Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
č. 20-157-00123
uzatvorený v súlade s ust. § 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a
doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov; v spojení s ust. § 262 a § 269
ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej aj ako Dodatok), kde zmluvnými stranami sú:
Poskytovateľ
názov:

Fond na podporu umenia

sídlo:

Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto

IČO:

42418933

konajúc prostredníctvom:

Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka rady FPU
Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditeľ FPU

zriadený:

zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia

E-mail:

lenka.chlebova@fpu.sk

bežný účet – IBAN:

SK58 8180 0000 0070 0054 3066

depozitný účet – IBAN:

SK20 8180 0000 0070 0055 3256

variabilný symbol:

2015700123

(ďalej aj ako Poskytovateľ)
Prijímateľ
obchodné meno/meno a
priezvisko:
sídlo/miesto
podnikania/bydlisko:

Mestská knižnica mesta Piešťany
Školská 19, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

IČO/rodné číslo:

00182885

DIČ:

2020530809

IČ DPH:
Štatutárny orgán:

Ing. Margita Galová, riaditeľka

E-mail:

galova@kniznica.sk

číslo účtu – IBAN:

SK29 5600 0000 0052 1630 6001

(ďalej aj ako "Prijímateľ")

1. Prijímateľ písomne doručil Poskytovateľovi dňa 24.09.2020 žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí
finančných prostriedkov č. 20-157-00123 (ďalej len Zmluva) na realizáciu projektu ZÁZRAČNÝ
ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XI. ročník (ďalej len Projekt).
2. V Prílohe č. 1 Zmluvy sú Záväzné výstupy projektu nahradené v znení ako sú uvedené Prílohe č. 1
tohto Dodatku.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny.
4. Tento Dodatok a jeho prílohy sú vyhotovené v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane
Prijímateľ a jeden Poskytovateľ. Prijímateľ podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že sa oboznámil s
príslušnými ustanoveniami Dodatku a súhlasí s nimi.
5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Tento

dodatok podlieha v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov v spojení s relevantnými ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z.
povinnému zverejneniu.

V Bratislave dňa

V .................................... dňa 24.09.2020

............................................................

............................................................

predsedníčka rady FPU

Prijímateľ

Za Poskytovateľa

............................................................
riaditeľ FPU
Za Poskytovateľa

Príloha č. 1: Výstupy projektu
1)

Podujatia,

festivaly,

prehliadky,

súťaže,

koncerty,

medzinárodné

prezentácie,

konferencie,

vzdelávacie aktivity/podujatia, školenia, semináre
Názov podujatia (nemusí byť totožný s názvom celého projektu) Prezentácie víťazných rozprávok X.
ročníka festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe
Začiatok a koniec podujatia (uviesť v tvare mesiac /rok) 04/2020 - 12/2020
Trvanie (počet dní) 6
Miesto podujatia (mesto, obec – nie konkrétne miesto konania) okres Piešťany
Druh aktivít a ich minimálny počet (koncerty, vystúpenia, predstavenia, eventy a pod. podľa charakteru
výstupov) v rámci hlavného podujatia online prezentácie rozprávok max 3x, prezentácie rozprávok mimo
online priestor max 3x (spolu 6 prezentácií)
Odhadovaný počet divákov / poslucháčov / návštevníkov cca 360
Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu (je
potrebné ich presne vymenovať) nie sú
Iné výstupy a propagácia projektu (napr. plagát, webstránka, sociálne siete, leták, pozvánka, katalóg)
Plagát, sociálne siete - Facebook, Instagram, webstránka
Informovanie verejnosti o podpore z FPU (žiadateľ je povinný postupovať podľa Príručky pre propagáciu
FPU zverejnenej na webovom sídle FPU v časti Dokumenty) Na propagačných materiáloch k podujatiam
uvedieme logo Fondu a vyhlásenie v znení

Ḁ倀漀搀甀樀愀琀椀攀 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu

umenia“. Pri propagácii projektu uvedieme, že Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
1)

