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Kontrakt č. MK-3177/2023-421/2239 

na rok 2023 

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:     00165182 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

     a 

 

Prijímateľ:    Umelecký súbor Lúčnica   

Sídlo:                                   Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava     

Štatutárny zástupca:          Ing., Mgr. art. Pavol Pilař, ArtD.  

Bankové spojenie:          Štátna pokladnica  

Číslo účtu:                             SK59 8180 0000 0070 0006 9106   

IČO:                                      00164828  

 

                              

 

(ďalej len „prijímateľ“)    

 

 

Preambula 

 

Účastníci kontraktu sú si vedomí, že je kontrakt 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. 

 

Článok II. 

Predmet kontraktu 

 

1. Kontrakt sa uzatvára v súlade so zriaďovacou listinou prijímateľa na poskytovanie verejných 

služieb a realizáciu nasledovných činností: 

a) Tvorivá, umelecká, a prezentačná činnosť Umeleckého súboru Lúčnica na Slovensku a 

v zahraničí. 

 

2. Činnosti prijímateľa budú napĺňať najmä nasledovné ciele a ich ukazovatele: 
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- vytvárať scénické programy, ktoré rôznymi úrovňami štylizácie, spôsobmi interpretácie a 

umeleckého spracovania nadväzujú na folklórne prejavy, 

-  interpretovať a prezentovať ľudový tanec, ľudové piesne, autorské vokálne, vokálno-

inštrumentálne a inštrumentálne skladby rôznych slohových období a žánrov,  

- pripravovať a uvádzať na verejnosti umelecké programy priamo alebo prostredníctvom médií 

doma i v zahraničí,  

- dokumentovať, zachovávať a zhodnocovať vlastnú umeleckú činnosť vrátane scénických 

prvkov, kostýmov a rekvizít, 

-  vlastnou umeleckou tvorbou reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni, 

- vyrábať alebo zabezpečovať výrobu zvukových, audiovizuálnych alebo multimediálnych diel 

a záznamov, vrátane vydávania nosičov, a tieto diela, záznamy  a nosiče rozširuje alebo 

sprístupňuje verejnosti,  

- vykonávať vydavateľskú činnosť v rámci svojej pôsobnosti,  

- vykonávať obchodnú, propagačnú a reklamnú činnosť v rámci svojej pôsobnosti,  

- vyrábať alebo zabezpečovať výrobu scénických prvkov, kostýmov, krojov, krojových doplnok 

a rekvizít pre vlastné programy v spolupráci s remeselníkmi, ľudovými umeleckými 

výrobcami, dizajnérmi, scénickými alebo kostýmovými výtvarníkmi,  

- zabezpečovať výrobu, distribúciu a predaj produktov vlastnej činnosti, propagačných 

predmetov a iných drobných predmetov súvisiacich s činnosťou organizácie,  

- vyvíjať ďalšie kultúrne aktivity v oblasti svojej pôsobnosti. 

merateľné ukazovatele: 

-vznik, naštudovanie a uvedenie minimálne 60 minút novej autorskej tvorby (v pomere 1:1 pre 

spevácky zbor a tanečný súbor  – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov tanečný súbor 8 000/ 

spevácky zbor 4 500 / percentuálna obsadenosť sály tanečný súbor 95 percent/ spevácky zbor 70 

percent / počet recenzií, ohlasov v médiách - 10, 

a vydanie 1 nového titulu CD alebo DVD – merateľné ukazovatele: počet vyrobených CD/DVD  

v náklade 500 ks / počet distribuovaných do predaja 100 ks:, počet vzhliadnutí online: 2000, počet 

recenzií, ohlasov v médiách - 2 

 

  realizácia min. 40 domácich a zahraničných vystúpení z toho:  

 minimálne 21 domácich a zahraničných predstavení tanečného súboru a orchestra v 

celkovej dĺžke trvania viac ako 60 minút – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 8 

