160 000

160 000

0

5

08T0103
08T0103

6

08T0104

Slovenská pieseň v čase –
premiérový program Speváckeho
zboru Lúčnice
Vianočný koncert Speváckeho
zboru Lúčnica a hostí
Generálna oprava organa v DU
Piešťany
Podpora kultúrnych aktivít
RO a PO
Zahraničné zájazdy tanečného
súboru

9. ročník MF speváckych zborov
a orchestrov LAGO DI GARDA
MUSIC FESTIVAL
Podpora kultúrnych aktivít
08T0104
v zahraničí
Obnova krojov a krojových
8
08T010B
súčiastok
Obnova nástrojového
08T010B vybavenia a krojových
súčiastok
SPOLU 08T
7

08T0104

Prioritný projekt: 60. ročník hudobného festivalu Piešťanský festival
Miesto a dátum realizácie: Dom umenia Piešťany, 30. 05. - 31. 07. 2015
Piešťanský festival ako druhý najstarší festival na Slovensku je podujatím uznávaným aj laickou
verejnosťou. Dom umenia Piešťany sa 35 rokov podieľa na jeho úspešnej realizácii ako hlavný
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organizátor. Jubilejný 60. ročník festivalu sa konal v dňoch 30. mája až 31. júla 2015.
Z celkového počtu 23 podujatí sa v priestoroch Domu umenia uskutočnilo 10 hlavných podujatí,
2 sprievodné podujatia a 4 výstavy.
Hlavné podujatia
30. máj 2015
Orchester a zbor Slovenskej filharmónie
04. jún 2015
Symfonický orchester slovenského rozhlasu
10. jún 2015
Slovenský komorný orchester
12. jún 2015
Moyzesovo kvarteto
15. jún 2015
Štátna opera Banská Bystrica
17. jún 2015
Collegium Wartberg
19. jún 2015
Voci Allegre
22. jún 2015
Balet Národného divadla
30. jún 2015
Janáčkov komorný orchester
07. júl 2015
Štátny komorný orchester Žilina
Sprievodné podujatia
02. jún 2015
Hommage à Eva Kostolányiová
08. jún 2015
Peter Nagy a Indigo - The Best of 30 rokov
Výstavy
28. máj - 31. júl 2015
História hudobného života v Piešťanoch - 60 rokov
Piešťanského festivalu - Život a dielo hudobného skladateľa
Prof. Eugena Suchoňa, zakladateľa Piešťanského festivalu
29. máj - 30. jún 2015
Ján Ťapák pod názvom Sochy (výber z tvorby)
02. júl - 28. júl 2015
Karol Felix – Mantra (maľba, grafika, objekty)
30. júl - 30. august 2015
Umenie v parku 2015 - IV. ročník (výstava obrazov a sôch)
Podujatia Piešťanského festivalu v Dome umenia navštívilo približne 4 200 divákov.
Prioritný projekt: Lúčnica a deti
Miesto a dátum realizácie: Banská Bystrica, 06. 11. 2015
Umelecký súbor Lúčnica už viackrát pripravil a zrealizoval podujatia pre detských divákov, ktoré
získali pozitívny ohlas odbornej i laickej verejnosti. Programy, v ktorých vystupovali detské
súbory spolu s tanečníkmi z Lúčnice sprostredkovali deťom tanečné umenie zábavnou formou
výchovného koncertu. Zároveň boli prezentáciou folklórneho súboru Lúčnica s cieľom podporiť
aktívnu účasť detí v detských folklórnych súboroch. Mnohé z nich vedú bývalí lúčničiari a ich
dorast – členovia detských súborov zachovávajú kontinuitu slovenskej tradičnej kultúry často aj
tým, že sa v mládežníckom veku stávajú členmi Lúčnice.
Po úspešných vystúpeniach s detskými súbormi v roku 2014 v Bratislave Umelecký súbor
Lúčnica zrealizoval v novembri dve podobné podujatia v Banskej Bystrici. Vypredaná hala
a veľký záujem detských divákov boli jednoznačným dôkazom úspešnosti tohto projektu.
Prioritný projekt: Slovenská pieseň v čase – premiérový program Speváckeho zboru
Lúčnice
Miesto a dátum realizácie: Bratislava, 14. 11. 2015
