
Dodatok č. 1  
ku Kontraktu č. MK – 13833/2005-700/33830 na rok 2006 

uzavretom medzi Ministerstvom kultúry SR 
a 

Slovenským filmovým ústavom v Bratislave 
 
 
Účastníci kontraktu:                                           
Poskytovateľ:              Ministerstvo kultúry SR 
                                   ústredný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. 
Sídlo:                          Nám. SNP č. 33, Bratislava, 813 31 
Štatutárny zástupca:    Rudolf Chmel, minister kultúry 
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                  7000071652/8180 
IČO:                           165 182 
 
Prijímateľ:               Slovenský filmový ústav         
Sídlo:                          Grösslingová 32, Bratislava, 811 09      
Štatutárny zástupca:    Peter Dubecký, generálny riaditeľ 
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica   
Číslo účtu:                  7000070692/8180  
IČO:      891 444    
 
 
1. Kontrakt č. MK-13833/2005-700/33830 na rok 2006 uzavretý medzi Ministerstvom 

kultúry SR a Slovenským filmovým ústavom 30. decembra 2005 sa v nadväznosti 
na delimitačný protokol účinný od 1. januára 2006, ktorého predmetom bola delimitácia 
činností, práv a povinností referátu MEDIA Desk z Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky na Slovenský filmový ústav, mení a dopĺňa takto: 

 
1.1 V čl. II. sa bod 1. dopĺňa písmenom i), ktoré znie: 

„i) činnosť Kancelárie MEDIA Desk.“. 
 
1.2 V čl. II. sa bod 2. dopĺňa písmenom e), ktoré znie: 

„e) zabezpečiť informačný a konzultačný servis a technickú pomoc pre subjekty, ktoré 
žiadajú o podporu v rámci najrôznejších schém programu Európskej únie MEDIA.“ 
 

1.3 V čl. III. bod 2. odsek 2.1.a) znie: 
„2.1.a) bežné výdavky                 75 157 tis. Sk 
(príspevok na činnosť podľa čl. II. bod 1. písm. a) až i) )“. 

 
1.4 V čl. V bod 3. sa slová „ – výročnou správou za rok 2006“ nahrádzajú slovami 

„-   výročnej správy za rok 2006, 
  - záverečnej správy o činnosti Kancelárie MEDIA Desk a auditovanej účtovnej 
závierky.“.  

 
1.5 Tabuľka č. 1 – rekapitulácia činností a ich finančného krytia sa nahrádza Tabuľkou 
č. 1 - rekapitulácia činností a ich finančného krytia, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto dodatku. 

 



1.6 Kontrakt sa dopĺňa o prílohu č. 1-i) a prílohu č. 1-i) k Tabuľke č. 1, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. 

 
2. Ostatné ustanovenia kontraktu a príloh ostávajú nezmenené. 
 
3. Tento dodatok ku kontraktu nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale plánovacím 

a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy 
a organizáciou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. 
 
 

V Bratislave 6. apríla 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rudolf Chmel Peter Dubecký 
minister kultúry SR generálny riaditeľ SFÚ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prílohy 
Tabuľka č. 1 – rekapitulácia činností a ich finančného krytia   
Príloha č. 1-i) k Tabuľke č. 1 – výdavky na činnosť kancelárie MEDIA Desk Slovensko                            
                                                  v členení podľa rozpočtovej klasifikácie 
Príloha č. 1-i) – charakteristika činnosti kancelárie MEDIA Desk Slovensko               

              


