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Dodatok č. 1 

ku Kontraktu č. MK-1906/2020-421/22781 

na rok 2021 

uzatvorený medzi 

Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky  

a Umeleckým súborom Lúčnica  

 

 

 

Článok I. 

Účastníci kontraktu 

 

 

Poskytovateľ:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

     ústredný orgán štátnej správy  podľa § 18 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v znení neskorších predpisov 

Sídlo:    Nám. SNP č. 33, 813 31  Bratislava 

Štatutárny zástupca:  Natália Milanová, ministerka kultúry SR 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    SK90 8180 0000 0070 0007 1652 

IČO:     00 165 182 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

     a 

 

Prijímateľ:                        Umelecký súbor Lúčnica 

Sídlo:      Štúrova 6, 811 02 Bratislava 

Štatutárny zástupca:  Mgr. art. Marián Turner, generálny riaditeľ 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    SK59 8180 0000 0070 0006 9106 

IČO:                              00164828 

 

(ďalej len „prijímateľ“)    

 

 

 

Preambula 

 

Týmto dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa kontrakt č. MK-1906/2020-421/22781  na rok 2021 (ďalej len 

„dodatok č.1“), ktorý je podľa uznesenia  vlády  Slovenskej  republiky č. 1370 z 18. decembra 2002 

interný plánovací a organizačný dokument, ktorého cieľom je sprehľadniť vzťahy medzi ústredným 

orgánom štátnej správy a organizáciami v jeho pôsobnosti, v oblasti realizácie činností a ich 

financovania pri plnení verejných funkcií a verejnoprospešných činností.  

Dôvodom realizácie dodatku č. 1 je realizácia financovania prioritných projektov podporených 

poskytovateľom. 

 

 

 

Článok II. 

Predmet dodatku č. 1  

 

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

kontraktu č. MK-1906/2020-421/22781 na rok 2021 (ďalej len „kontrakt“) na zmene nasledovných 

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

Prioritné projekty: 

 

a) Hommage á Peter Hradil – slávnostný koncert pri príležitosti 80. výročia narodenia      (r. 

2020) a 20. výročia úmrtia (r. 2021) bývalého umeleckého vedúceho a dirigenta Speváckeho 

zboru Lúčnica, 10 000 eur, merateľné ukazovatele – 1 koncert (Bratislava, Slovenská 

filharmónia. Predpokladaná návštevnosť 500 návštevníkov, v prípade podujatia on-line 200 

návštevníkov. Predpokladané vlastné príjmy 3 000 eur, v prípade podujatia on-line 2 000 eur. 

 

b) 66. music festival Piešťany – medzinárodný hudobný festival, 25 000 eur, merateľné 

ukazovatele – celkovo bude zrealizovaných 17 podujatí (festivalových a sprievodných) z toho 

3 najvýznamnejšie podujatia budú financované z prioritného projektu. Predpokladaná 

návštevnosť na 3 festivalových podujatiach 1 200 návštevníkov, na on-line podujatiach 600 

návštevníkov. Predpokladaný príjem z 3 festivalových podujatí 16 200eur, z on-line podujatí 

4 800 eur. 

 

c) Obnova a zabezpečenie kostýmov, 20 000 eur, merateľné ukazovatele - obnova krojov        

a krojových súčastí: haleny do „Povalasky od zeme“- 14 ks, sirica Detvianska 1 ks, 30 ks 

pánskych košiel, 15 ks klobúkov, 10 ks dámskych a pánskych čižiem, 5 ks krpce dámske 

a pánske, 10 ks dámske karičkové topánky a 6 ks kožuchov do tanca „Na detvianskych 

lazoch“.  

 

 

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

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

bežných výdavkov upravený – zvýšený o sumu 55 000 eur (slovom: päťdesiatpäťtisíc 

eur). 

                Zvýšenie príspevku je rozpísané v prílohách č. 1 a 2 a až c. 

 

3) Doplnenie Znenia  Článku IV –  Práva a povinnosti účastníkov kontraktu, ods. 4, o písm.   

          e) v znení:     

 

    

       e / uskutočňovať presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými projektmi    

           pri dodržaní celkového objemu finančných prostriedkov, poskytnutých na ich realizáciu 

           bez súhlasu poskytovateľa. 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

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

kontraktu č. MK-1906/2020-421/22781 na rok 2021. 