Spevácky zbor Lúčnica pod vedením dirigentky a umeleckej vedúcej Eleny Matušovej uviedol
14. novembra 2015 v bratislavskej Moyzesovej sieni koncert s názvom „Slovenská pieseň
v čase“. Dramaturgiou koncertu sa jeho tvorcovia vrátili k hudobným prameňom, ktoré
sprítomňujú historické udalosti slovanského a slovenského národa od pohanských čias cez
obdobie Veľkej Moravy, slovenského baroka 17. storočia, štúrovského obrodenia až po 20.
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storočie – obdobie vysťahovalectva, povojnových rokov, následnej kolektivizácie, roku 1968
a súčasné populárne piesne. Na koncerte odzneli skladby v autorskom spracovaní Eugena
Suchoňa, Jána Cikkera, Johanna Schmiracka, Igora Bázlika, Petra Jantoštiaka a iných. Okrem
a cappella skladieb v podaní Speváckeho zboru Lúčnica si diváci vypočuli i skladby, v ktorých
spevácky zbor sprevádzala Ľudová hudba Lúčnice pod vedením Martina Smolka.
Kapacita sály 200 miest bola zaplnená do posledného miesta a vzhľadom na pozitívne ohlasy
publika plánuje spevácky zbor tento projekt uviesť opätovne v roku 2016 v ďalších mestách
Slovenska.
Prioritný projekt: Vianočný koncert Speváckeho zboru Lúčnica a hostí
Miesto a dátum realizácie: Piešťany, 07. 12. 2015; Bratislava, 09. 12. 2015
Počas adventu sa už druhýkrát uskutočnili v Dome umenia Piešťany a v Slovenskej filharmónii
v Bratislave koncerty Speváckeho zboru Lúčnica a hostí. V podaní sólistov – sopranistky Simony
Šaturovej a barytonistu Pavla Remenára zazneli árie a duetá z opier svetoznámych skladateľov
(G. F. Händel, W. A. Mozart, Ch. Gounod, G. Donizetti, G. Rossini, P. I. Čajkovskij). Spevácky
zbor Lúčnica so zbormajsterkou Elenou Matušovou spoluúčinkoval so sólistami vo viacerých
skladbách, ale uviedol aj samostatné čísla zo svetového zborového repertoáru (G. Verdi, A.
Vivaldi). Orchester slovenskej filharmónie dirigoval Jaroslav Kyzlink.
V druhej časti koncertu zazneli diela Adama O Holy Night, J. S. Bacha Ave Maria a J. F. Wadeho
Adeste Fideles, ktoré spolu s prídavkami vytvorili nezabudnuteľnú adventno-vianočnú atmosféru.
Prioritný projekt: Generálna oprava organu v Dome umenia Piešťany
Miesto a dátum realizácie: Dom umenia Piešťany, máj 2015
Organ v piešťanskom Dome umenia postavila firma Rieger-Kloss z Krnova v roku 1981. Ide
o trojmanuálový organ s elektrickými traktúrami a zásuvkovými vzdušnicami. S výnimkou
ladenia neprešiel od postavenia žiadnou prestavbou ani väčšou opravou. Na nástroji sa už
niekoľko rokov prejavovali vždy iné vážne poruchy a z tohto dôvodu bola v máji 2015
zrealizovaná generálna oprava pozostávajúca z demontáže píšťalového fondu, kompletného
vyčistenia nástroja, prehliadky a opravy píšťalníc, lavičiek a vzdušníc, revízie a prestavby
nefunkčných tesniacich teleskopov, vyčistenia a zakonzervovania všetkých elektrických
kontaktov, výmeny nefunkčných a poškodených súčiastok na elektronických kartách, revízie
a údržby vzduchového systému, vyčistenia kovových a drevených píšťal, opravy hracieho stola
a naladenia nástroja.
Generálna oprava bola zrealizovaná firmou Peter Macejka – ORGUES atelier v celkovej výške
13 000 eur. Na vykonané práce bola poskytnutá 10 ročná záruka.
Dom umenia v Piešťanoch získal opravou opäť výnimočný nástroj, ktorý po generálnej oprave
prvýkrát zaznel v rámci jubilejného 60. ročníka Piešťanského festivalu dňa 30. mája na
