
 
 
 

 
 

Michalská 10,  815 36 Bratislava 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa 
za rok 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organizácia:  Hudobné centrum 
Rezort:  Ministerstvo kultúry SR 

Typ hospodárenia:  príspevková organizácia 
 
 
 
 
 

Miesto konania verejného odpo čtu:  
Hudobné centrum, Michalská 10, 815 36  Bratislava 1, Zasadacia sieň na 2. poschodí 

 
Čas konania verejného odpo čtu:  

28. 4. 2011 o 10:00 hod. 
 

Výročná správa je na internetovej stránke MK SR:  
http://www.culture.gov.sk/odpocty 

 
Výročná správa je na internetovej stránke organizácie: 

http://www.hc.sk/src/hudobne_centrum_informacie.php 
 

Číslo Výro čnej správy:   MK - 324/2011 - 103/4624   
 



 2

 
 
 

OBSAH 
 
 
 
 
1. Identifikácia organizácie 3 
2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 4 
3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom 6 

3.1. Činnosti / produkty organizácie 8 
3.2. Rozpočet organizácie 41 

4. Hodnotenie fondov organizácie  56 
5. Podnikateľská činnosť  57 
6. Zhondnotenie majetkovej pozície organizácie 57 
7. Personálne otázky 64 
8. Ciele a prehľad ich plnenia 67 
9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 72 
10.  Zhodnotenie výsledkov kontrol 72 
11. Záver 73 



 3

1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 
 
Názov:  Hudobné centrum 
Sídlo:  Bratislava 1 815 36, Michalská ul. č. 10 
Rezort:  Ministerstvo kultúry SR 
Forma hospodárenia:  príspevková organizácia 
 
Riaditeľka: Mgr. art. Oľga Smetanová 
 
Členovia vedenia organizácie v roku 2010: 
 

− PhDr. Anna Žilková, PhD., vedúca oddelenia dokumentácie a informatiky (ODI),  
− Mgr. art. Peter Zagar, vedúci oddelenia edičnej činnosti (OEČ), 
− Mgr. Daniela Klechová, poverená vedením oddelenia vonkajších vzťahov (OVV),  
− Ing. Agnesa Jurková, vedúca ekonomického oddelenia (EO). 

 
 
Telefón: 02 2047 0111   
Fax: 02 2047 0110 
e-mail:  info@hc.sk 
www.hc.sk  
 
 
 Hudobné centrum je dokumentačným, informačným, propagačným a edičným pra-
coviskom hudobnej kultúry s celoslovenskou pôsobnosťou. Organizácia cieľavedome sústre-
ďuje, spracováva a šíri informácie z oblasti profesionálnej hudobnej kultúry a hudobného 
umenia na Slovensku v celom žánrovom a druhovom zábere.  
 
 Vydáva muzikologickú literatúru a inú periodickú a neperiodickú tlač súvisiacu 
s hudobným umením. Vydáva zvukové nosiče pôvodnej domácej tvorby a slovenských inter-
pretov.  
 
 Organizuje medzinárodné festivaly na Slovensku: Melos-Étos, Stredoeurópsky festi-
val koncertného umenia v Žiline, ako aj ďalšie koncertné, vzdelávacie a muzikologické podu-
jatia. Prostredníctvom členstva v troch medzinárodných mimovládnych organizáciách zabez-
pečuje kontakt slovenskej hudobnej kultúry s medzinárodným dianím.  
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝH ĽAD ORGANIZÁCIE 
 

2.1. Poslanie 
 

Poslaním Hudobného centra je podporovať slovenské hudobné umenie organi-
zovaním koncertov, uvádzaním skladieb slovenských autorov, vydávaním hudobnín, kníh 
o hudbe, zvukových nosičov, dokumentáciou koncertného života na Slovensku 
a propagáciou slovenskej hudobnej kultúry v zahraničí. 
 
 V prezentácii koncertného umenia je jednou z našich dominánt podpora mladých 
umelcov. Pomáhame im prostredníctvom našej rámcovej schémy Fórum mladých talentov, 
ktorou im umožňujeme účasť na medzinárodných súťažiach. Laureátov a nové talenty pre-
sadzujeme na domáce i zahraničné koncertné pódiá, aj do slovenských inštitútov. Na domá-
cej pôde pripravujeme pre mladých umelcov Stredoeurópsky festival koncertného umenia 
v Žiline, kde poskytujeme priestor pre konfrontáciu slovenského interpretačného umenia 
s víťazmi prestížnych medzinárodných interpretačných súťaží. Festival je unikátnym poduja-
tím v stredoeurópskom regióne, ktorého prestíž sa v posledných rokoch zvyšuje najmä prí-
tomnosťou renomovaných mladých umelcov. 
 
 Hudobné centrum je hlavným organizátorom medzinárodného festivalu súčasnej 
hudby Melos-Étos, ktorý sa koná každé dva roky.   
 
 Uvedomujúc si dôležitosť výchovy umením a k umeniu, pripravuje Hudobné centrum 
pre mladých ľudí koncerty v školách, ktoré majú za cieľ priblížiť žiakom a študentom živé hu-
dobné umenie. Pre mnohých z nich je školský koncert prvým stretnutím so živou hudobnou 
produkciou vôbec. V posledných rokoch sa nám podarilo zvrátiť negatívny trend a zazname-
nali sme opäť nárast záujmu o školské koncerty.  
 
 Výsledky dokumentačnej činnosti ponúkame v podobe tlačených výstupov (napr. Hu-
dobné udalosti na Slovensku), poskytujeme odborné poradenstvo a konzultácie v študovni 
Hudobného centra ako i prostredníctvom pošty, elektronickej pošty, telefónu, faxu, webovej 
stránky www.hc.sk. Služby zamerané na štúdium muzikologickej literatúry 
a dokumentačných archívov (audiotéka, videotéka, archív fotografií) poskytujeme v študovni 
pre verejnosť, orientovanej predovšetkým pre odborníkov z radov hudobníkov, hudobných 
publicistov, muzikológov, dramaturgov, redaktorov a študentov. Naše aktivity smerujú i do 
zahraničia: poskytujeme informácie o hudobnom živote na Slovensku tak našim partnerským 
organizáciám (členom IAMIC, IAML, ECPNM), ako aj ďalším zahraničným organizáciám, sú-
borom, orchestrom i jednotlivcom, ktorí sa s nami kontaktujú na webovej stránke, alebo dis-
tribúciou propagačných materiálov, ktoré pravidelne zasielame do zahraničia. 
 

