Dodatok č. 1
ku Kontraktu č. MK-1906/2020-421/22797
na rok 2021
uzatvorený medzi
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Štátnym komorným orchestrom Žilina

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:

Štátny komorný orchester Žilina, štátna príspevková organizácia
Dolný val 47, 011 28 Žilina
Karel Hampl, riaditeľ
Štátna pokladnica
SK29 8180 0000 0070 0007 0422
00228672

(ďalej len „prijímateľ“)

Preambula
Týmto dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa kontrakt č. MK-1906/2020-421/22797 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
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Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli v súlade s Článkom VI ods. 3, Článkom II a Článkom III
kontraktu č. MK-1906/2020-421/22797 na rok 2021 (ďalej len „kontrakt“) na zmene nasledovných
ustanovení:
1)

Znenie Článku II – Predmet kontraktu sa mení a dopĺňa nasledovne:
Programová štruktúra 08T 0103 - podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Slovenská hudba na koncertoch ŠKO Žilina
Celková suma 53 00,- €, z toho : vlastné zdroje 3 000,- €, financie MK SR 50 000,- €.
Merateľné ukazovatele: uskutočniť 10 koncertov na domácej scéne a v mestách SR.
Predpokladaná návštevnosť 2500 ľudí, predpokladané príjmy 19500,- €.
Koncerty zo slovenskej a českej filmovej hudby k 100. výročiu slovenskej kinematografie
Celková suma 53 000,- € z toho vlastné zdroje 3 000,- €, financie MK SR 50 000,- €.
Merateľné ukazovatele: uskutočniť 11 koncertov na domácej scéne.
Predpokladaná návštevnosť 4 700 ľudí, predpokladané príjmy 15 000,- €.
Programová štruktúra 08T 010B – Obnova nástrojového vybavenia a krojových
súčiastok
Obnova nástrojového vybavenia a krojových súčiastok
Celková suma 64 000,- € z toho: vlastné zdroje 4 000,- €, financie MK SR 60 000,- €.
Merateľné ukazovatele: nákup 2 ks flauta –Muramatsu model SR, 2 ks pikola Yamaha
model YPC-91, 2 ks B trúbka Yamaha, 2 ks C trúbaka Yamaha, 2 ks piccollo trúbaka
Yamaha.

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: jednostotisíc
eur) a v rámci kapitálových výdavkov o sumu 60 000,- eur (slovom: šesťdesiattisíc
eur ).
Zvýšenie príspevku je rozpísané v prílohách č. 1 a 2a 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-1906/2020/421/22797 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 -c.
4) Dodatok č. 1 môže byť so súhlasom poskytovateľa a prijímateľa zmenený, a to výhradne formou
písomných a číslovaných dodatkov.
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5) Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, a to jeden rovnopis pre poskytovateľa a jeden
rovnopis pre prijímateľa.
Bratislava, 10.3.2021

Natália Milanová
ministerka kultúry SR

Karel Hampl
riaditeľ ŠKO

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

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie
Názov PP: Koncerty zo slovenskej a českej hudby k 100. výročiu slovenskej kinematografie
Výdavky v členení na položky/podpoložky

Bežné výdavky 600 spolu:
z toho:
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby v tom:
637004
637012
637026
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

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

% plnenia k schválenému
rozpočtu

50 000

50 000
5 000
3 000
42 000

50 000

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
Vypracoval (meno, priezvisko): Iveta Mrvečková
Podpis:

Schválil (meno, priezvisko): Karel Hampl
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

Príloha č.1 c

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie
Názov PP: Obnova nástrojového vybavenia a korojových súčiastok
Výdavky v členení na položky/podpoložky

Bežné výdavky 600 spolu:
z toho:
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby v tom:
637004
637012
637026
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
713004
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

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

% plnenia k schválenému
rozpočtu

60 000

60 000
60 000

60 000

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
Vypracoval (meno, priezvisko): Iveta Mrvečková
Podpis:

Schválil (meno, priezvisko): Karel Hampl
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

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 0103
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie/odboru): Sekcia umenia a kreativity
Predkladateľ projektu (názov organizácie): Štátny komorný orchester Žilina
Názov projektu: Slovenská hudba na koncertoch ŠKO Žilina

Termín začatia projektu: 1. 1. 2021
Termín ukončenia projektu: 31. 12. 2021
Projekt financovaný z bežných
výdavkov/bežného transferu

Investičný projekt

Iné zdroje financovania (EÚ,
štrukturálne fondy)

Stručná charakteristika projektu:

Uvádzanie slovenskej tvorby tvorí jeden z pilierov dramaturgie ŠKO Žilina. Počas svojej existencie za 46 sezón od roku
1974 uviedol doma i v zahraničí celkovo 345 diel, z toho 172 v svetovej premiére a 21 v slovenskej premiére.
Dramaturgia ŠKO pritom zohľadňuje nielen výročia a životné jubileá slovenských autorov, ale iniciuje vznik diel priamo
na objednávku ŠKO Žilina, ktoré uvádza nielen na domácom pódiu v Dome umenia Fatra v Žiline, ale aj v slovenských
mestách a v zahraničí. Doteraz odzneli slovenské diela v podaní ŠKO takmer v celej Európe, v USA, v Japonsku, Kanade,
Južnej Kórei na významných svetových pódiách a medzinárodných festivaloch. Na koncertoch ŠKO odznejú v roku 2021
okrem diel jubilujúcich autorov Jána Cikkera, Andreja Očenáša a Vladimíra Godára aj diela Eugena Suchoňa, Jána
Levoslava Bellu, Petra Martinčeka, Petra Breinera, Ľuboša Bernátha, Mirka Krajčiho, Ľubice Čekovskej,Vladimíra
Homolu a Haimoni Balgavej, vrátane 3 svetových premiér.
Koncerty sa uskutočnia na domácom pódiu ŠKO v Dome umenia Fatra v Žiline, ako aj v iných slovenských mestách
(Piešťany, Kremnica, Terchová, Dolný Kubín a i.)
Plánovaný počet koncertov: 10
Cieľ projektu:

- podporiť slovenskú hudobnú tvorbu v nadväznosti na základné ciele Stratégie rozvoja kultúry na Slovensku,
- propagovať slovenskú tvorbu v Žiline aj v slovenských mestách s cieľom preniknúť so slovenskou tvorbou znovu aj do
zahraničia,
- podporiť a motivovať slovenských autorov a interpretov,
- pripomenúť si 110. výročie narodenia Jána Cikkera, ktorý stál pri zrode ŠKO Žilina v roku 1974.
Merateľné ukazovatele:
Uskutočniť 10 koncertov na domácej scéne a v mestách SR.
Predpokladaná návštevnosť 2500 ľudí, predpokladané príjmy 19500,- €.

637 ostatné tovary a služby

50 000,- €

Vypracoval (meno, priezvisko): Elena Filippi

Schválil (meno, priezvisko): Karel Hampl

Podpis:

Podpis:

dňa: 19. 2. 2021

dňa: 19. 2. 2021

Príloha č. 1

Zoznam podporených prioritných projektov vrátane ich finančného krytia

08T 0103

Slovenská hudba na koncertoch ŠKO Žilina

50 000,- €

08T 0103

Koncerty zo slovenskej a českej filmovej
tvorby k 100. výročiu slovenskej kinematografie

50 000,- €

08T 010B Obnova nástrojového vybavenia a krojových
Súčiastok

60 000,- €

Príloha č.1 a

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie
Názov PP: Slovenská hudba na koncertoch ŠKO Žilina
Výdavky v členení na položky/podpoložky

Bežné výdavky 600 spolu:
z toho:
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby v tom:
637004
637012
637026
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

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

% plnenia k schválenému
rozpočtu

50 000

50 000
7 000
1 000
42 000

50 000

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
Vypracoval (meno, priezvisko): Iveta Mrvečková
Podpis:

Schválil (meno, priezvisko): Karel Hampl
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

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 010B
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie/odboru): Sekcia umenia a kreativity
Predkladateľ projektu (názov organizácie): Štátny komorný orchester Žilina
Názov projektu: Obnova nástrojového vybavenia a krojových súčiastok

Termín začatia projektu: 01. 01. 2021
Termín ukončenia projektu: 31. 12. 2021
Projekt financovaný z bežných
výdavkov/bežného transferu

Investičný projekt

Iné zdroje financovania (EÚ,
štrukturálne fondy)

Stručná charakteristika projektu:
1.

2.
3.

Flauty a pikoly
Súčasné nástroje sú už nevyhovujúce, nakoľko sú tieto nástroje za hranicou životnosti a sú už neopraviteľné. Z prioritného projektu v roku
2014 sme kúpili iba jednu flautu, druhá flauta a dve pikoly boli získané z japonského grantu už v roku 2007. Pre zachovanie kvality zvuku
orchestra je nevyhnutné nahradiť všetky nástroje.
Trúbky
Trúbka má životnosť pri dennom používaní 6 – 8 rokov. Naše trúbky už slúžia 15 rokov a ich obnova je nevyhnutná. Oprava je vzhľadom na
vek nástrojov neefektívna. Potrebujeme kúpiť dve nové sady trubiek zn. Yamaha - dve B trúbky, dve C trúbky a jednu piccolo trúbku.
Malý orchestrálny klavír
Orchester pravidelne uvádza diela (aj slovenské premiéry) s využitím klavíra priamo v orchestri. Popri využití koncertných klavírov
(Steinway a Yamaha) potrebujeme pre orchestrálne koncerty menší klavír zn. Steinway, ktorý svojou veľkosťou, flexibilitou a zvukom doplní
zvuk orchestra a zároveň odľahčí záťaž koncertného klavíra, ktorý je treba využívať iba na sólové koncerty, nakoľko je jeho vyťaženosť
v súčasnej dobe veľmi vysoká..