slávnostnom otváracom koncerte.
Prioritný projekt: 9. ročník medzinárodného festivalu speváckych zborov a orchestrov
LAGO DI GARDA MUSIC FESTIVAL
Miesto a dátum realizácie: Taliansko 13. 10. - 18. 10. 2015
Spevácky zbor Lúčnica sa v októbri zúčastnil na 9. ročníku Medzinárodného hudobného
festivalu Lago di Garda Music Festival. Počas festivalu speváci absolvovali workshopy, na
ktorých spolu so zbormi z Brazílie, Švajčiarska, Nemecka a Írska naštudovali jedno
z najznámejších hudobných diel rakúskeho skladateľa W. A. Mozarta Reguiem. Koncert sa
uskutočnil 17. októbra v Auditorio san Giuseppe v meste Riva del Garda. Pod taktovkou
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dirigenta Petra Laskowskeho spoluúčinkoval orchester Belart Ensemble z Poľska a sólisti
Malgorzata Wrzesien-Wrobel (soprán), Jadwiga Pastrozna (mezzosoprán), Mateusz Myrlak
(tenor) a Bogdan Makal (bas).
Okrem spomínaného koncertu sa Spevácky zbor Lúčnica predstavil na festivale aj dvomi
samostatnými vystúpeniami v mestách Limone sul Garda a Riva del Garda, na ktorých odzneli
a cappella diela klasickej zborovej literatúry a predovšetkým slovenské ľudové piesne v úprave
významných slovenských skladateľov (I. Hrušovský, J. Cikker, E. Suchoň a i.).
Prioritný projekt: Zahraničné zájazdy tanečného súboru
Miesto a dátum realizácie: Havířov 05. 09. 2015, Brno 08. 11. 2015, Petrohrad 12. 11 - 18. 11.
2015
Tanečný súbor Lúčnica sa v septembri 2015 predstavil s Reprezentačným programom v OstraveHavířove a v novembri 2015 vystúpil s rovnakým programom v Brne. Vystúpenia v Českej
republike sa už tradične stretávajú so pozitívnym a spontánnym ohlasom publika.
V dňoch 12. až 18. novembra 2015 sa tanečný súbor predstavil na medzinárodnom festivale
INTERFOLK in Russia v Petrohrade. Súťažilo viac ako 30 súborov a umeleckých telies z Ázie
a Európy v rôznych kategóriách.
Aj keď Lúčnica patrí dlhé roky k najlepším predstaviteľom slovenskej kultúry, výsledky
finálového večera boli nad očakávania. Porota zložená z významných osobností a vedcov
z oblasti folklóru a etnológie udelila Lúčnici nasledovné ocenenia:
Zlatý diplom – 1. cenu v kategórii folklórny tanec
Cenu za vysokú kvalitu javiskovej prezentácie
Špeciálnu cenu poroty za najlepší kostým
Špeciálnu cenu poroty za mimoriadne javiskové stvárnenia
Cenu pre najlepšieho tanečníka (Michal Dudáš)
Grand Prix – hlavnú cenu, ktorá bola prvýkrát v histórii festivalu udelená jednohlasným
rozhodnutím poroty
Lúčnica bola vybratá medzi tri súbory, ktoré dostali pozvanie na prestížny Medzinárodný festival
umenia do Jerevanu v roku 2016.
Prioritný projekt: Obnova nástrojového vybavenia a krojových súčiastok
Umelecký súbor Lúčnica disponuje krojmi a krojovými súčasťami typickými pre rôzne regióny
Slovenska. Vzhľadom na vek a dlhodobé používanie viaceré potrebujú obnovu. V roku 2015 boli
obstarané detvianske oplecká, čepce a klobúky do tanca Započinka, košele a lajblíky pre
muzikantov (Dobrá Niva), pánske vyšívané košele do tanca Šarišskí parobci, klobúky do tanca
Na detvianskych lazoch, čižmy a topánky do viacerých tancov a z rekvizít biče do tanca
Odzemok.
Obnova a údržba krojov pomáha udržať a zvýrazniť výtvarnú stránku tanečného prejavu, ktorá je
jeho neoddeliteľnou súčasťou, v požadovanej kvalite.