Vydavateľské aktivity Hudobného centra zahŕňajú edíciu Súborné dielo Jána Levo-
slava Bellu, významné slovenské hudobné diela minulosti, inštruktívnu tvorbu pre adeptov 
hry na hudobných nástrojoch a knihy o hudbe. Zároveň vydávame mesačník Hudobný život, 
jediný mesačník svojho druhu zameraný na vážnu hudbu a jazz. Pokračujeme aj v edícii zvu-
kových nosičov. 
 
 Všetky činnosti a produkcia Hudobného centra sú určené profesionálnym hudobní-
kom, hudobným inštitúciám i širokej verejnosti. 
 
 
2.2. Strednodobý výh ľad organizácie 
 

Hudobné centrum by malo v budúcnosti zabezpečovať úlohy medzinárodného a celo-
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štátneho významu,  prispievať k zapájaniu sa Slovenska do medzinárodnej spolupráce 
a kultúrnej výmeny. 
 
Hudobné centrum bude naďalej organizovať: 
 

− Melos Étos – Medzinárodný festival súčasnej hudby 
− Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline, 
− výchovné koncerty, 
− koncerty v Slovenských inštitútoch v zahraničí, 
− koncerty v Mirbachovom paláci v Bratislave, 
− Fórum mladých talentov, 
− výberové konania pre slovenských umelcov do Mládežníckeho orchestra, 
   Európskej Únie (EUYO),    
− Koncerty k Storočníci Jána Cikkera, 
− mimoriadne akcie doma i v zahraničí,  

 
Hudobné centrum bude naďalej poskytovať konzultačnú a poradenskú činnosť: 

− organizátorom hudobného života na Slovensku, 
− zahraničným záujemcom o slovenské hudobné umenie alebo hudobný priemysel, 
− slovenským subjektom, ktoré majú záujem sa zapojiť do medzinárodných    
   hudobných projektov. 
 

Hudobné centrum bude spolupracovať: 
− s partnerskými a profesijnými organizáciami pri organizovaní vybraných podujatí, 
− s medzinárodnými hudobnými organizáciami, ktorých je členom (IAMIC, IAML,   

  ECPNM).  
 

Hudobné centrum bude naďalej zabezpečovať: 
− zber a spracovanie ročných štatistických výkazov o činnosti hudobných telies 

a umeleckých súborov a výkazov o činnosti organizátorov hudobných podujatí 
v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry na požiadavku a pre potreby MK SR, 

− dokumentáciu, spravovanie a starostlivosť o hudobné archívy inštitúcie, 
− prevádzku hudobnej študovne pre verejnosť, 
− vypracovávanie koncepčných materiálov, analýz, odborných podkladov a stanovísk 

vo vzťahu k Ministerstvu kultúry SR, 
− realizáciu prieskumov v rámci mapovania hudobného života na Slovensku, 
− výskum organov na Slovensku, 
− participáciu na príprave materiálov a návrhov k legislatívno-právnym zmenám. 

 
Hudobné centrum bude pokračovať vo vydávaní: 

− Súborného diela Jána Levoslava Bellu,  
− inštruktívnej tvorby pre adeptov hry na hudobných nástrojoch, 
− kníh o hudbe z domácej tvorby i prekladov významných textov o hudbe, 
− zvukových nosičov, 
− časopisu – mesačníka Hudobný život. 

 
V rámci podpory vydavateľských aktivít Hudobné centrum by malo: 

a) organizovať vydavateľské koncerty, na ktorých sa budú uvádzať vydávané diela (ide 
najmä o bellovskú edíciu, ktorá potrebuje výraznú propagáciu), zúčastňovať sa 
knižných veľtrhov (Bibliotéka) a iných predajno-propagačných akcií (Midem, Vianoč-
né trhy). 
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3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM 
 
 V zmysle  platnej zriaďovacej listiny organizácie a v súlade so základným účelom 
a predmetom činnosti Hudobného centra boli v roku 2010 plnené úlohy v súlade 
s Kontraktom č. MK-1773/2009-102/15626 na rok 2010, uzavretým medzi Ministerstvom kul-
túry SR a Hudobným centrom. 
 
1. Kontrakt sa uzatvoril v  súlade so zriaďovacou listinou na poskytovanie verejných služieb a 

realizáciu nasledovných aktivít a činností:  
• dokumentačná, informačná a prieskumno-analytická činnosť,  
• edičná činnosť, 
• podpora rezidenčných súborov, 
• Medzinárodný festival súčasnej hudby Melos-Étos - príprava, 
• Stredoeurópsky festival koncertného umenia (čiastočne), 
• výchovné koncerty,  
• ostatné hudobné a iné podujatia,  
• aktivity MK SR, 
• medzinárodný hudobný veľtrh MIDEM – Slovenský národný stánok (čiastočne), 
• réžia činností a produktov organizácie, 
• sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom  

kultúrnych poukazov. 
 
2. Činnosti prijímateľa mali napĺňať najmä nasledovné ciele v rámci MPR: 

• rozšírenie dokumentačnej databázy HC SNORKA  o 10% oproti roku 2006, 
• realizácia 250 podujatí so zameraním na hudobnú výchovu mládeže. 

 
 
 Bežný transfer (BT) sa v kontrakte stanovil v súlade so záväznými ukazovateľmi štát-
neho rozpočtu na rok 2010 pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry SR, a to bežné vý-
davky (príspevok na činnosť podľa vyššie uvedených bodov) v sume 921 978 EUR. Uvedené 
prostriedky boli organizácii rozpísané v rámci prvku MPR 08S0102. 
V rámci rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2010 (č. MK-258/2010-
103/213 z 29. 1. 2010) boli Hudobnému centru rozpísané bežné výdavky na činnosť (RK 
600, Program 08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt, prvok: 
08S0102 – Hudba, koncertná činnosť a umelecké súbory) celkovo vo výške 921 978 EUR, 
z toho  mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (RK 610) v sume 243 311 
EUR.  
 