000 / percentuálna obsadenosť sály 95 percent/ počet recenzií, ohlasov v médiách - 10 

 minimálne 3 predstavenia tanečného súboru a orchestra s komorným programom v 

celkovej dĺžke trvania do 60 minút – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 1 000/ 

percentuálna obsadenosť sály 95 percent/ počet recenzií, ohlasov v médiách - 1, 

 minimálne 1 predstavenie tanečného súboru a orchestra realizované na folklórnom 

festivale na Slovensku – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 1000 / percentuálna 

obsadenosť sály 95 percent / počet recenzií, ohlasov v médiách 2, 

 minimálne 1 predstavenie tanečného súboru a orchestra  realizované pri príležitosti 75. 

výročia US Lúčnica – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 500 / percentuálna 

obsadenosť sály 95 percent / počet recenzií, ohlasov v médiách 5, 

 realizácia minimálne 13 domácich a zahraničných vystúpení speváckeho zboru – 

merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 4500/ percentuálna obsadenosť sály 70 

percent / počet recenzií, ohlasov v médiách 6, 

 minimálne 1 populárno-náučné predstavenia na Slovensku realizované s adekvátnym 

obsahovým zameraním pre deti a mládež (z oblasti tradičnej ľudovej kultúry alebo 

hudobnej kultúry) – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 420/ percentuálna 

obsadenosť sály 70 percent / počet recenzií, ohlasov v médiách -1,  

realizácia letného tábora (resp. intenzívneho vzdelávacieho podujatia z oblasti tradičnej 

ľudovej kultúry alebo hudobnej kultúry) pre deti a mládež  – merateľné ukazovatele: 

trvanie: min 5 dní, počet aktívnych účastníkov 100 počet recenzií, ohlasov v médiách 1, 

   obnova krojov a krojových súčastí   

merateľné ukazovatele: kroje Nitra: halena dámska 12 ks, zástera modrotlač 12 ks, sukňa 

12 ks, kožuch mužský – Horehron, počet kusov: 1 kus  



 3 

   

 Zahraničné vystúpenia tanečného súboru alebo speváckeho zboru merateľné ukazovatele: 

počet predstavení: 2, počet divákov: 700, počet recenzií, ohlasov v médiách: 4 

 

3. Jednotlivé činnosti a merateľné ukazovatele sú uvedené v Prílohe č. 4. 

 

Článok III. 

Platobné podmienky 

 

1. Objem finančných prostriedkov sa stanovuje v súlade so záväznými a orientačnými ukazovateľmi 

štátneho rozpočtu na rok 2023 pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

 

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

výdavkov stanovený v celkovej sume 895 127 eur (slovom: osemstodeväťdesiatpäťtisíc-

stodvadsaťsedem eur).  

Príspevok sa rozpisuje do konkrétnych činností (Príloha č. 2, vrátane Prílohy č. 3). 

 

Orientačný ukazovateľ počtu zamestnancov je stanovený na 15 zamestnancov. 

  

3. Činnosti a ukazovatele plnenia cieľov uvedené v čl. II. je možné upravovať len po 

predchádzajúcom písomnom súhlase poskytovateľa. 

 

4. Poskytovateľ môže zvýšiť, alebo znížiť výšku poskytnutého príspevku podľa čl. III. ods. 2 

v závislosti od plnenia kontrahovaných činností  a ukazovateľov plnenia cieľov uvedených v čl. 

II. 

 

5. Prijímateľ môže vykonať realokáciu finančných prostriedkov (zvýšenie/zníženie) medzi 

jednotlivými činnosťami za podmienky dodržania celkovej výšky príspevku zo štátneho  rozpočtu 

podľa čl. III. ods. 2 na realizáciu činností podľa Čl. II., okrem presunov v rámci kategórie 600 

týkajúcich sa kategórie 610, presunov medzi programami rozpočtu, presunov medzi bežnými 

a kapitálovými výdavkami, presunov kapitálových výdavkov medzi investičnými akciami, na 

ktoré je potrebný predchádzajúci súhlas poskytovateľa.  