33

Prioritné projekty – kapitálový transfer
(v eurách)
Poradové
číslo

Zdroj

Prvok

a

b

c

1

131D

08T0103

2

131E

08T0103
08T0103

SPOLU

Názov projektu a číslo
investičnej akcie
d
Rekonštrukcia Domu umenia
Piešťany – IA 28 218

Objem
poskytnutých
finančných
prostriedkov
1

Objem
použitých
finančných
prostriedkov
2

Zostatok k
31.12.2015
(1-2)

130 000

130 000

0

Rekonštrukcia Domu umenia
Piešťany - IA 28 218

50 000

50 000

0

Podpora kultúrnych aktivít
RO a PO

180 000

180 000

0

Prioritný projekt: Rekonštrukcia Domu umenia Piešťany - IA 28 218
Na rekonštrukciu Domu umenia bol poskytnutý v priebehu rokov 2012-2014 kapitálový transfer
v celkovej výške 230 000 €; k 31.12.2014 bolo vyčerpaných 50 000 € (zdroj 131C) na
rekonštrukciu sociálnych zariadení na II., III. a IV. poschodí Domu umenia.
V roku 2015 pokračovala rekonštrukcia Domu umenia digitalizáciou premietacej techniky, keďže
dovtedy používaná technológia s 35 mm filmovým formátom bola zastaraná a nevyhovovala
súčasným moderným požiadavkám. Digitalizácia prebehla v prvom štvrťroku 2015 a okrem
kapitálových prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 50 000 € bola financovaná aj z
nenávratného príspevku z Audiovizuálneho fondu vo výške 27 000 € a z vlastných zdrojov
organizácie vo výške 45 970 €. Digitalizáciu realizovala firma SOITRON, s.r.o.
Inštaláciou 2D technológie a nového plátna sa výrazne zvýšila úroveň technického vybavenia, čo
umožňuje do dramaturgickej ponuky Domu umenia zaraďovať uvádzanie filmov v oveľa širšom
rozsahu ako pred digitalizáciou kina. Prvé verejné premietanie na novom kinotechnologickom
zariadení sa uskutočnilo 17. marca 2015. Dom umenia ako viacúčelové kultúrno-spoločenské
zariadenie využije zdigitalizovanú technológiu okrem bežných filmových projekcií aj na
realizáciu podujatí celoslovenského a medzinárodného významu, v rámci ktorých sa využíva
premietanie.
Ďalšou etapou rekonštrukcie Domu umenia, ktorá sa realizovala v lete 2015, bola výmena
kobercovej krytiny a sedadiel vo veľkej sále. Úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní sa
stala spoločnosť GEMEX SLOVAKIA s.r.o.
Zdrojom financovania bol kapitálový transfer zo zdroja 131D (finančné prostriedky z roku 2013)
vo výške 130 000 €.

3.3.
Výdavky organizácie
3.3.1 Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie
a) Bežné výdavky
Bežný transfer od zriaďovateľa bol po úpravách k 31.12.2015 vo výške 1 101 308,00 €, z toho na
prioritné projekty 160 000,00 €.
K 31.03.2015 bol vyčerpaný zostatok prostriedkov bežného transferu z roku 2014 (programový
prvok 08S0102, zdroj 131E) vo výške 56 700,12 €.
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Celkovo boli výdavky čerpané z dvoch programov:
Program 08S - Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
Prvok 08S0102 - Hudba, koncertná činnosť a umelecké súbory - bežný transfer 873 435 €
(z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 242 141 €)
Program 08T - Účelovo určené finančné prostriedky na kultúrne aktivity
Prvok 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít RO a PO - bežný transfer 81 500 €
Prvok 08T0104 - Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí - bežný transfer 68 500 €
Prvok 08T010B - Obnova nástrojového vybavenie a krojových súčiastok - bežný
Prvok 08S0102 - Hudba, koncertná činnosť a umelecké súbory
(v eurách na dve desatinné miesta)
Zdroj 111
Spolu
610
620
630
640
Schválený rozpočet 902 256,00
213 203,00
105 400,00
583 653,00
0,00
Upravený rozpočet 941 308,00
242 141,00
133 312,11
565 834,89
20,00
Skutočnosť
873 434,90
242 141,00
133 312,11
497 961,79
20,00

Zdroj 131E
Spolu
Schválený rozpočet
0,00
Upravený rozpočet
0,00
Skutočnosť
56 700,12

Zdroj 46
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutočnosť

Spolu
125 950,00
249 530,00
259 560,42

Zdroj 71
Spolu
Schválený rozpočet
0,00
Upravený rozpočet
0,00
Skutočnosť
13 940,00

0,00
0,00
0,00

(v eurách na dve desatinné miesta)
630
640
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 700,12
0,00

610
83 600,00
123 184,90
123 184,90

(v eurách na dve desatinné miesta)
620
630
640
0,00
42 350,00
0,00
0,00
126 345,10
0,00
0,00
136 375,52
0,00