Plné znenie kontraktu je uvedené na našej internetovej adrese:  
http://www.hc.sk/src/hudobne_centrum_informacie.php 
 
 Rozpočtovými opatreniami zriaďovateľa bola uvedená kontrahovaná suma zvýšená 
o sumu 11 587 EUR, ako uvoľnenie finančných prostriedkov na zabezpečenie zúčtovania 
použitia kultúrnych poukazov (v členení 6 383 EUR rozpočtovým opatrením zriaďovateľa č. 
MK-258/2010-103/12713 zo dňa 16. 9. 2010 a 5 204 EUR rozpočtovým opatrením zriaďova-
teľa č. MK-258/2010-103/18088 zo dňa 23. 12. 2010). 
V rámci prvku 08S0102 – Hudba, koncertná činnosť a umelecké súbory, rozpočtová kategó-
ria 600 – Bežné výdavky, dosiahla takto suma kontrahovaného príspevku od zriaďovateľa 
výšku 933 565 EUR. 
 

 
Vecné plnenie jednotlivých aktivít podľa kontraktu je uvedené v rámci bodu 3.1. tejto správy. 
Finančné plnenie kontraktu je špecifikované v rámci bodov 3.2. tejto správy. 
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 V rámci plnenia úloh v zmysle kontraktu, uzavretého so zriaďovateľom na rok 2010, 
bol uvedený stanovený ukazovateľ počtu podujatí so zameraním na hudobnú výchovu mlá-
deže 250 plnený v počte 422, čo predstavuje prekročenie plnenia stanoveného počtu o 
68,8% (komentár uvedený v rámci bodu 3.1.4.1. tejto správy). 
 

Stanovené rozšírenie dokumentačnej databázy HC SNORKA v rámci kontraktu  
o 12% oproti roku 2006 (teda o cca 5 040 záznamov) bolo splnené. K 31. decembru 2010 
obsahoval IS HC SNORKA 80 794 záznamov. V priebehu roka bolo doplnených 7 191 zá-
znamov, čo predstavuje nárast o 17,1% v porovnaní s počtom záznamov v roku 2006 (po-
drobná špecifikácia je uvedená v rámci bodu 3.1.1.3. tejto správy).  
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3.1. ČINNOSTI/PRODUKTY ORGANIZÁCIE  

 
 
 Hudobné centrum v roku 2010 plnilo úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zriaďovacej listiny, 
schváleného rozpočtu a kontraktu (uvedeného v bode 3. výročnej správy). V rámci toho vy-
konávalo: 
 

3.1.1. Dokumentačnú, informačnú a prieskumno-analytickú činnosť 
 
3.1.2. Edičnú činnosť 
 
3.1.3. Podporu rezidenčných súborov 
 
3.1.4. Koncertné podujatia 
 
3.1.5. Medzinárodný festival Melos-Étos - príprava 
 
3.1.6. Aktivity z poverenia Ministerstva kultúry SR 
 
3.1.7. Projekt podporený EÚ:  RE: NEW MUSIC 
 
3.1.8. Medzinárodný hudobný veľtrh MIDEM – Slovenský národný stánok 
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3.1.1. Dokumenta čná, informa čná a prieskumno-analytická činnos ť 
 
 
3.1.1.1. Štatistické výkazy MK SR  
 

Špecifikácia: Prieskumno-analytická činnosť 
Čas trvania: Stála činnosť 

 

Hudobné centrum sa v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky podieľa 
na Programe štátnych štatistických zisťovaní v oblasti kultúry. V rámci každoročného zisťo-
vania Oddelenie dokumentácie a informatiky spracovalo a pripravilo vyhodnotenie dvoch šta-
tistických výkazov za rok 2009. 

 
 

a) Ročný výkaz o hudobných telesách a umeleckých súboroch  KULT (MK SR) 05-01   

mapuje činnosť štátnych a neštátnych hudobných telies a umeleckých súborov, za účelom 
dokreslenia celkového obrazu hudobného života na Slovensku. Zároveň slúži rozšíreniu do-
kumentačnej práce Oddelenia dokumentácie HC získavaním údajov týkajúcich sa reper-
toáru, uvádzania slovenských diel, realizácie nahrávok, návštevnosti hudobných podujatí 
a ďalších.  

Spravodajskými jednotkami , ktoré poslali vyplnené dotazníky, sú: Slovenská filhar-
mónia (zahŕňa 3 telesá: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Slovenský filhar-
monický zbor, orchester Slovenská filharmónia), Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný 
orchester Žilina, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Detský zbor Slovenského roz-
hlasu, Orchester ľudových nástrojov, Musica Aeterna, Slovenský ľudový umelecký kolektív, 
Lúčnica, Ifju Szívek, pribudol špičkový súbor zameraný prevažne na súčasnú vážnu hudbu 
Quasars. 

 
Návratnos ť: Vyplnený výkaz sa nepodarilo získať od súborov Capella Istropolitana(tak 

ako po minulé roky, nereagovali ani na opätovnú výzvu) a Pressburger Philharmoniker.  
 
Porovnanie so zis ťovaniami za uplynulé roky vo vybraných parametroch 

 

Parametre              rok  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Umelecké telesá – počet 10 10 10 10 10 10 9 10 10 12 12 13 
Koncerty v tuzemsku spolu 469 482 542 545 450 431 533 505 641 572 566 448 

z toho orchestra 140 184 118 128 87 35 63 30 79 19 150 333 
z toho komorných 

súborov 118 135 124 95 66 58 52 26 91 59 416 73 

Vystúpenia tanečných 
súborov    165 142 129 181 188 195 166 138 138 

Výchovné koncerty    51 78 59 95 69 132 79 130 118 
Profes. podujatia vážnej 

hudby    294 297 267 314 292 528 455 413 312 

Koncerty v zahraničí 153 89 160 174 133 252 179 184 187 144 249 104 
Koncerty v  tuzemsku 
a zahrani čí spolu 658 571 702 719 583 683 712 689 828 716 815 552 

 
Súhrnné ukazovatele  za Slovenskú republiku hovoria, že naše menované profesionál-

ne telesá uskutočnili v roku v roku 2009 spolu 552 koncertov, z toho na Slovensku 448 a 
v zahraničí 104 koncertov. V prípade údaja o koncertoch na Slovensku je to v porovnaní 
s rokom 2008 (566 koncertov) výrazný pokles . Výchovných koncertov bolo 118, ich celkový 
počet je ale 589, ak pripočítame aj výchovné koncerty organizované inými usporiadateľmi a 
telesami ako len profesionálnymi orchestrami, ako to vplýva z Výkazu KULT 16-01 (napr. 
Hudobné centrum zorganizovalo 471 koncertov pre deti a mládež). Vystúpenia tanečných 
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súborov vykazujú výnimočne stabilné údaje. Počet koncertov v zahraničí takisto výrazne po-
klesol oproti minulému roku. Klesajúca tendencia sa prejavila naplno v žánrovej podskupine 
profesionálne podujatia v oblasti vážnej hudby (s počtom 312 koncertov).  