 

6. Prijímateľ nemôže vykonať bez predchádzajúceho súhlasu poskytovateľa zmenu účelu použitia 

finančných prostriedkov určených na digitalizáciu v zmysle čl. II. a Prílohy č. 2 a č. 3. 

 

7. Ak prijímateľ v priebehu roka zistí nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu činností 

podľa čl. II., je povinný prioritne navrhnúť také úpravy týchto činností, ktoré umožnia realokáciu 

finančných prostriedkov v súlade s čl. III, ods.5 bez navýšenia celoročného príspevku 

a výdavkového limitu. Zároveň je povinný s návrhom na zmenu použitia finančného príspevku 

upozorniť na všetky riziká, ktoré môžu nastať, na zmenu merateľných ukazovateľ a ďalšie 

skutočnosti. Každú zmenu týkajúcu sa financovania činností, t.j. aj návrh na zmenu použitia 

finančného príspevku je prijímateľ povinný vopred prerokovať s vecnou sekciou. V prípade, ak 

nie je možné zabezpečiť realokáciu finančných prostriedkov, môže prijímateľ požiadať 

o zvýšenie celoročného príspevku a výdavkového limitu, ktorého prílohou bude vyjadrenie vecnej 

sekcie o jeho nevyhnutnosti. 

Článok IV. 

Práva a povinnosti účastníkov kontraktu 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

 

a) oznámiť prijímateľovi výšku príspevku rozpisom bežných  výdavkov v termíne do 31. januára 

2023, 
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b) zabezpečiť financovanie činností podľa  Čl. II. v celoročnom rozsahu podľa Čl. III. ods. 2 

v  súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a umožniť tak prijímateľovi 

dosahovať stanovené ukazovatele a naplnenie cieľov, 

c) poskytovať metodickú pomoc v rozsahu svojej pôsobnosti. 

 

 

2. Prijímateľ sa zaväzuje: 

 

a) dodržiavať celoročný rozpočet a výdavkový limit dohodnutý kontraktom podľa Čl. III. ods. 2  

tohto kontraktu, zabezpečiť riadne vedenie účtovnej evidencie v súlade so zákonom č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a príslušných usmernení, resp. 

opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky, poskytnuté rozpočtové prostriedky 

vynakladať maximálne hospodárne, účelne a efektívne a na žiadosť poskytovateľa 

bezodkladne predložiť požadované údaje z účtovnej evidencie prijímateľa, 

b) zvyšovať orientačné ukazovatele počet zamestnancov uvedený v Čl. III ods. 2 len bez 

dočasného ako i trvalého vplyvu na príspevok zo štátneho rozpočtu. 

c) informovať poskytovateľa o problémoch, ktoré sa vyskytujú pri zabezpečovaní rozsahu 

činností v zmysle kontraktu, 

d) dosiahnuť rozpočtované príjmy vo výške 142 000 eur (slovom: jednostoštyridsaťdvatisíc eur ); 

v prípade ak tieto príjmy prijímateľ nedosiahne, je povinný prehodnotiť výšku rozpočtovaných 

výdavkov tak, aby bolo dodržané ustanovenie § 24 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

e) zverejňovať vo svojich informačných a propagačných materiáloch, že organizácia je štátnou 

príspevkovou organizáciou zriadenou poskytovateľom, 

f) zverejniť na webovom sídle organizácie prehľad členstva prijímateľa v domácich 

a zahraničných združeniach a organizáciách. 