610

620

610
0,00
0,00
0,00

(v eurách na dve desatinné miesta)
620
630
640
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 940,00
0,00

Prvok 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Zdroj 111
Spolu
Schválený rozpočet
0,00
Upravený rozpočet
81 500,00
Skutočnosť
81 500,00

610

620
0,00
0,00
0,00
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(v eurách na dve desatinné miesta)
630
640
0,00
0,00
0,00
0,00
81 500,00
0,00
0,00
81 500,00
0,00

Prvok 08T0104 - Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
Zdroj 111
Spolu
Schválený rozpočet
0,00
Upravený rozpočet
68 500,00
Skutočnosť
68 500,00

610

620
0,00
0,00
0,00

(v eurách na dve desatinné miesta)
630
640
0,00
0,00
0,00
0,00
68 500,00
0,00
0,00
68 500,00
0,00

Prvok 08T010B – Obnova nástrojového vybavenia a krojových súčiastok
(v eurách na dve desatinné miesta)
Zdroj 111
Spolu
610
620
630
640
Schválený rozpočet
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Upravený rozpočet
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
Skutočnosť
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
b) Kapitálové výdavky
Kapitálový transfer od zriaďovateľa na investičnú akciu 28 218 Rekonštrukcia Domu umenia
Piešťany z roku 2013 (zdroj 131D) bol v lete 2015 použitý na výmenu sedadiel a kobercov vo
Veľkej sále. Finančné prostriedky zo zdroja 131E vo výške 50 000 € boli použité na digitalizáciu
kina v Dome umenia Piešťany. Digitalizácia bola spolufinancovaná z nenávratného príspevku
z Audiovizuálneho fondu vo výške 27 000 € (zdroj 71) ako aj z vlastných zdrojov organizácie vo
výške 45 970 € (zdroj 46).
Prvok 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Kapitálové
Spolu
Zdroj 131D Zdroj 131E
výdavky
Schválený rozpočet
0,00
0,00
0,00
Upravený rozpočet
45 970,00
0,00
0,00
Skutočnosť
252 970,00
130 000,00
50 000,00

Zdroj 46

Zdroj 71

0,00
45 970,00
45 970,00

0,00
0,00
27 000,00

3.3.2 Výdavky organizácie hradené z európskych prostriedkov
Umelecký súbor Lúčnica nemal v roku 2015 žiadne výdavky hradené z európskych prostriedkov.

3.3.3 Vyhodnotenie použitia mimorozpočtových prostriedkov
Mimorozpočtové prostriedky (zdroj 71) prijal umelecký súbor Lúčnica vo výške 13 940 € na
bežné výdavky (podpoložka 311). Výdavky z týchto prostriedkov boli uskutočnené v súlade
s účelom poskytnutia nasledovne:
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Darca
Nadácia Pro Lúčnica
Mesto Piešťany
Mesto Piešťany
Trnavský samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
ON Semiconductor

Účel
Umelecké aktivity tanečného súboru
a speváckeho zboru
60. ročník Piešťanského festivalu
Piešťanské rendezvous
Pásmo „Vzlietli orli z Tatry“
60. ročník Piešťanského festivalu
60. ročník Piešťanského festivalu

Suma v eur
11 000
900
240
500
300
1 000

Na kapitálové výdavky (podpoložka 312) bol prijatý nenávratný príspevok z Audiovizuálneho
fondu vo výške 27 000 € na digitalizáciu kinotechnológie v Dome umenia Piešťany, ktorý bol
spolu s prostriedkami zo zdrojov 131E a 46 použitý na uvedený účel.

3.4.
3.4.1

Finančné operácie
Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie predstavujú zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Z roku
2014 do roku 2015 bola prevedená suma 361 200,56 € (106 700,12 € zo zdroja 111, 130 000,00 €
zo zdroja 131D a 124 500,44 € zo zdroja 46) .