 
Repertoár telies. Od roku 2001 sa v rámci štatistického zisťovania zisťujú 

kvantitatívne údaje o repertoári, premiérach a nahrávkach hudobných telies a umeleckých 
súborov. Do repertoáru hudobných telies a umeleckých súborov v roku 2009 bolo 
zaradených 448 hudobných diel. Súbory a orchestre realizovali 47 hudobných nahrávok na 
zvukové nosiče. Opäť prikladáme tabuľku s údajmi z minulých rokov na porovnanie. 
 

Údaje o repertoári telies 
 

Parametre                   rok  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet hud. diel 
v repertoári 1437 786 824 1148 893 434 469 326 448 

Počet premiér 73 25 22 186 60 49 37 33 39 

z toho premiéry slov. 
autorov 59 24 16 123 37 38 31 29 26 

z toho premiéry 
zahr. autorov 14 1 6 63 23 11 6 4 13 

 
 
Návštevnos ť. Na koncertoch bolo k dispozícii 270 245 miest, pričom počet 

návštevníkov na vystúpeniach bol 227990, ide teda o mierny pokles počtu ponúknutých 
miest i počtu návštevníkov v porovnaní s r. 2008, percentuálna výška návštevnosti sa však 
zvýšila. 

 

Parametre     rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ponúknuté 
miesta 

131682 128660 118366 115270 146663 135005 182388 176160 562449 260493 299175 270245 

Počet 
návštevníkov  

94758 96791 75941 81447 114524 99601 135645 134320 508877 215154 238552 227990 

Návštevnos ť 72,0% 75,2% 64,2% 70,6% 78,0% 73,8% 74,4% 76,2% 90,5% 82,6% 79,00% 84,00% 

 
 
 
b) Ročný výkaz o hudobných telesách a umeleckých súboroch  KULT (MK SR) 16-01  
bol vypracovaný pre Program štátnych štatistických zisťovaní s cieľom získať prehľad 
o aktivitách organizátorov hudobného života a o koncertnom živote na Slovensku z aspektu 
jeho žánrového a územného členenia a podľa typov podujatí.  

Spravodajskými jednotkami  sú organizácie, umelecké agentúry, nadácie, občian-
ske združenia, mestské kultúrne strediská, obecné a mestské zastupiteľstvá, slovenské lie-
čebné kúpele, ktoré v rámci svojej činnosti usporadúvajú verejné koncerty a hudobné podu-
jatia profesionálnej hudobnej kultúry. Počet spravodajských jednotiek oproti minuloročnému 
zisťovaniu stúpol z 223 jednotiek na 301 na spravodajských jednotiek. Najväčšiu skupinu tvo-
ria mestské úrady a miestne úrady, ale pribudlo veľa združení a individuálnych organizáto-
rov. 

Priebeh zberu a spracovania výsledkov . Výzvy na vyplnenie dotazníiov boli spravo-
dajským jednotkám zaslané v priebehu februára 2009 doporučenou poštou. Spravodajským 
jednotkám, ktoré do 1. marca 2009 nedodali dotazník, sme poslali opäť doporučenou poštou 
upozornenie na ich spravodajskú povinnosť vyplývajúcu zo zákona. Aj napriek tomu v 35 prí-
padoch sme nedostali žiadnu reakciu.V niektorých prípadoch bolo treba upresňovať detaily 
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prostredníctvom telefonickej a alebo e-majlovej komunikácie, nevyvstali však vážnejšie prob-
lémy. 

Čas venovaný vyplňovaniu dotazníka je priemerne 4 hodiny. 

Návratnos ť. Naprostá väčšina jednotiek dodala materiály v elektronickej a rovnako aj 
fyzickej podobe, v niekoľkých prípadoch z nešpecifikovaných dôvodov dodali len papierové 
verzie, čo sme riešili ich prepísaním do elektronickej verzie. Tá  bola následne importovaná 
na server MK. Vyplnený výkaz odovzdalo 273 jednotiek, z nich činnosť nevykonávalo 31 jed-
notiek. Výkaz ani žiadne informácie neodovzdalo 35 respondentov. 
 
 

 Počet spravodajských jednotiek 301 100 % 

Nereagovali na výzvu/Neposkytli údaje 35 11,62 % 

Reagovali / Odovzdalo výkaz 273 90,70 % 

z toho vykonávali činnosť 242 88,64 % 

z toho nevykonávali činnosť  31 11,35 % 

 
 
Výkaz KULT 16-01 tvoria 4 moduly. Prvý zisťuje počet podujatí a ich návštevníkov pod-

ľa jednotlivých žánrov, druhý je zameraný na geografické rozloženie koncertných aktivít, tretí 
modul na aspekt trvania a periodicity podujatí (t. j. dlhodobejšieho alebo neperiodického za-
merania) a štvrtý modul zisťuje ekonomické atribúty podujatí (údaje o hospodárení). 

 

 

Koncerty, vystúpenia v tuzemsku organizované vo vla stnej réžii. Návštevnos ť 

 

  vážnej 
hudby 

dychovej 
hudby folklóru džezu a 

blues 
rocku, 
popu 

country 
folku ostatné 

Koncerty / vystúp e-
nia spolu 4 630 1 839 376 481 348 727 222 637 

festivaly 1 179 377 112 139 96 281 82 92 

koncertné cykly 761 334 68 65 95 75 31 93 

samostatné ko n-
certy 1 736 436 181 226 127 310 105 351 

pre deti a mládež 885 674 13 43 30 55 2 68 

charitatívne 69 18 2 8 0 6 2 33 

Ponúknuté miesta 1 505 303 303 188 121 841 185 279 75 957 416 639 90 506 311 893 

Počet návštevníkov  1 189 848 236 367 92 594 150 027 56 271 351 247 71 109 232 233 