2) Dodatok č. 1 zverejní každý účastník kontraktu na svojom webovom sídle, a to do 15 dní odo dňa 

jeho podpisu. 

3) Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 sú Prílohy č. 1 a 2 až c. 

4) Dodatok č. 1 môže byť so súhlasom poskytovateľa a prijímateľa zmenený, a to výhradne formou 

písomných a číslovaných dodatkov. 

5) Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, a to jeden rovnopis pre poskytovateľa a jeden 

rovnopis pre prijímateľa. 
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Bratislava, dňa 10.3.2021 

 

 

 

 

 

       Natália Milanová                                  Marián Turner       

    ministerka kultúry SR              generálny riaditeľ  

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Zoznam podporených prioritných projektov vrátane ich finančného krytia  

Príloha č. 2 a až c – Výdavky na jednotlivé prioritné projekty v členení podľa ekonomickej 

klasifikácie. 



          Príloha č. 1 

 
     

Zoznam podporených prioritných projektov vrátane ich finančného krytia 

 

 
Programová štruktúra 08T 0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 

 

Názov projektu: Hommage á Peter Hradil – slávnostný koncert pri príležitosti 80. výročia 

narodenia (r. 2020) a 20. výročia úmrtia (r. 2021) bývalého umeleckého vedúceho a dirigenta 

Speváckeho zboru Lúčnica 

Zdroje zo štátneho rozpočtu:      10 000 € 

 

Názov projektu: 66. music festival Piešťany – medzinárodný hudobný festival 

Zdroje zo štátneho rozpočtu:      25 000 € 

 

 

Programová štruktúra 08T 010B  – Obnova nástrojového vybavenia a krojových 

súčiastok 
Názov projektu: Obnova a zabezpečenie kostýmov  

 

Zdroje štátneho rozpočtu:           10 000  € 

v tom bežné výdavky:       10 000  €  

v tom kapitálové výdavky:                           0  €  

 

Programová štruktúra 08T 0104  – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 

Názov projektu: -  

Zdroje štátneho rozpočtu:       0 € 

 

 

 

 

  

 

 
 



Prioritný projekt: Obnova a zabezpečenie kostýmov

Bežné výdavky 600 spolu: 0 20 000,00                

z toho:

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

630 - Tovary a služby, z toho: 20 000,00                

633 - Materiál 20 000,00                

640 - Bežné transfery

Kapitálové výdavky 700 spolu: 0 0

z toho:

711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív

712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí

713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

716 - Prípravná a projektová dokumentácia

717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

718 - Rekonštrukcia a modernizácia

719 - Ostatné kapitálové výdavky

Výdavky celkom 600 + 700 0 20 000,00                

Financovanie projektu podľa zdrojov 0 20 000,00                

111 - Štátny rozpočet 20 000,00                

11E1 - Finančný mechanizmus EHP

11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly

11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy

11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku

43 - Zdroje z predaja majetku

46 - Iné zdroje vyššie neuvedené

70 - Iné zdroje

Vypracoval: Ing. Mária Masaryková  Schválil: Mgr. art. Marián Turner  

Podpis: Podpis:

Dátum:  22.2.2021 Dátum: 22.2.2021

Poznámka:

V rámci ekonomickej klasifikácie je potrebné uviesť do najnižšej úrovne - podpoložky údaje, ktoré organizácia rozpočtuje a čerpá - ktoré sú pre ňu aktuálne

Upravený rozpočet a skutočnosť sa budú vykazovať pri hodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z dodatku č. 1 a to k 30.6. a 31.12.

