Dodatok č. 1
ku Kontraktu č. MK-1906/2020-421/22819
na rok 2021
uzatvorený medzi
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a
Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

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 knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Štúrova 36, 054 65 Levoča
Ing. František Hasaj, riaditeľ
Štátna pokladnica
SK05 8180 0000 0070 0024 0022
37780387

(ďalej len „prijímateľ“)

Preambula
Týmto dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa kontrakt č. MK-1906/2020-421/22819 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-1906/2020-421/22819 na rok 2021 (ďalej len „kontrakt“) na zmene nasledovných
ustanovení:
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1) Znenie Článku II – Predmet kontraktu sa v ods. 2 dopĺňa o písmeno c) v znení:
c) realizácia prioritného projektu:
Inovácia technického zariadenia v nahrávacích štúdiách SKN
1. Merateľné ukazovatele výstupu:
- nahratie 180 titulov zvukových kníh v rozsahu 2 000 hodín zvukového záznamu a 140
titulov zvukových časopisov v počte 14 čísel v rozsahu 175 hodín zvukového záznamu
ročne,
2. Merateľné ukazovatele výsledku:
- zvýšenie kvality zvukových záznamov pomocou 64 bit nahrávacej techniky (v súčasnosti
24 bit) a zvýšenie vzorkovacieho kmitočtu zo súčasných 44 kHz na 128 kHz,
3. Merateľné ukazovatele efektívnosti:
- zvýšenie spoľahlivosti a nižšej poruchovosti nahrávacej techniky, čím dôjde k zníženiu
priemerných nákladov na výrobu 1 titulu o cca 10 %.
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 0 eur (slovom: nula) a v rámci kapitálových
výdavkov o sumu 56 000 eur (slovom: päťdesiatšesť tisíc).
Zvýšenie príspevku je rozpísané v prílohách č. 1 a 2a.
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-1906/2020/421/22819 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 2a.
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.
Bratislava, dňa 10.3.2021

Natália Milanová
ministerka kultúry SR

Ing. František Hasaj
riaditeľ

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

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie

Výdavky v členení na položky/podpoložky

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

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
713 004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení
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

Skutočnosť

% plnenia k schválenému
rozpočtu

56 000

56 000
56 000

56 000

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

56 000

Vypracoval (meno, priezvisko): Ing. Marián Ferko

Schválil (meno, priezvisko): Ing. František Hasaj

Podpis:

Podpis:

Dátum: 19. 2. 2021

Dátum: 19. 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.

% plnenia k upravenému
rozpočtu

2.

3.

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie/odboru): sekcia kultúrneho dedičstva
Predkladateľ projektu (názov organizácie): Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Názov projektu: Inovácia technického zariadenia v nahrávacích štúdiách SKN

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

Investičný projekt

Iné zdroje financovania (EÚ,
štrukturálne fondy)

Stručná charakteristika projektu:
V súčasnosti pre nahrávanie zvukových kníh a časopisov pre nevidiacich a slabozrakých je v dvoch nahrávacích štúdiách, ktorými SKN disponuje,
využívané technické zariadenie pochádzajúce z väčšej časti z japonského grantu, realizovaného v roku 2003 a z následných dielčích inovácií z rokov
2009 (mixážne pulty) a 2010 (PC rekordéry). Všetky využívané zariadenia sú už značne fyzicky opotrebované, ale aj morálne zastarané, čo v praxi
spôsobuje ich stúpajúcu poruchovosť a tým aj nižšiu spoľahlivosť. To v procese nahrávania spôsobuje zbytočné prestoje a často aj stratu nahrávok.

Cieľ projektu:
Nahradiť zastaranú nahrávaciu techniku v oboch štúdiách novou s vyššou spoľahlivosťou a s lepšími technickými parametrami, zodpovedajúcimi
súčasným technickým možnostiam v tejto oblasti.

-

Merateľné ukazovatele:
Inováciou technického vybavenia nahrávacích štúdií dosiahnuť vyššiu kvalitu nahrávok, spoľahlivosť a bezporuchovosť chodu štúdií, znížiť prestoje
a náklady na opravy a údržbu, ako aj stratovosť nahrávok. Udržateľnosť tejto investície odhadujeme minimálne na ďalších 15 rokov.
1. Merateľné ukazovatele výstupu:
- nahratie 180 titulov zvukových kníh v rozsahu 2 000 hodín zvukového záznamu a 140 titulov zvukových časopisov v počte 14 čísel v rozsahu
175 hodín zvukového záznamu ročne,
2. Merateľné ukazovatele výsledku:
- zvýšenie kvality zvukových záznamov pomocou 64 bit nahrávacej techniky (v súčasnosti 24 bit) a zvýšenie vzorkovacieho kmitočtu
zo súčasných 44 kHz na 128 kHz,
3. Merateľné ukazovatele efektívnosti:
- zvýšenie spoľahlivosti a nižšej poruchovosti nahrávacej techniky, čím dôjde k zníženiu priemerných nákladov na výrobu 1 titulu o cca 10 %.
Vypracoval (meno, priezvisko): Ing. Milan Heimschild

Schválil (meno, priezvisko): Ing. František Hasaj

Podpis:

Podpis:

dňa: 19. 2. 2021

dňa: 19. 2. 2021