Návštevnos ť % 79,04 % 77,96 % 75,99 % 80,97 % 74,08 % 84,30 % 78,57 % 74,46 % 

Návštevnos ť. Zo sumára za Slovenskú republiku v prvom module vyplýva, že na pod-
ujatiach bolo ponúknutých cca 1 505 303 miest, čo znamená mierny pokles vzhľadom na 
rok 2009 (1 808 958 ponúknutých miest), a zároveň vyššiu hodnotu oproti zisteniam za r. 
2008 (1 359 533 miest). Počet návštevníkov bol cca 1 189 848, čo predstavuje 79,04 %,  te-
da opäť mierny pokles (vzhľadom na 82,71 % v r. 2009). Porovnanie návštevnosti jednotli-
vých žánrov vyjadrenej v percentách stavia na prvé miesta rock-pop a folklór, na posledné 
jazz a ostatné žánre, pričom návštevnosť podujatí vážnej hudby sa nachádza približne 
uprostred, hodnotou 1 % pod číslo celkovej návštevnosti. 
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Tohoročné zisťovanie žánrového rozvrstvenia  prinieslo nasledovné súhrnné čísla: 
vykazujúci organizátori usporiadali na Slovensku spolu 1 839 koncertov vážnej hudby, 376 
dychovej hudby, 481 folklóru, 348 jazzu a blues, 727 koncertov rocku a popu, 222 country 
a folku a 637 predstavení ostatných hudobných žánrov. Ide teda o mierny nárast  v oblasti 
vážnej hudby , u koncertov rock- popu o pokles, v jazze zas mierny nárast, v ostatných zlož-
kách ide o zanedbateľné zmeny, pozoruhodný je počet dychových koncertov, ktorý je presne 
rovnaký ako v minulom roku.  

 

 
 

Rozloženie podujatí pod ľa krajov 
(uvádzame v poradí podľa počtu podujatí) 

 

Bratisl. Trenčian. Prešovský  Žilinský Trnavský Bansko-
Bystrický Nitriansky  Košický 

910 801 780 546 533 372 364 324 

 
Tendencie. Z doterajšieho zisťovania možno predpokladať, že pomer žánrového za-

stúpenia v celkovom obraze podujatí má relatívne stabilnú schému, ale vo väčšine krajov ide 
o mierny nárast. Príjemne prekvapivý je nárast koncertov vážnej hudby i v tomto roku. 

 
 
3.1.1.2. Historické organy na Slovensku 
 

Špecifikácia: Prieskumno-analytická činnosť 
Čas trvania: Stála činnosť 
 

Dlhodobý projekt prieskumu organov na Slovensku je zameraný na základný výskum, 
zmapovanie a zdokumentovanie slovenských organov a ako výskumná úloha je súčasťou 
projektu MK SR Register národného kultúrneho dedičstva. Projekt sa začal realizovať na pô-
de HC v roku 1998. Odborným garantom prieskumu je PhDr. Alojz Marian Mayer, CSc., prie-
skum v priebehu roka 2010 uskutočnil Mgr. art. Marek Cepko, ArtD a PhDr. Alojz Marian Ma-
yer. 

Prieskum nadviazal na dovtedajšie systematické práce postupného prieskumu celého 
územia SR, pričom sa uplatnila štruktúra popisu a dokumentácie jednotlivých nástrojov, ktorá 

vážnej hudby
dychovej hudby
folklóru
džezu a blues
rocku, popu
country folku
ostatné
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obsahuje text o histórii organa, meno (názov) výrobcu organa, prehľad prác a stavebných 
zásahov do nástroja, fotodokumentáciu organov, a to umiestnenia v priestore, celku 
a dôležitých detailov nástrojov, fotodokumentáciu a informačný text o lokalite-budove, 
v ktorej sa nástroj nachádza, technický popis organov (podľa schémy skriňa; hrací stôl – ma-
nuálová klaviatúra, pedálová klaviatúra, ovládanie registrov a pomocné zariadenia; traktúry; 
vzdušnice; vzduchová sústava), ďalšie odborné údaje potrebné pre generálny súpis organov 
a odborný popis stavu jednotlivých nástrojov. 

 
V roku 2010 bolo preskúmaných spolu 210 objektov na území okresov Poprad, Kežma-

rok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves a Levoča. Podľa územného členenia r. kat. cirkvi boli 
preskúmané 4 dekanáty: Poprad, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves, Levoča. Skúmané 
územie spadá v územnom členení evanjelickej cirkvi a. v. do Tatranského seniorátu, z ktoré-
ho je doposiaľ preskúmaných cca 90% objektov. Doplnené boli prieskumy desiatich organov 
z územia Bratislavskej diecézy. 

 
Prevažnú časť organov tvoria podľa očakávania organy firmy Gebrüder Rieger (34) 

z obdobia rokov 1885 − 1940. Väčšia časť pochádza z obdobia do 1. svetovej vojny, početnú 
skupinu však tvoria aj nástroje vyrobené v 20. rokoch 20. storočia. Viacerými organmi je za-
stúpené aj obdobie prelomu 30. a 40. rokov 20. storočia, teda záverečné obdobie tvorby fir-
my Gebrüder Rieger.  

Ďalší výrobcovia organov sú zastúpení v mešej miere: Družstvo Dřevopodnik města 
Brna (8 nástrojov z 80. rokov 20. storočia), Firma Rieger-Kloss (6 nástrojov z rokov 1949-
1955 a 1970-1991), Jan Tuček (4 nástroje), dva organy pochádzajú z Kolbayovskej dielne a 
po jednom nástroji od organárov Emanuel Petr, Anton Shonhoffer, Jozef Melzer, Oto Dlugoš, 
František Silovský, Andreas Zimmer, Valentin Babič. Šiestim nástrojom sa nepodarilo určiť 
výrobcu. Z nich 4 nástroje doposiaľ neboli zdokumentované a ani sa o nich nezmieňuje star-
šia organologická literatúra.  

Organy sa poväčšine nachádzajú v dobrom alebo uspokojivom technickom stave. 
Prevláda typ vzdušníc z registrovými kancelami, z ktorých prevažnú časť tvorí kužeľková 
vzdušnica. Organy postavené do začiatku 20. storočia majú väčšinou mechanické traktúry. 
Podstatnú časť tvoria organy s pneumatickými traktúrami, ktoré sa vyskytujú od začiatku 20. 
storočia, cca po koniec 80-tych rokov. 
 
