Dodatok č. 1
ku Kontraktu č. MK-1906/2020-421/22787
na rok 2021
uzatvorený medzi
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a
Slovenskou filharmóniou

Článok I.
Účastníci kontraktu
Poskytovateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

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
Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava
Natália Milanová, ministerka kultúry SR
Štátna pokladnica
SK90 8180 0000 0070 0007 1652
00 165 182

(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Prijímateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Slovenská filharmónia, štátna príspevková organizácia
Medená 3, 816 01 Bratislava
Marian Lapšanský, generálny riaditeľ
Štátna pokladnica
SK39 8180 0000 0070 0024 0671
00164704

(ďalej len „prijímateľ“)
Preambula
Týmto dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa kontrakt č. MK-1906/2020-421/22787 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

1

Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli v súlade s Článkom VI ods. 3, Článkom II a Článkom III
kontraktu č. MK-1906/2020-421/22787 na rok 2021 (ďalej len „kontrakt“) na zmene nasledovných
ustanovení:
1)

Znenie Článku II – Predmet kontraktu sa mení a dopĺňa nasledovne:
Tuzemské umelecké aktivity Slovenskej filharmónie s medzinárodnou účasťou
- Medzinárodný hudobný festival – 56. ročník Bratislavských hudobných slávností
- 10. ročník medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela
Celkový rozpočet spolu:
108 500 €,
Zdroje zo ŠR:
100 000 €
Vlastné zdroje:
8 500 €
Merateľné ukazovatele:
2 koncerty v rámci BHS
Merateľné ukazovatele za Hummelovu súťaž:
min. 10 klavírnych recitálov kandidátov súťaže (à 50-60 min.)
3 komorné vystúpenia finalistov
3 vystúpenia finalistov s orchestrom (à 30-40 min.)
1 koncert laureátov súťaže
Predpokladaná návštevnosť (Koncertná sieň + Malá sála SF): 650
Predpokladané príjmy:
13 000,- €

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 100 000 eur (slovom: stotisíc eur ) .
Zvýšenie príspevku je rozpísané v prílohách č. 1,2 .

3)

Doplnenie Znenia Článku IV – Práva a povinnosti účastníkov kontraktu, ods. 4, o písm.
f) v znení:

f) 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-1906/2020/421/22787 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 .
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, 25.2.2021

Natália Milanová
ministerka kultúry SR

Marian Lapšanský
generálny riaditeľ
Slovenskej filharmónie

Prílohy:
Príloha č. 1 – Zoznam podporených prioritných projektov vrátane ich finančného krytia
Príloha č. 2 – Výdavky na jednotlivé prioritné projekty v členení podľa ekonomickej klasifikácie.
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Príloha č. 1

Zoznam podporených prioritných projektov vrátane ich finančného krytia
Programová štruktúra 08T 0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Názov projektu:
Tuzemské umelecké aktivity SF s medzinárodnou účasťou:
Medzinárodný hudobný festival – 56. ročník Bratislavských hudobných slávností
10. ročník medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela
Celkový rozpočet spolu:
Zdroje zo štátneho rozpočtu:
Vlastné zdroje:

108.500,- €
100 000,- €
8.500,- €

Názov organizácie:

Slovenská filharmónia, Medená 3, Bratislava

Príloha č. 2a

Názov prioritného projektu: BHS a Hummelova súťaž - tuzemské umelecké aktivity SF s medzinárodnou účasťou
Prvok programovej štruktúry MK SR: 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie/odboru): Sekcia umenia a kreativity

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie
Výdavky v členení na položky/podpoložky

Bežné výdavky 600 spolu:
z toho:
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
640 - Bežné transfery
Kapitálové výdavky 700 spolu:
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
Financovanie projektu podľa zdrojov
111 - Štátny rozpočet
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

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet
0

108 500

0

108 500

0

108 500
100 000

0

8 500

Vypracoval (meno, priezvisko): Korčeková Milada
Podpis:

Schválil (meno, priezvisko):
Podpis:

Dátum: 22.2.2021

Dátum: 22.2.2021

Skutočnosť

% plnenia k schválenému
rozpočtu

prof.Marian Lapšanský

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.