Podujatia,

festivaly,

prehliadky,

súťaže,

koncerty,

medzinárodné

prezentácie,

konferencie,

vzdelávacie aktivity/podujatia, školenia, semináre
Názov podujatia (nemusí byť totožný s názvom celého projektu) Čítanie je super. Z obľúbených
rozprávkových knižiek čítajú významné osobnosti
Začiatok a koniec podujatia (uviesť v tvare mesiac /rok) 10/2020 - 12/2020
Trvanie (počet dní) 1
Miesto podujatia (mesto, obec – nie konkrétne miesto konania) okres Piešťany
Druh aktivít a ich minimálny počet (koncerty, vystúpenia, predstavenia, eventy a pod. podľa charakteru
výstupov) v rámci hlavného podujatia Beseda spojená s dramatizovaným čítaním z kníh festivalu
Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe - 1
Odhadovaný počet divákov / poslucháčov / návštevníkov Cca 40
Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu (je
potrebné ich presne vymenovať) nie sú
Iné výstupy a propagácia projektu (napr. plagát, webstránka, sociálne siete, leták, pozvánka, katalóg)
Plagát, sociálne siete - Facebook, Instagram, webstránka
Informovanie verejnosti o podpore z FPU (žiadateľ je povinný postupovať podľa Príručky pre propagáciu
FPU zverejnenej na webovom sídle FPU v časti Dokumenty) Na propagačných materiáloch k podujatiu
uvedieme logo Fondu a vyhlásenie v znení

Ḁ倀漀搀甀樀愀琀椀攀 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu

umenia“. Pri propagácii projektu uvedieme, že Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
1)

Podujatia,

festivaly,

prehliadky,

súťaže,

koncerty,

medzinárodné

prezentácie,

konferencie,

vzdelávacie aktivity/podujatia, školenia, semináre
Názov podujatia (nemusí byť totožný s názvom celého projektu) Medzinárodná česko-slovenská detská
výtvarná súťaž venovaná divadelnej rozprávke pri príležitosti 100 rokov profesionálneho divadla na
Slovensku
Začiatok a koniec podujatia (uviesť v tvare mesiac /rok) 01/2020 - 12/2020
Trvanie (počet dní) cca 330 dní
Miesto podujatia (mesto, obec – nie konkrétne miesto konania) Slovensko, Česká republika
Druh aktivít a ich minimálny počet (koncerty, vystúpenia, predstavenia, eventy a pod. podľa charakteru
výstupov) v rámci hlavného podujatia Vyhlásenie výtvarnej súťaže - 1

Odhadovaný počet divákov / poslucháčov / návštevníkov cca 2000 účastníkov súťaže
Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu (je
potrebné ich presne vymenovať) Zasadnutie odbornej poroty a výber ocenených prác - 1 Neodíď nám,
rozprávočka... Slávnostné vyhodnotenie medzinárodnej výtvarnej súťaže venovanej rozprávke spojené s
divadelným predstavením a vernisážou výstavy ጀ 1 Výstava - 1 Literárno-výtvarné workshopy k výstave 2
Iné výstupy a propagácia projektu (napr. plagát, webstránka, sociálne siete, leták, pozvánka, katalóg)
Plagát, webstránka, sociálne siete - Facebook, Instagram, pozvánka, citylight k súťaži
Informovanie verejnosti o podpore z FPU (žiadateľ je povinný postupovať podľa Príručky pre propagáciu
FPU zverejnenej na webovom sídle FPU v časti Dokumenty) Na propagačných materiáloch k podujatiam
uvedieme logo Fondu a vyhlásenie v znení

Ḁ倀漀搀甀樀愀琀椀愀 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu

umenia“. Pri propagácii projektu uvedieme, že Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
1)