 
3.1.1.3. Dokumentácia, databázový systém, web-strán ka 
 

Špecifikácia: Činnosť v oblasti dokumentácie a informatiky 
Čas trvania: Stála činnosť 
 
Táto úloha zahŕňa zbieranie a spracovanie informácií o fenoménoch súčasnej hudob-

nej kultúry na Slovensku, predovšetkým o osobnostiach – skladateľoch, muzikológoch, kon-
certných umelcoch, hudobníkoch v oblasti jazzu, blues a ďalších hudobných žánrov – a 
o hudobných podujatiach. Údaje sa priebežne spracovávajú do informačného databázového 
systému HC SNORKA.  

K 1.januáru 2011 obsahovala SNORKA cca 81 000 záznamov. Z celkového počtu úda-
jov cca 85% je prístupných na webstránke HC.  
 
Webová stránka HC obsahuje: 

− profily osobností – Skladatelia, Koncertní umelci, Jazz, Blues, Folk, Muzikológovia 
(jednotlivé heslá obsahujú životopisné údaje, zoznam diel resp. 
repertoár, bibliografiu, diskografiu, ocenenia) a profily súborov 

modul hudobné podujatia – festivaly, súťaže, kurzy, semináre a pod. (v podobe 
databázy s možnosťou dynamického vyhľadávania podujatia podľa rôznych 
kritérií) 
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− v sekcii Naše projekty: 
Stredoeurópsky festival koncertného umenia Žilina  
Melos-Étos  

obsahujú charakteristiku podujatia, program, archív fotografií, kontakty 
a aktuálne informácie v priebehu festivalov) 

Koncerty v Mirbachovom paláci  
Výchovno-vzdelávacie koncerty - s rozšírenou informáciou o ponúkaných 

programoch  
Cena Ľudovíta Rajtera 
Archív: Rok slovenskej hudby  

Storočnica Eugena Suchoňa (databáza podujatí na Slovensku 
a v zahraničí, ponuka programov, informácie pre organizátorov 
a ďalšie priebežne aktualizované údaje) 

Projekt DMET  
 

− Publikácie HC – informácia o všetkých edičných tituloch vydaných HC (v členení knihy, 
noty, CD), časopise Hudobný život, možnosť online-objednávok  
 

− Študovňa (Knižničný katalóg HC) – obsahuje katalóg kníh, výstrižkov, časopisov, 
fotogalériu, audio- a videotéku, katalóg nôt a partitúr 

− Hudobný adresár s možnosťou online-prihlášky do databázy  
 
Internetová stránka HC poskytuje aj ďalšie okruhy aktuálnych informácií: 

− Infoservis s aktualitami a správy členené vážna hudba / ostatné žánre – s ponukou 
aktuálnych zahraničných a domácich festivalov, umeleckých kurzov, 
workshopova ďalších podujatí 

centrálne vyhľadávanie 
 

Rast po čtu údajov v IS HC Snorka za ostatné roky 
 

Dátum december 
2006 

december  
2007 

december 
2008 

december 
2009 

december 
2010 

Počet údajov spolu 41 944 59 376 67 993 73 603 80 794 

 
 

Stanovený merate ľný ukazovate ľ: 
zvýšenie počtu záznamov v IS minimálne o 12% oproti roku 2006  

 

 Stav k 31. 12. 2006 
Prírastok záznamov 
od decembra r. 2009 

Nárast po čas r. 2010 
v % oproti r. 2006 

počet údajov v  IS HC 
SNORKA 41 944 7 191 17,12 % 

 
V priebehu roka 2010 bolo do IS HC SNORKA doplnených cca 7 200  záznamov, čo 
v porovnaní s počtom záznamov v roku 2006 predstavuje nárast o cca 17 % . 
 

 
 
3.1.1.4. Informa čné publikácie  
 

Špecifikácia: Činnosť v oblasti dokumentácie a informatiky 
Čas trvania: Stála činnosť 

 
Informačné publikácie sú jedným z výstupov práce na poli dokumentácie a informatiky, 

spracúvajú údaje z oblasti hudobnej kultúry u nás a sú určené na propagáciu slovenského 
hudobného umenia doma a v zahraničí. Ich užívateľmi sú hudobné a iné kultúrne organizácie 
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na Slovensku i v zahraničí, odborná hudobná verejnosť (predovšetkým dramaturgovia, muzi-
kológovia a študenti odborných škôl), kultúrne strediská cudzích štátov v SR, Slovenské in-
štitúty v zahraničí, sesterské organizácie IAMIC, IAML, ECPNM, kultúrne strediská cudzích 
štátov v SR, konzervatóriá a vysoké školy (s hudobným odborom), širšia odborná verejnosť.  

 
 
Spravodaj Akcent   
Jedno číslo v anglickom jazyku, náklad 400 kusov. 
 

Akcent je obdobou spravodajcov vydávaných hudobnými informač-
nými centrami v iných krajinách, s ktorými má rovnakú cieľovú sku-
pinu čitateľov. Informuje zahraničných čitateľov o najdôležitejších 
udalostiach a faktoch zo slovenského hudobného života. Pravidel-
nou súčasťou spravodajcu Akcent je predstavovanie výrazných 
mladých osobností z oblasti kompozičného a interpretačného ume-
nia. V roku 2010 sme formou interview venovali priestor nádejnému 
mladému skladateľovi Andrejovi Slezákovi a výbornému jazzovému 
huslistovi Romanovi Jánoškovi. Stálou súčasťou Akcentu je chro-
nologický prehľadný zoznam premiérovaných diel slovenských au-
torov doma a v zahraničí. Bola zabezpečená distribúcia našim za-
hraničným partnerským inštitúciám.  
 
 

Hudobné udalosti na Slovensku 2011 
ISBN 978-80-89427-06-2 
Náklad 700 kusov. 
 

Dvojjazyčná slovensko-anglická publikácia vychádza každoročne od r. 1997, 
obsahuje prehľad širokého spektra hudobných podujatí na Slovensku (festivaly, 
koncertné cykly, súťaže, kurzy a interpretačné semináre, konferencie a semi-
náre, výstavy, sezóny orchestrov a divadiel) zo všetkých hudobných žánrov. Mi-
nulé ročníky sa stretli s pozitívnou odozvou najmä zahraničných čitateľov, pra-
covníkov slovenských inštitútov v zahraničí a zahraničných kultúrnych inštitútov 
a zastupiteľských úradov na Slovensku, ktorým publikáciu každoročne zasiela-
me. V roku 2010 sme publikáciu rozšírili o prebal s grafickým prehľadom poduja-
tí uľahčujúcim vyhľadávanie podľa miesta a času konania.  
Kalendárium bolo vydané na prelome rokov a zaslané našim zahraničným part-
nerským inštitúciám.  
 