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie

Výdavky v členení na položky/podpoložky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť

% plnenia k 

schválenému 

rozpočtu

% plnenia k 

upravenému 

rozpočtu



Prioritný projekt: 66. music festival Piešťany 

Bežné výdavky 600 spolu: 0 25 000,00                      

z toho:

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

630 - Tovary a služby, z toho: 25 000,00                      

637 - Služby 25 000,00                      

640 - Bežné transfery

Kapitálové výdavky 700 spolu: 0 0

z toho:

711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív

712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí

713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

716 - Prípravná a projektová dokumentácia

717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

718 - Rekonštrukcia a modernizácia

719 - Ostatné kapitálové výdavky

Výdavky celkom 600 + 700 0 25 000,00                      

Financovanie projektu podľa zdrojov 0 25 000,00                      

111 - Štátny rozpočet 25 000,00                      

11E1 - Finančný mechanizmus EHP

11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly

11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy

11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku

43 - Zdroje z predaja majetku

46 - Iné zdroje vyššie neuvedené

70 - Iné zdroje

Vypracoval: Ing. Mária Masaryková  Schválil: Mgr. art. Marián Turner  

Podpis: Podpis:

Dátum:  22.2.2021 Dátum: 22.2.2021

Poznámka:

V rámci ekonomickej klasifikácie je potrebné uviesť do najnižšej úrovne - podpoložky údaje, ktoré organizácia rozpočtuje a čerpá - ktoré sú pre ňu aktuálne

Upravený rozpočet a skutočnosť sa budú vykazovať pri hodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z dodatku č. 1 a to k 30.6. a 31.12.

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie

Výdavky v členení na položky/podpoložky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
% plnenia k schválenému 

rozpočtu

% plnenia k upravenému 

rozpočtu



Prioritný projekt: Hommage á Peter Hradil

Bežné výdavky 600 spolu: 0 10 000,00                   

z toho:

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

630 - Tovary a služby, z toho: 10 000,00                   

636 - Nájomné 8 000,00                     

637 - Služby 2 000,00                     

640 - Bežné transfery

Kapitálové výdavky 700 spolu: 0 0

z toho:

711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív

712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí

713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov

716 - Prípravná a projektová dokumentácia

717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

718 - Rekonštrukcia a modernizácia

719 - Ostatné kapitálové výdavky

Výdavky celkom 600 + 700 0 10 000,00                   

Financovanie projektu podľa zdrojov 0 10 000,00                   

111 - Štátny rozpočet 10 000,00                   

11E1 - Finančný mechanizmus EHP

11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly

11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy

11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku

43 - Zdroje z predaja majetku

46 - Iné zdroje vyššie neuvedené

70 - Iné zdroje

Vypracoval: Ing. Mária Masaryková  Schválil: Mgr. art. Marián Turner  

Podpis: Podpis:

Dátum:  22.2.2021 Dátum: 22.2.2021

Poznámka:

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie

% plnenia k 

upravenému rozpočtu

V rámci ekonomickej klasifikácie je potrebné uviesť do najnižšej úrovne - podpoložky údaje, ktoré organizácia rozpočtuje a čerpá - ktoré sú pre ňu aktuálne

Upravený rozpočet a skutočnosť sa budú vykazovať pri hodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z dodatku č. 1 a to k 30.6. a 31.12.

Výdavky v členení na položky/podpoložky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
% plnenia k 

schválenému rozpočtu



 

Návrh prioritného projektu 
na rok 
2021 

 
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T0103 
 
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): Sekcia kultúrneho dedičstva 
 

  
 Predkladateľ projektu: Umelecký súbor Lúčnica 
 
 Názov projektu: 66. music festival Piešťany                                                                                                                         25.000 € 
                             medzinárodný hudobný festival 
 
   

Termín začatia projektu: jún 2021  

  
Termín ukončenia projektu: júl 2021  

 
Projekt financovaný z bežných 
výdavkov/bežného transferu 

 Investičný projekt  
Iné zdroje financovania (EÚ, 
štrukturálne fondy) 

  
 
 
 

Stručná charakteristika projektu: 

music festival Piešťany – 66. ročník medzinárodného hudobného festivalu  
 
Music festival Piešťany (mfP) je druhý najstarší hudobný festival slovenskej histórie. Festival získal medzinárodný charakter, má vysoký kredit a pri 
realizácii už 66. ročníka festivalu plánujeme hosťovanie prestížnych umeleckých telies a sólistov. Každý ročník realizujeme mfP v nastavenej 
umeleckej kvalite, našou snahou je úroveň festivalu zvyšovať každým rokom. Pri zostavovaní programu sa snažíme osloviť čo najširšie spektrum 
divákov. Festival tak, ako v minulom ročníku bude prezentovať niektoré festivalové podujatia nielen v meste Piešťany (Dom umenia Piešťany, Ensana 