 

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo: 

 

a) znížiť výšku príspevku uvedenú v Čl. III. za účelom viazania rozpočtových prostriedkov 

v súlade s § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o  rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov.  

b) v prípade tohto zníženia alebo zvýšenia vyššieho ako 10 % celkovej výšky príspevku, uzavrieť 

s prijímateľom dodatok ku kontraktu pozmeňujúci rozsah predmetu kontraktu, 

c) viazať objem kontraktom dohodnutého celoročného objemu finančných prostriedkov 

v rozsahu a termínoch, ktoré budú počas trvania kontraktu určené prípadným uznesením vlády 

SR. 

 

Článok V. 

Spôsob a termín zverejnenia a vyhodnotenia kontraktu 

 

1. Tento kontrakt zverejnia obidve strany na svojich webových sídlach najneskôr do 31. januára 

2023. 

 

2. Priebežné hodnotenie plnenia činností a ukazovateľov plnenia cieľov vyplývajúcich z kontraktu 

sa uskutoční formou predkladania výkazov v systéme Štátnej pokladnice a Správy o činnosti 

a hospodárenia za 1. polrok 2023 v termínoch a podľa štruktúry stanovených poskytovateľom. 

 

3. Záverečné hodnotenie plnenia činností a ukazovateľov plnenia cieľov vyplývajúcich z kontraktu 

sa uskutoční po uplynutí času trvania kontraktu, v termínoch a podľa štruktúry stanovených 

poskytovateľom formou predkladania: 
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a) výkazov v systéme Štátnej pokladnice, 

b) Správy o činnosti a hospodárenia za rok 2023. 

 

4. Verejný odpočet plnenia činností a ukazovateľov plnenia cieľov kontraktu sa uskutoční po 

vypracovaní a predložení Správy o činnosti a hospodárení za rok 2023. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Kontrakt sa uzatvára na čas určitý, a to na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou kontraktu sú Prílohy č. 1, 2, 3 a 4. 

3. Kontrakt môže byť so súhlasom poskytovateľa a prijímateľa zmenený, a to výhradne formou 

písomných a číslovaných dodatkov. 

4. Kontrakt je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, jeden rovnopis pre poskytovateľa a jeden 

rovnopis pre prijímateľa. 

 

Bratislava, dňa  

 

 

 

 

Natália Milanová                                                                   Pavol Pilař  

ministerka kultúry SR                                                       štatutár organizácie 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

 

Príloha č. 1  Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie – sumárna tabuľka 

Príloha č. 2  Rekapitulácia činností a ich finančného krytia  

Príloha č. 3   Výdavky na jednotlivé činnosti v členení podľa ekonomickej klasifikácie vrátane 

charakteristík plánovaných činností 

Príloha č. 4     Merateľné ukazovatele (výstupové a výsledkové)  



   Umelecký súbor Lúčnica 

 

Charakteristika plánovaných činností podľa prílohy č. 3a, 3b 

 
Rozpočtované výdavky sú určené na prípravu a realizáciu vystúpení tanečného súboru, 

orchestra Umeleckého súboru Lúčnica a speváckeho zboru na Slovensku a  v zahraničí (Česká 

republika a podľa možností aj iné krajiny). V rámci svojej hlavnej činnosti sa zameria aj na 

vznik a naštudovanie novej tvorby. Do plánovaných činností vstupujú výdavky, ktoré sa 

priamo i nepriamo podieľajú na vzniku a realizácii predstavení.  

 

 

3 a, Tvorivá umelecká a prezentačná činnosť tanečného súboru Lúčnica na 

Slovensku a v zahraničí 

 
Tanečný súbor a orchester uskutoční v roku 2022 minimálne 23 predstavení 

v kultúrnych  domoch a divadlách na Slovensku, v zahraničí, ako i na folklórnych festivaloch 

v celkovej dĺžke trvania viac ako 60 minút.  Jedno z predstavení bude uvedené aj pri 

príležitosti 75. výročia US Lúčnica 

Príležitostné – komorné programy – minimálne 3 predstavenia budú uskutočňované 

pre rôzne subjekty s osobitnými požiadavkami podľa druhu uskutočnenej akcie (školy, 

kongresy, výstavy a pod.).    