Slovenský hudobný adresár na rok 2011 
 

V priebehu roka 2010 sa uskutočnila aktualizácia modulu Hudobný adresár (zahŕňala revíziu 
údajov adresára osôb, súborov, orchestrov, inštitúcií a ďalších subjektov hudobnej obce; ná-
sledné zadanie do IS a spracovanie a korektúry textov). Slovenský hudobný adresár bol pub-
likovaný v elektronickej podobe na webovej stránke Hudobného centra. 
 

 
 
3.1.1.5. Knižnica, študov ňa, hudobné archívy  
 

Špecifikácia: Informačná činnosť, služby verejnosti, čiastočne dokumentácia 
Čas trvania: Stála činnosť 

 

a) V priebehu roka 2010 bol zabezpečený plynulý chod všetkých ponúkaných knižni čných a 
archívnych služieb študovne na zodpovedajúcej úrovni a k spokojnosti návštevníkov. Služ-
by študovne využilo prezenčne 478 návštevníkov, telefonicky cca 153 osôb. V roku 2010 po-
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kračovalo ODI v triedení a spracovaní dennej tlače, zabezpečovalo výstrižkovú službu, moni-
torovaných a výstrižkovo spracovávaných bolo 20 periodík. Výstrižky sa priebežne zakladali 
do fondov osobností (skladatelia, koncertní umelci, ostatné žánre) a podujatí. V priebehu ro-
ku sa realizovala informačná a konzultačná činnosť v rámci študijných hodín a sprístupňova-
nia dokumentačných fondov. Služby záujemcom (bádateľom, študentom, odbornej verejnosti 
a pracovníkom médií) sa poskytovali aj formou kopírovania výstrižkov, kopírovaním požado-
vaných materiálov z časopisov a kníh. 
 

b) Do archívov a katalógov HC  pribudlo 27 nových hudobných CD nosičov, v knižničnom 
fonde pribudlo 18 kníh, cca 400 fotografií v elektronickej podobe (z celkového prírastku 
v archívoch cca 45% získavame bezplatne na základe spolupráce s vydavateľmi, zahranič-
nými a domácimi hudobnými organizáciami a umelcami). Priebežne sa dopĺňal systematizo-
vaný fond bulletinov a materiálov z hudobných podujatí. Predplatené a sprístupnené boli po-
čas roka 2 online-služby, koncom roka pribudli ďalšie dve.  
 

c) V rámci digitalizácie zvukových nahrávok  bolo z analógového do digitálneho záznamu 
spracovaných 75 MG pásov a do fonoarchívu HC pribudlo 25 CD so skladbami slovenských 
skladateľov. Na študijné a propagačné účely bolo vyžiadaných cca 80 záznamov ukážok 
skladieb. Z celkového počtu 2 500 MG pásov so skladbami slovenských skladateľov je pre-
písaných do digitálnej podoby 1 800 pásov na cca 445 CD nosičoch. 

d) Pracovníci ODI poskytovali podľa potreby konzulta čnú a poradenskú službu  záujem-
com o informácie v rámci jednotlivých oblastí, ktoré dokumentujú. Do tejto činnosti spadá aj 
vybavovanie početnej písomnej a elektronickej domácej a zahraničnej korešpondencie 
a zodpovedanie najrôznejších otázok, s ktorými sa záujemcovia na ODI obracajú, príprava 
podkladov o slovenských umelcoch, inštitúciách, festivaloch a pod. pre publikovanie 
v materiáloch medzinárodných hudobných organizácií, ktorých je HC členom (IAMIC News, 
informačný bulletin IMC).  
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3.1.2. Edičná činnos ť 
 
3.1.2.1. Hudobný život  – časopis, mesa čník 
 
Charakteristika: 
vydávanie mesačníka o klasickej hudbe, jazze a menšinových žánroch 
 