% plnenia k upravenému
rozpočtu

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): Sekcia umenia a kreativity MK SR
Predkladateľ projektu (názov organizácie): Slovenská filharmónia Bratislava
Názov projektu:

Tuzemské umelecké aktivity SF s medzinárodnou účasťou
Medzinárodný hudobný festival – 56. ročník Bratislavských hudobných slávností / BHS
10. ročník medzinárodnej klavírnej súťaže J.N. Hummela / Hummelova klavírna súťaž

Termín začatia projektu:

1/2021

Termín ukončenia projektu: 12/2021
Projekt financovaný z bežných
výdavkov/bežného transferu

Investičný projekt

Iné zdroje financovania (EÚ,
štrukturálne fondy)

Stručná charakteristika projektu:
1. Dofinancovanie realizácie 56. ročníka Bratislavských hudobných slávností
Termín konania: 24.9.2021 – 10.10.2021
Festival už dlhé roky zvýrazňuje svoju prestíž v zahraničí vysokou umeleckou úrovňou. Podčiarkuje ju hosťovanie špičkových zahraničných
orchestrov, sólistov a dirigentov, vedľa ktorých účinkujú vynikajúci slovenskí interpreti. Po mimoriadne úspešnom jubilejnom 55. ročníku BHS
v roku 2019 sa festival v roku 2020 nekonal. Rešpektoval tak striktné protipandemické opatrenia. Krátením rozpočtu organizácie na rok 2021
vznikla potreba jeho dofinancovania,
Realizácia koncertov G. Verdi: Requiem – ikonické dielo v podaní SF, SFZ s kvartetom svetových sólistov a dirigentom E. Villaumom,
venované ako spomienka obetiam pandémie Covid-19 na Slovensku. Komorný koncert Nesmrteľná milenka – čítanie legendárneho listu
L.van Beethovena (250. výročie narodenia v 12/2020), doplnené zriedka uvádzanými piesňami skladateľa v interpretácii slovenských
speváckych hviezd J-Kurucovej a J.Hollého.
2. Príprava a organizácia jubilejného 10. ročníka Medzinárodnej klavírnej súťaže J .N. Hummela
Súťaž je venovaná pamiatke slávneho skladateľa, klavírneho virtuóza a jedného z najvýznamnejších bratislavských rodákov.
Súťaž sa po 30 rokoch etablovala v širokom medzinárodnom kontexte a je jediným slovenským reprezentatnom v Svetovej federácii
medzinárodných hudobných súťaží so sídlom v Ženeve a v Nadácii Alink-Argerich so sídlom v Holandsku. Prispela k výraznej renesancii
Hummelovho diela na svetových pódiách.
(prenájom cvičebných miestností, honoráre porote a víťazom, OON, ubytovanie, propagácia, noty, ladenie klavírov, poplatky SOZA, ai..)
Termín konania: 6.-12.9.2021
Súťaž presunutá kvôli pandémii COVID-19 z roku 2020.
Cieľ projektu:
BHS - Jediná možnosť prezentácie zahraničného interpretačného umenia na Slovensku. Priblíženie sa k dosiahnutej úrovni minulých ročníkov.
HS - Je najvýznamnejšou medzinárodnou hudobnou súťažou na Slovensku.
Merateľné ukazovatele:
2 koncerty v rámci BHS
1 koncert troch laureátov HS s orchestrom SF

Vypracoval (meno, priezvisko): Ing. D.Maxianová,

Schválil (meno, priezvisko): Prof.Marian Lapšanský

Podpis:

Podpis:

dňa: 22.2.2021

dňa: 22.2.2021