Tanečný súbor každoročne pripravuje aj letný tábor (resp. intenzívne vzdelávacie 

podujatie z oblasti tradičnej ľudovej kultúry alebo hudobnej kultúry) pre deti a mládež. Pre 

intenzívnejšiu prácu so zameraním pre deti a mládež uskutočníme aj 1 populárno-náučné 

predstavenia na Slovensku realizované s adekvátnym obsahovým zameraním .  

Plánované sú i vystúpenia v Českej republike a v Srbsku. V Bratislave sa plánuje 

uskutočniť podujatie pripravené pre deti s názvom Lúčnica deťom.  

 

 

3 a, Koncertná činnosť speváckeho zboru  

 
Spevácky zbor Lúčnice sa zameriava na prípravu nových diel z domácej i svetovej 

tvorby, pričom hlavný akcent svojej činnosti kladie na slovenskú pieseň a pôvodnú tvorbu 

mladých domácich autorov, ktorí z ľudovej piesne čerpajú svoju inšpiráciu. 

Aj v roku 2023 plánuje spevácky zbor vystupovať na domácich ako i zahraničných kultúrnych 

podujatiach, kde by rád absolvoval súťažnú prehliadku v zahraničí. Jednotlivé programy (a 

cappella, vokálno-inštrumentálne) budú zostavené podľa požiadaviek usporiadateľov 

s ohľadom prípravy programu k 75. výročiu US Lúčnica. Repertoár z oblasti ľudovej, 

sakrálnej a klasickej hudby slovenských i svetových autorov sa rozširuje naštudovaním 

nových diel. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti speváckeho zboru je aj nahrávanie diel 

súčasnej slovenskej zborovej literatúry ako aj diel svetových zahraničných autorov, kde 

pripravujeme vydanie nového CD nosiča.  

Koneční užívatelia: diváci a poslucháči všetkých vekových kategórií na Slovensku 

a v zahraničí. 

 

 

 

 

Merateľné ukazovatele činností vyplývajúcich z kontraktu na rok 2023: 



 

-vznik, naštudovanie a uvedenie minimálne 60 minút novej autorskej tvorby (v pomere 

1:1 pre spevácky zbor a tanečný súbor  – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 

tanečný súbor 8 000/ spevácky zbor 4 500 / percentuálna obsadenosť sály tanečný súbor 

95 percent/ spevácky zbor 70 percent / počet recenzií, ohlasov v médiách - 10, 

a vydanie 1 nového titulu CD alebo DVD – merateľné ukazovatele: počet vyrobených 

CD/DVD  v náklade 500 ks / počet distribuovaných do predaja 100 ks:, počet vzhliadnutí 

online: 2000, počet recenzií, ohlasov v médiách - 2 

 

  realizácia min. 40 domácich a zahraničných vystúpení z toho:  

 minimálne 21 domácich a zahraničných predstavení tanečného súboru a orchestra 

v celkovej dĺžke trvania viac ako 60 minút – merateľné ukazovatele: počet 

návštevníkov 8 000 / percentuálna obsadenosť sály 95 percent/ počet recenzií, 

ohlasov v médiách - 10 

 minimálne 3 predstavenia tanečného súboru a orchestra s komorným programom v 

celkovej dĺžke trvania do 60 minút – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 1 

000/ percentuálna obsadenosť sály 95 percent/ počet recenzií, ohlasov v médiách - 

1, 

 minimálne 1 predstavenie tanečného súboru a orchestra realizované na folklórnom 

festivale na Slovensku – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 1000 / 

percentuálna obsadenosť sály 95 percent / počet recenzií, ohlasov v médiách 2, 

 minimálne 1 predstavenie tanečného súboru a orchestra  realizované pri príležitosti 