3.4.2 Výdavkové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie Umelecký súbor Lúčnica nerealizoval.
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0
538 163

0
477 913

0
428 545

0

0

428 545

0

291 170

50 324

87 051

0
414 872

0

0

414 872

0

236 532

63 323

115 017

Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4

0
49 368

0

0

49 368

0

0

0

49 368

0
123 291

0

0

123 291

0

64 778

0

58 513

FINANČNÉ KRYTIE
Z tržieb a výnosov
*
**
5
6

0
0

0

0

0

0

0

0

0

Dátum: 28.01.2016
Vypracovala: Ing. Ľubica Juranová
(meno a podpis)

Dátum: 10.02.2016
Schválil: Mgr. art. Marián Turner
(meno a podpis)
Pečiatka:

0
0

0

0

0

0

0

0

0

(v eurách)
Z iných zdrojov
*
**
7
8

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015
** - skutočnosť čerpania za rok 2015 - v celých číslach
V stĺpci "a" je potrebné doplniť jednotlivé podpoložky ekonomickej klasifikácie tak, aby boli v zhode s prílohami uvedenými v Kontrakte na rok 2015

0

0

720 - Kapitálové transfery spolu:
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU

0

0

538 163

477 913

710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
v tom:

0

0

640 - Bežné transfery spolu:
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu

301 310

63 323

291 170

50 324

620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:

173 530

**
2

630 - Tovary a služby spolu:
v tom:

136 419

*
1

VÝDAVKY
celkom

610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:

Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a

Názov činnosti: Tanečný súbor Lúčnica a orchester Lúčnice
Číslo: (príloha č. 1a k tabuľke č. 2)

Názov organizácie: Umelecký súbor Lúčnica
Tabuľka č. 6a
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

0
288 569

0
256 451

0
229 869

0

0

229 869

0

156 784

27 098

45 987

0
222 459

0

0

222 459

0

126 831

33 955

61 673

Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4

0
26 582

0

0

26 582

0

0

0

26 582

0
66 110

0

0

66 110

0

34 735

0

31 375

FINANČNÉ KRYTIE
Z tržieb a výnosov
*
**
5
6

Dátum: 28.01.2016
Vypracovala: Ing. Ľubica Juranová
(meno a podpis)

Dátum: 10.02.2016
Schválil: Mgr. art. Marián Turner
(meno a podpis)
Pečiatka:

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

(v eurách)
Z iných zdrojov
*
**
7
8

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015
** - skutočnosť čerpania za rok 2015 - v celých číslach
V stĺpci "a" je potrebné doplniť jednotlivé podpoložky ekonomickej klasifikácie tak, aby boli v zhode s prílohami uvedenými v Kontrakte na rok 2015

0

0

720 - Kapitálové transfery spolu:
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU

0

0

288 569

256 451

710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
v tom:

0

0

640 - Bežné transfery spolu:
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu

161 566

33 955

156 784

27 098

620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:

93 049

**
2

630 - Tovary a služby spolu:
v tom:

72 569

*
1

VÝDAVKY
celkom

610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:

Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a

Názov činnosti: Spevácky zbor Lúčnica
Číslo: (príloha č. 1b k tabuľke č. 2)

Názov organizácie: Umelecký súbor Lúčnica
Tabuľka č. 6b
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

0
306 263

0
293 842

0
243 842

0

0

243 842

0

135 699

27 978

80 165

0
236 104

0

0

236 104

20

134 599

36 034

65 451

Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4

0
50 000

0

0

50 000

0

42 350

0

7 650

0
70 159

0

0

70 159

0

36 862

0

33 297

FINANČNÉ KRYTIE
Z tržieb a výnosov
*
**
5
6

0
0

0

0

0

0

0

0

0

Z iných zdrojov
*
**
7
8

Dátum: 28.01.2016
Vypracovala: Ing. Ľubica Juranová
(meno a podpis)

Dátum: 10.02.2016
Schválil: Mgr. art. Marián Turner
(meno a podpis)
Pečiatka:

0
0

0

0

0

0

0

0

0

(v eurách)

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015
** - skutočnosť čerpania za rok 2015 - v celých číslach
V stĺpci "a" je potrebné doplniť jednotlivé podpoložky ekonomickej klasifikácie tak, aby boli v zhode s prílohami uvedenými v Kontrakte na rok 2015

0

0

720 - Kapitálové transfery spolu:
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU

0

0

306 263

293 842

710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
v tom:

20

0

640 - Bežné transfery spolu:
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu

171 461

36 034

178 049

27 978

620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:

98 748

**
2

630 - Tovary a služby spolu:
v tom:

87 815

*
1

VÝDAVKY
celkom

610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:

Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a

Názov činnosti: Výstavná a prezentačná činnosť Domu umenia Piešťany
Číslo: (príloha č. 1c k Tabuľke č. 2)

Názov organizácie: Umelecký súbor Lúčnica
Tabuľka č. 6c
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