Health Spa Hotels Piešťany & Smrdáky – Thermia Palace, Hudobný pavilón v mestskom parku), ale osvedčilo sa preniesť koncerty do širokého 

regiónu (Empírové divadlo Hlohovec, Átrium historickej sýpky MsKS Nové Mesto nad Váhom). Tento zámer sa v minulom ročníku stretol s veľkým 
pozitívnym ohlasom festivalových návštevníkov. 
66. mfP je venovaný významným výročiam skladateľov, hudobných telies, tanečných umelcov. Na festivale sa budú prezentovať symfonické 
orchestre, umelecké súbory, komorné súbory, zahraničné telesá a sólisti. 
Finančné prostriedky určené na realizáciu 66. mfP použijeme nasledovne:  
Slávnostný otvárací koncert 66.mfP – Slovenský komorný orchester, Slovenský filharmonický zbor a hostia 
Slávnostný záverečný koncert 66 mfP – Slovenská filharmónia a sólista 
Štátna opera Banská Bystrica – scénické predstavenie 
Zároveň budú finančné prostriedky určené na financovanie propagačného materiálu k festivalu, poplatky SOZA a online prenosy.  
 
Cieľ projektu: 
 
Festival počas svojej existencie získal medzinárodný charakter, má vysoký kredit, v roku 2021 bude realizovaný 66. ročník festivalu, v rámci ktorého 
plánujeme hosťovanie prestížnych umeleckých telies a sólistov. Každý ročník mfP je realizovaný na vysokej profesionálnej úrovni, našou snahou je 
úroveň festivalu zvyšovať každým rokom. Jednotlivé koncerty sú venované významným udalostiam a výročiam. Pri zostavovaní programu sa 
snažíme osloviť čo najširšie spektrum divákov, vrátane detí a mládeže a prezentovať slovenských umelcov, slovenskú ale i svetovú hudobnú tvorbu. 
Cieľom projektu je obohatiť koncertný život v kúpeľnom meste a ponúknuť divákom hudobné vystúpenia rôznych umelcov a umeleckých telies s 
medzinárodným kreditom. Podstatná časť projektu bude realizovaná v Dome umenia (kapacita veľkej sály: 600 miest, malá sála - galéria: 100 miest). 
Krásu hudby chceme sprístupniť pre širokú verejnosť i  formou exteriérových podujatí, a to v Hudobnom pavilóne v mestskom parku. Cieľom je 
sprístupniť podujatia 66. mfP čo najširšej a najpočetnejšej verejnosti v kúpeľnom meste Piešťany ale i v širokom regióne – v Novom Meste nad 
Váhom ako i v meste Hlohovec. 
V budúcnosti plánujeme festivalové dianie realizovať i v meste Trnava. 
 
 
Merateľné ukazovatele:  
3 festivalové podujatia financované z prioritného projektu v sume 25 000 €. 
Celkovo bude uskutočnených 17 podujatí (festivalových a sprievodných). Projekt predpokladá viaczložkové financovanie. 
Predpokladaná návštevnosť na 3 festivalových podujatiach: 1200 návštevníkov, v prípade on-line podujatí 600 návštevníkov. 
Predpokladané vlastné príjmy z 3 festivalových podujatí 16 200 €, z predstavení online 4 800 €. 
 
 
 
 

Vypracoval: Mgr. art. Marián Turner      Schválil: Mgr. art. Marián Turner 
Podpis:          Podpis:   
  



 

Návrh prioritného projektu 
na rok 
2021 

 
dňa: 01.03.2021        dňa: 01.03.2021 



 
Návrh prioritného projektu 

na rok 
2021 

 

 
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T0103 
 
Gestorský organizačný útvar: Sekcia kultúrneho dedičstva 

  
 Predkladateľ projektu: Umelecký súbor Lúčnica 
 

 Názov projektu:  Hommage à Peter Hradil                                                                                                                           

 Slávnostný koncert pri príležitosti 80. výročia narodenia (r. 2020) a 20. výročia úmrtia (r. 2021) bývalého umeleckého vedúceho a dirigenta  