75. výročia US Lúčnica – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 500 / 

percentuálna obsadenosť sály 95 percent / počet recenzií, ohlasov v médiách 5, 

 realizácia minimálne 13 domácich a zahraničných vystúpení speváckeho zboru – 

merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 4500/ percentuálna obsadenosť sály 70 

percent / počet recenzií, ohlasov v médiách 6, 

 minimálne 1 populárno-náučné predstavenia na Slovensku realizované 

s adekvátnym obsahovým zameraním pre deti a mládež (z oblasti tradičnej ľudovej 

kultúry alebo hudobnej kultúry) – merateľné ukazovatele: počet návštevníkov 420/ 

percentuálna obsadenosť sály 70 percent / počet recenzií, ohlasov v médiách -1,  

realizácia letného tábora (resp. intenzívneho vzdelávacieho podujatia z oblasti 

tradičnej ľudovej kultúry alebo hudobnej kultúry) pre deti a mládež  – merateľné 

ukazovatele: trvanie: min 5 dní, počet aktívnych účastníkov 100 počet recenzií, 

ohlasov v médiách 1, 

 

   obnova krojov a krojových súčastí   

merateľné ukazovatele: kroje Nitra: halena dámska 12 ks, zástera modrotlač 12 ks, 

sukňa 12 ks, kožuch mužský – Horehron, počet kusov: 1 kus  

        

 Zahraničné vystúpenia tanečného súboru alebo speváckeho zboru merateľné 

ukazovatele: počet predstavení: 2, počet divákov: 700, počet recenzií, ohlasov 

v médiách: 4 

 

 

Bratislava, dňa 31. 1. 2023      

 

Ing. Mgr. art. Pavol Pilař  

            generálny riaditeľ  



Názov organizácie: Umelecký súbor Lúčnica Príloha č. 1
(štátna príspevková organizácia)

SUMÁRNA TABUĽKA

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie

Výdavky celkom
Z prostriedkov ŠR

a 1 2 3 4
               -        

0                -        
               -        

Z toho 0
08S - 630 Tovary a služby                -        
0EK - 630 Tovary a služby                     -                       -        
640 – Bežné transfery                     -                               -                            -                       -        
Spolu 600 - Bežné výdavky                -        
Spolu 700 - Kapitálové výdavky                     -                               -                            -                       -        
SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 600 a 700                -        

Orientačný ukazovateľ - priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov 15

Dátum: 30.12.2022 Dátum: 30.12.2022

Vypracoval: Ing. Mária Masaryková Schválil: Ing. Mgr. Art. Pavol Pilař, ArtD.

Číslo telefónu: 02/20486107 Číslo telefónu: 02/20486103

(súhrn všetkých kontrahovaných činností v súlade s Prílohou č. 2)

(v eurách)

Z tržieb a 
výnosov

Z iných 
zdrojov

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 360 512 305 902 54 610
620 – Poistné a príspevok do poisťovní 147 138 147 138
630 – Tovary a služby 529 477 442 087 87 390

523 327  435 937       87 390      
6 150  6 150      

1 037 127  895 127       142 000      

1 037 127  895 127       142 000      



Názov organizácie: Umelecký súbor Lúčnica Príloha č. 2
(štátna príspevková organizácia) REKAPITULÁCIA ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V KONTRAKTE NA ROK 2023

Názov činnosti    
FINANČNÉ KRYTIE (v eurách) :

SPOLU(v eurách) (stĺpec 2)
a b 1 2 3 4 5 6

Š
pe

ci
fik

o
va

ť

                  -        69,97 %

30,03 %

SPOLU
0 100,00 %

Dátum: 30.12.2022
Vypracoval: Ing. Mária Masaryková Dátum: 30.12.2022
Číslo telefónu: 02/20486107 Schválil: Ing. Mgr. Art. Pavol Pilař, ArtD.