Cieľ projektu:
Zlepšenie nástrojového vybavenia orchestra znamená zvýšenie umeleckej kvality a konkurencieschopnosti orchestra. Nároky na interpretáciu sú
dnes veľmi vysoké a profesionálna kvalita nástrojového vybavenia je samozrejmosťou, základným predpokladom a prvým krokom pri budovaní
umeleckého telesa a jeho umeleckého rastu. V súčasnej dobe postupnej generačnej výmeny hráčov je nevyhnutné rovnako myslieť aj na výmenu
niektorých nástrojov, ktoré už nespĺňajú požadované kvality.
Flauty dodávajú v orchestri spolu s prvými husľami hlavnú melodickú líniu a výrazne ovplyvňujú umelecký výkon celého orchestra. Je nevyhnutné
zosúladiť zvuk fláut.
Trúbka dáva zvuku orchestra lesk, ale tiež môže poškodiť celkový dojem, ak nie je nástroj technicky v poriadku. Vzhľadom k veľkosti orchestra, kde je
počuť zreteľne každý tón, zvuk trúbky rozhoduje o celkovej kvalite orchestra.
Malý orchestrálny klavír rozšíri flexibilitu orchestra, zväčší priestor na javisku a umožní odľahčenie koncertného klavíra. Kúpou nového
orchestrálneho klavíra zaistíme dlhšiu životnosť zvyšných koncertných klavírov. Podmienkou nákupu nástroja je výber minimálne zo štyroch nástrojov
v Hamburgu.

Návrh prioritného projektu
na rok
2021

Merateľné ukazovatele:
Rozpočet
2 ks flauta Muramatsu model SR
2 ks pikola Yamaha model YPC-91
2 ks B trúbka Yamaha model YTR-938FFMS
2 ks C trúbka Yamaha model YTR-948FFMS GS
2 ks piccollo trúbka Yamaha model YTR-988
Celková suma:

25 824 €
12 596 €
7 098 €
7 498 €
12 780 €
65 796 €

Suma z MK SR na 713 004

60 000,- €

Vypracoval (meno, priezvisko): Karel Hampl

Schválil (meno, priezvisko): Karel Hampl

Podpis:

Podpis:

dňa: 19. 2. 2021

dňa: 19. 02. 2021

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 0103
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie/odboru): Sekcia umenia a kreativity
Predkladateľ projektu (názov organizácie): Štátny komorný orchester Žilina
Názov projektu: Koncerty zo slovenskej a českej filmovej hudby k 100. výročiu slovenskej kinematografie
Termín začatia projektu: 1. 4. 2021
Termín ukončenia projektu: 31. 12. 2021
Projekt financovaný z bežných
výdavkov/bežného transferu

Investičný projekt

Iné zdroje financovania (EÚ,
štrukturálne fondy)

Stručná charakteristika projektu:
Štátny komorný orchester Žilina popri svojom hlavnom dramaturgickom poslaní - interpretovať doma aj v zahraničí orchestrálne diela z obdobia
baroka až po súčasnosť - uvádza aj netradičné projekty, pri ktorých reflektuje na významné historické udalosti. V roku 2021 uvedie pri príležitosti
storočnice vzniku prvého slovenského celovečerného hraného filmu viaceré projekty z filmovej hudby v rámci Roku slovenského filmu:
1/
Koncerty filmovej hudby pre deti a mládež
máj a november 2021 – 8 koncertov
ŠKO Žilina, dir. Adam Sedlický a Petr Chromčák
Odznejú diela V. Godára, I. Zeljenku, P. Breinera, O. Soukupa, P. Hapku, V. Petrova a ďalších autorov.
2/
Dva koncerty z hudby k filmom Juraja Jakubiska a Martina Šulíka
Dom umenia Fatra Žilina, 25. a 26. 11. 2021
ŠKO Žilina, dir. Leoš Svárovský
3/
Príprava projekcie filmu Jánošík z roku 1921 so živou hudbou
Príprava filmovej projekcie v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, aranžmány filmovej hudby z historického filmu Jánošík a príprava jeho
uvedenia s živou hudbou k 100. výročiu jeho historicky prvého uvedenia na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo 3. 1. 1922 práve v Dome umenia Fatra
v Žiline (vtedajšie Grand Bio Universum). Samotné uvedenie sa uskutoční 6. 1. 2022. Autori hudby: Jozef Malovec, arr. Stano Palúch
ŠKO Žilina, dir. Adrian Kokoš, spoluúčinkuje Pacora trio

Merateľné ukazovatele:
Uskutočniť 11 koncertov na domácej scéne.
Predpokladaná návštevnosť 4 700 ľudí, predpokladané príjmy 15 000,- €.

637 ostatné tovary a služby

50 000,- €

Vypracoval (meno, priezvisko): Elena Filippi

Schválil (meno, priezvisko): Karel Hampl

Podpis:

Podpis:

dňa: 19. 2. 2021

dňa: 19. 2. 2021