Speváckeho zboru Lúčnica  
 
 
 

Termín začatia projektu: okt–nov 2021  

  
Termín ukončenia projektu:  okt–nov 2021  

x 
Projekt financovaný z bežných 
výdavkov/bežného transferu 

 Investičný projekt  
Iné zdroje financovania (EÚ, 
štrukturálne fondy) 

  
 

 
 

Stručná charakteristika projektu: 

 
Slávnostný koncert pri príležitosti 80. výročia narodenia (r. 2020) a 20. výročia úmrtia (r. 2021) bývalého umeleckého vedúceho a dirigenta 

Speváckeho zboru Lúčnica prof. Petra Hradila, ktorý viedol spevácky zbor v rokoch 1983-1998 a s telesom získal mnoho ocenení na domácich 

i zahraničných speváckych súťažiach. Na koncerte zaznejú a cappella, príp. vokálno-inštrumentálne diela z obdobia pôsobenia prof. Hradila 

v Lúčnici. Súčasťou koncertu bude i videoprojekcia s historickými materiálmi mapujúca pôsobenie prof. Hradila v Lúčnici.  

 
 
 
 
 
Cieľ projektu: 
Prezentácia slovenského zborového umenia.  
 
 

Merateľné ukazovatele:  
 
1 koncert: - Bratislava, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 
Predpokladaná návštevnosť: 500 návštevníkov, v prípade podujatia on-line 200 návštevníkov. 
Predpokladané vlastné príjmy: 3 000 €, z on-line podujatia 2 000 €. 

  

 

Vypracoval (meno, priezvisko): Linda Berlinová     Schválil (meno, priezvisko): Mgr.art. Marián Turner 
 
Podpis:         Podpis: 
 
dňa: 01.03.2021        dňa: 01.03.2021 



 Návrh prioritného projektu 
na rok 
2021 

 
 

Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T010B 
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): Sekcia kultúrneho dedičstva 

  
 Predkladateľ projektu: Umelecký súbor Lúčnica 
 
 Názov projektu: Obnova a zabezpečenie kostýmov                                                                                                                   20 000,00 €                                                                                                                                               

 
 

Termín začatia projektu: február 2021  

  
Termín ukončenia projektu: december 2021  

 
Projekt financovaný z bežných 
výdavkov/bežného transferu 

 Investičný projekt  
Iné zdroje financovania (EÚ, 
štrukturálne fondy) 

  
 
 
 

Stručná charakteristika projektu: 

Umelecký súbor Lúčnica disponuje krojmi a krojovými súčasťami typickými pre rôzne regióny Slovenska; z nich niektoré majú už niekoľko desiatok 

rokov a vzhľadom na vek i dlhodobé používanie potrebujú postupnú obnovu.  

V roku 2021 plánujeme doplniť a obnoviť kroje a krojové súčasti najmä: : haleny do „Povalasky od zeme“- 14 ks, sirica Detvianska 1 ks, 30 ks 

pánskych košiel, 15 ks klobúkov, 10 ks dámskych a pánskych čižiem, 5 ks krpce dámske a pánske, 10 ks dámske karičkové topánky a 6 ks kožuchov 

do tanca „Na detvianskych lazoch“.  

 

 

Plnenie strategického cieľa: zabezpečenie priebežnej obnovy krojov a krojových súčiastok, návrhy a čiastočná výroba nových krojov a rekvizít do 

pripravovaného nového programu v roku 2022. 

 

 

Cieľ projektu: 

Priebežne obnovovať kroje a ich súčasti, ktoré spolu s hudbou a choreografiou charakterizujú ľudové tance a sú zhmotnením folklórneho bohatstva 

jednotlivých oblastí Slovenska. 

 

 

 

Merateľné ukazovatele: 

Obnoviť kroje a krojové súčasti: haleny do „Povalasky od zeme“- 14 ks, sirica Detvianska 1 ks, 30 ks pánskych košiel, 15 ks klobúkov, 10 ks 

dámskych a pánskych čižiem, 5 ks krpce dámske a pánske, 10 ks dámske karičkové topánky a 6 ks kožuchov do tanca „Na detvianskych lazoch“.  
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