Číslo telefónu: 02/20486103

VÝDAVKY 
SPOLU

% podiel ŠR  z 
celkuProstriedky zo 

ŠR
Z tržieb                   

      a výnosov
Z iných                 

zdrojov

Tvorivá, umelecká a prezentačná činnosť 
tanečného súboru Lúčnica na Slovensku a v 
zahraničí 725 689 626 289 99 400 725 689

Koncertná činnosť speváckeho zboru Lúčnica na 
Slovensku a v zahraničí 311 438 268 838 42 600 311 438

1 037 127 895 127 142 000 1 037 127



Názov organizácie: Umelecký súbor Lúčnica Príloha č. 3 a)
(štátna príspevková organizácia)

Tvorivá, umelecká a prezentačná činnosť tanečného súboru Lúčnica na Slovensku a v zahraničí

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie

Z tržieb a výnosov Z iných zdrojov

a 1 2 3 4
                   -        
                   -        
                   -        

Z toho
08S - 630 Tovary a služby                    -        
0EK - 630 Tovary a služby                            -                           -        
640 – Bežné transfery             -                         -                                   -                           -        
Spolu 600 - Bežné výdavky                    -        
Spolu 700 - Kapitálové výdavky             -                         -                                   -                           -        
SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 600 a 700                    -        

Orientačný ukazovateľ - priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov 10

Dátum: 30.12.2022 Dátum:30.12.2022
Vypracoval: Ing. Mária Masaryková Schválil: Ing. Mgr. Art. Pavol Pilař, ArtD.

Číslo telefónu: 02/20486107 Číslo telefónu: 02/20486103

(v eurách)

Výdavky 
celkom

Z prostriedkov 
ŠR

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 252 358 214 131 38 227
620 – Poistné a príspevok do poisťovní 102 997 102 997
630 – Tovary a služby 370 334 309 161 61 173

366 184  305 011       61 173      
4 150  4 150      

725 689  626 289       99 400      

725 689  626 289       99 400      



Názov organizácie: Umelecký súbor Lúčnica Príloha č. 3 b)
(štátna príspevková organizácia)

Koncertná činnosť speváckeho zboru Lúčnica

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie

Z tržieb a výnosov Z iných zdrojov

a 1 2 3 4
                   -        
                   -        
                   -        

Z toho
08S - 630 Tovary a služby                    -        
0EK - 630 Tovary a služby                            -                           -        
640 – Bežné transfery             -                         -                                   -                           -        
Spolu 600 - Bežné výdavky                    -        
Spolu 700 - Kapitálové výdavky             -                         -                                   -                           -        
SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 600 a 700                    -        

Orientačný ukazovateľ - priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov 5

Dátum:30.12.2022 Dátum 30.12.2022
Vypracoval: Ing. Mária Masaryková Schválil: Ing. Mgr. Art. Pavol Pilař, ArtD.

Číslo telefónu: 02/20486107 Číslo telefónu: 02/20486103

(v eurách)

Výdavky 
celkom

Z prostriedkov 
ŠR

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 108 154 91 771 16 383
620 – Poistné a príspevok do poisťovní 44 141 44 141
630 – Tovary a služby 159 143 132 926 26 217

173 526  130 926       42 600      
2 000  2 000      

311 438  268 838       42 600      

311 438  268 838       42 600      



Názov organizácie: Príloha č. 4
Umelecký súbor Lúčnica REKAPITULÁCIA ČINNOSTÍ A MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV UVEDENÝCH V KONTRAKTE NA ROK 2023

Názov činnosti
Merateľné ukazovatele a ich hodnoty

Výstupové merateľné ukazovatele Z toho Hodnota Výsledkové merateľné ukazovatele Hodnota
1 2 3 4 5 6

vydanie 1 nového titulu CD alebo DVD v náklade 500 ks

realizácia min. 40 domácich a zahraničných vystúpení 

z toho premiér 1

z toho premiér 1

 počet zúčastnených detí  100 / min 5 dní/ počet recenzií, ohlasov v médiách 1,

Prioritné projekty:

Obnova krojov a krojových súčiastok

Dátum:16.12.2022 Dátum: 16.12.2022
Vypracoval: Ing. Mária Masaryková Ing.Mgr.art. Pavol Pilař, ArtD
Číslo telefónu: 02/204 86 107 02/204 86 107

Tvorivá, umelecká a prezentačná činnosť 
Umeleckého súboru Lúčnica na Slovensku a v 
zahraničí

vznik, naštudovanie a uvedenie minimálne 60 minút novej 
autorskej tvorby (v pomere 1:1 pre spevácky zbor a tanečný 
súbor 

 počet návštevníkov tanečný súbor 8 000/ spevácky zbor 5 200 / percentuálna 
obsadenosť sály tanečný súbor 95 percent/ spevácky zbor 70 percent / počet 
recenzií, ohlasov v médiách - 10,

počet vyrobených CD alebo DVD  - 1 / počet ks distribuovaných do predaja CD 100 
ks /  počet recenzií, ohlasov v médiách 2

minimálne 21 domácich a zahraničných  predstavení 
tanečného súboru a orchestra v celkovej dĺžke trvania viac 
ako 60 minút 

počet návštevníkov tanečný súbor 8 000 /percentuálna obsadenosť sály tanečný 
súbor 95 percent / počet recenzií, ohlasov v médiách tanečný súbor 10  

počet návštevníkov tanečný súbor 500 /percentuálna obsadenosť sály tanečný súbor 
95 percent / počet recenzií, ohlasov v médiách tanečný súbor 5

minimálne 1 predstavenie tanečného súboru a orchestra 
realizované na folklórnom festivale na Slovensku

počet návštevníkov 1000 /percentuálna obsadenosť sály tanečný súbor 95 percent / 
počet recenzií, ohlasov v médiách tanečný súbor 2

minimálne 1 predstavenie tanečného súboru a orchestra  
realizované pri príležitosti 75. výročia US Lúčnica

počet návštevníkov 500 / percentuálna obsadenosť sály 95 percent / počet recenzií, 
ohlasov v médiách 5

minimálne 3 predstavenia tanečného súboru a orchestra s 
komorným programom v celkovej dĺžke trvania do 60 minút 

počet návštevníkov 1 000 /percentuálna obsadenosť sály tanečný súbor 95 percent / 
počet recenzií, ohlasov v médiách tanečný súbor 1

realizácia minimálne 13 domácich a zahraničných vystúpení 
speváckeho zboru

počet návštevníkov spevácky zbor 4500 /percentuálna obsadenosť sály spevácky 
zbor 70 percent ,/ počet recenzií, ohlasov v médiách spevácky zbor 6, 

počet návštevníkov spevácky zbor400 /percentuálna obsadenosť sály spevácky zbor 
70 percent ,/ počet recenzií, ohlasov v médiách spevácky zbor2, 

minimálne 1 populárno-náučné predstavenia na Slovensku 
realizované s adekvátnym obsahovým zameraním pre deti a 
mládež (z oblasti tradičnej ľudovej kultúry alebo hudobnej 
kultúry)

počet návštevníkov 420/ percentuálna obsadenosť sály 70 percent / počet recenzií, 
ohlasov v médiách -1,

spoluorganizovanie letného táboru pre deti v spolupráci s 
tanečným súborom v trvaní minimálne 5 dní

merateľné ukazovatele: kroje Nitra: halena dámska 12 ks, 
zástera modrotlač 12 ks, sukňa 12 ks, kožuch mužský – 
Horehron, počet kusov: 1 kus 

Obnovené kroje a krojové súčiastky budú do nového premiérového programu 
tanečného súboru s názvom "Od-do"

Zahraničné vystúpenia tanečného súboru a 
speváckeho zboru

počet predstavení: 2,  počet divákov 700, počet recenzií a 
ohlasov v médiách 4

percentuálna obsadenosť sály 60 percent/ počet recenzií, ohlasov v médiách 4,
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