Podujatia,

festivaly,

prehliadky,

súťaže,

koncerty,

medzinárodné

prezentácie,

konferencie,

vzdelávacie aktivity/podujatia, školenia, semináre
Názov podujatia (nemusí byť totožný s názvom celého projektu) Festival Zázračný oriešok. Kniha v
rozhlase - rozhlas v knihe, XI. ročník
Začiatok a koniec podujatia (uviesť v tvare mesiac /rok) 02/2020 - 12/2020
Trvanie (počet dní) cca 335 dní
Miesto podujatia (mesto, obec – nie konkrétne miesto konania) Trnavský samosprávny kraj
Druh aktivít a ich minimálny počet (koncerty, vystúpenia, predstavenia, eventy a pod. podľa charakteru
výstupov) v rámci hlavného podujatia Besedy so spisovateľmi, ilustrátormi, rozhlasovými tvorcami,
hercami, animátormi a i. - 3 Prezentácie literárnej, výtvarnej, rozhlasovej, animovanej a dramatickej
podoby súťažných rozprávok - 3 Výstavy a tvorivé dielne s ilustrátormi - 5 výstav, cca 5 tvorivých dielní
Prezentácie tvorcov (spisovatelia, ilustrátori, rozhlasoví pracovníci, režiséri, herci) a súťažných titulov 3 Poďme spolu do rozprávky. Slávnostný festivalový program pre deti, autorov a festivalových hostí
(otvorenie festivalu pre deti) - 1 Otvárací večer festivalu - 1 Oceňovanie autorov, vydavateľov,
rozhlasových tvorcov - 1 Smajlíceda. Rozprávkové spievanie a listovanie v knihách - 1 Celoslovenská
detská poslucháčska súťaž - 1 Prezentácia programov Českého rozhlasu a českých kultúrnych inštitúcií,
združení atď - 1 Divadelné dramatizácie a scénické čítania na motívy kníh - 3 Počúvanie víťazných
rozprávok a stretnutia s ich tvorcami - 1 Autorská výstava knižných ilustrácií tvorcu festivalového
vizuálu a jej sprievodné podujatia - 1 výstava, 3 podujatí Rozprávky z knižnice. Literárno-výtvarné a
dramatizované programy venované 95. výročiu založenia knižnice v Piešťanoch - 1
Odhadovaný počet divákov / poslucháčov / návštevníkov cca 2500 účastníkov
Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu (je
potrebné ich presne vymenovať) 0
Iné výstupy a propagácia projektu (napr. plagát, webstránka, sociálne siete, leták, pozvánka, katalóg)
Plagát, webstránka, sociálne siete - Facebook, Instagram, pozvánky, bulletin, programová skladačka,
citylighty, roll-up
Informovanie verejnosti o podpore z FPU (žiadateľ je povinný postupovať podľa Príručky pre propagáciu
FPU zverejnenej na webovom sídle FPU v časti Dokumenty) Na propagačných materiáloch k podujatiam
uvedieme logo Fondu a vyhlásenie v znení

Ḁ倀漀搀甀樀愀琀椀愀 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu

umenia“. Pri propagácii projektu uvedieme, že Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
1)

Podujatia,

festivaly,

prehliadky,

súťaže,

koncerty,

medzinárodné

prezentácie,

konferencie,

vzdelávacie aktivity/podujatia, školenia, semináre
Názov podujatia (nemusí byť totožný s názvom celého projektu) Deň s rozprávkou. Čítame, počúvame,
pozeráme a ilustrujeme rozprávky
Začiatok a koniec podujatia (uviesť v tvare mesiac /rok) 09/2020 - 12/2020
Trvanie (počet dní) 1
Miesto podujatia (mesto, obec – nie konkrétne miesto konania) Trnava
Druh aktivít a ich minimálny počet (koncerty, vystúpenia, predstavenia, eventy a pod. podľa charakteru
výstupov) v rámci hlavného podujatia Literárno-výtvarný workshop - 1 Divadelné predstavenie - 1

Počúvanie a pozeranie rozprávok - 1
Odhadovaný počet divákov / poslucháčov / návštevníkov cca 200
Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu (je
potrebné ich presne vymenovať) Prezentácia detských kníh účinkujúcich autorov
Iné výstupy a propagácia projektu (napr. plagát, webstránka, sociálne siete, leták, pozvánka, katalóg)
Plagát, webstránka, sociálne siete - Facebook, Instagram
Informovanie verejnosti o podpore z FPU (žiadateľ je povinný postupovať podľa Príručky pre propagáciu
FPU zverejnenej na webovom sídle FPU v časti Dokumenty) Na propagačných materiáloch k podujatiam
uvedieme logo Fondu a vyhlásenie v znení

Ḁ倀漀搀甀樀愀琀椀愀 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu

umenia“. Pri propagácii projektu uvedieme, že Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