Kvalitatívne parametre: 
Mesačník Hudobný život prináša pravidelne recenzie a publicistické príspevky zo všetkých 
významných podujatí klasickej hudby a jazzu na Slovensku (koncerty Slovenskej filharmónie, 
Štátneho komorného orchestra Žilina, Štátnej filharmónie Košice, Opery SND, Štátnej opery 
v Banskej Bystrici, Opery ŠD v Košiciach, Stredoeurópsky festival koncertného umenia, Bra-
tislavské hudobné slávnosti, Konvergencie a ď.), z ktorých väčšina nie je reflektovaná v iných 
médiách. Spravodajstvo z domova dopĺňa rubrika Zahraničie o významné udalosti 
z hudobných centier, akými sú Drážďany, Viedeň, Mníchov, Berlín, Praha či New York.  
Snaha podporiť mienkotvornosť časopisu Hudobný život v hudobnej komunite viedla tento 
rok k iniciovaniu Ceny opernej kritiky.   
Iný pohľad na interpretačné umenie predstavuje pokračujúca séria rozhovorov, prostred-
níctvom ktorých predstavujeme mladých úspešných domácich interpretov  v rubrike Miniprofil 
(Eva Hornyáková, Lenka Máčiková, Lucia Kopsová, Vladimír Ondrejčák, Tomáš Šelc, Juraj 
Čižmarovič a i.). Protipólom rubriky Miniprofil sú rozhovory v rubrike V zrkadle času s pa-
mätníkmi z radov interpretov alebo pedagógov (klavírne duo Kojanová-Novotný, zbormajster 
Jan Maria Dobrodinský).  
Hudobný život si kladie naďalej ambíciu kriticky hodnotiť aktuálne problémy slovenského hu-
dobného života (rozhovor s novým riaditeľom SND Ondrejom Šothom, rozhovor so šéf-
dirigentom Slovenskej filharmónie Emmanuelom Villaumom, odborná polemika ohľadom et-
nicity Franza Liszta).  
Profil časopisu neodmysliteľne dopĺňajú články venované histórii, ktoré sú zamerané na 
osobnosti slovenskej i svetovej hudby (J. S. Bach, R. Schumann, F. Chopin, P. Polanský). 
Hudobný život pokračuje aj v uverejňovaní popularizačno-analytických textov v rubrike 
Skladba mesiaca.   
S kladnými ohlasmi sa stretávajú profilové rozhovory s domácimi i svetovými osobnosťami 
(Ida Černecká, Ján Slávik, Peter Katina, Antoni Wit, Ramón Vargas, Jan Garbarek a i.), ako 
aj pohľady na hudbu od „nehudobníkov“ v rubrike Čo počúva (Mária Ferenčuhová, Marko 
Škop, Daniela Kapitáňová a ď.).  
Dôležitou časťou časopisu sú aj jazzové rubriky reflektujúce domáce a zahraničné podujatia 
(Jarné Bratislavské jazzové dni, Festival Doda Šošoku, Jazznica, Jazz pod vežou, Jazz Fest 
Wien), doplnené rozhovormi s účinkujúcimi umelcami a recenziami jazzových nahrávok. 
Zvlášť cenná je pravidelná spolupráca s renomovaným jazzovým publicistom Igorom Was-
serbergerom v seriáli Jazz a Európa.   
Hudobný život je v súčasnosti partnerom takmer každého významnejšieho podujatia klasic-
kej hudby alebo jazzu na Slovensku (Hammerklavier festival, Jazznica, Gitarový festival J. K. 
Mertza, Komorné dni J. N. Hummela, Košická hudobná jar, Festival peknej hudby, Slovenské 
historické organy, Konvergencie). Do mediálnych partnerstiev vstupuje s cieľom propagovať 
časopis a rozšíriť len veľmi pomaly sa meniacu čitateľskú i autorskú základňu, ale tiež po-
môcť novovzniknutým projektom (Ars Organi Nitra, Open Jazz Fest). Konštantnými problé-
mami zostávajú otázky pomaly sa meniaceho autorského i čitateľského zázemia, pokrytia 
podujatí v regiónoch či vysoká cena časopisu. Jedným zo spôsobov, ako sa redakcia snaží 
túto situáciu ovplyvniť je aj forma odborných stáží pre študentov muzikológie, ktorú realizu-
jeme v spolupráci s Katedrou hudobnej vedy FF UK v Bratislave.  Vstupuje tiež do dialógu 
s hudobnou komunitou na Slovensku prostredníctvom verejných diskusií s účasťou redakto-
rov časopisu.   
Na základe verejného obstarávania z roku 2010 časopis vyrábala spoločnosť KASICO, spol. 
s r. o. v Prievidzi. 
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– V roku 2010 redakcia Hudobného života pokračuje v krokoch na podporu predaja pro-

stredníctvom: 
– –      internetovej stránky časopisu , kde sú uverejnené upútavky na dominantné tex-

ty, ale aj kompletné vybrané texty. Súčasťou stránky je diskusné fórum s niekoľkými 
tematickými okruhmi. Cieľom ostáva, po dosiahnutí relevantnej návštevnosti stránky, 
spustenie prieskumu názorov a očakávaní čitateľskej obce; dlhodobým zámerom je 
tiež sprístupnenie archívnych vydaní Hudobného života na stránke;  

– –      mediálnych výstupov vo forme rozhovorov a článkov (publicistické aktivity re-
daktorov vo všeobecne orientovaných mienkotvorných médiách s odkazom na časopis 
Hudobný život); 

– –      mediálnych spoluprác a partnerstiev s významnými domácimi i zahraničnými 
hudobnými podujatiami zviditeľňujúcich značku časopisu v doteraz bezprecedentnej 
intenzite – Bratislavské hudobné slávnosti, Košická hudobná jar, Konvergencie, Festi-
val peknej hudby Banská Štiavnica, Hudba Modre, medzinárodný festival súčasnej or-
ganové festivaly a ďalšie. Hudobný život je mediálnym partnerom Slovenskej filhar-
mónie a Štátnej filharmónie Košice. Je tiež mediálnym partnerom prestížneho ocene-
nia Krištáľové krídlo pre rok 2009 a Ceny Sebastian; 

–  –      prikladaním CD a publikácie Hudobné udalosti na Slovensku  do čísiel Hu-
dobného života, určených pre predplatiteľov, aby sa – pri zachovaní pôvodnej predaj-
nej ceny – podarilo zvýšiť atraktivitu časopisu a súčasne motivovať čitateľov 
k získavaniu časopisu formou predplatného. 

 
Užívatelia: 
Inštitúcie – VŠMU, SAV, FF UK, Hudobné múzeum SNM, hudobné oddelenia knižníc, Slo-
venská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Štátna opera 
Banská Bystrica, Hudobný fond, mestské kultúrne strediská, ZUŠ, základné školy, stredné 
školy 
Fyzické osoby – profesionálni hudobníci, kultúrni manažéri, hudobní vedci, dramaturgovia, 
laici 
 
 
 
3.1.2.2. Vydanie knižných a notových publikácií  
 
 
a) Edícia Súborné dielo Jána Levoslava Bellu : 

Rekviem c mol 
 
Charakteristika: 
vydávanie súborného diela významného slovenského skladateľa 
 
Kvalitatívne parametre: 
„Ak existuje nejaký základný kameň novodobej slovenskej hudobnej kultúry, tak je 
ním tvorba Jána Levoslava Bellu (1843 – 1936). Jeho dielo dodnes predstavuje vrcholnú au-
torskú kvalitu, a to vo všetkých žánroch, v ktorých tvoril.“ (Vladimír Godár) Edícia súborného 
diela Jána Levoslava Bellu, začatá roku 1997, sa do roku 2005 sústredila na skladateľovu 
komornú hudbu a hudbu pre klavír. Po piesňovej tvorbe (2007, 2008) sa tím editorov (Marek 
Spusta, PhDr. Jana Lengová, CSc. a Peter Zagar) v roku 2010 sústredil na vydanie Bellovho 
Rekviem c mol. Nakoľko sa ukázalo, že je potrebné uskutočniť rozsiahlejší pramenný vý-
skum k vydaniu, editori sa rozhodli v záujme vysokej kvality vydania presunúť termín vydania 
na rok 2011. 
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b) Edícia inštruktívnej literatúry 
Czerny: Prvé cvi čenia op.599 

 
Charakteristika: 
vydávanie inštruktívnej literatúry pre adeptov hry na hudobných nástrojoch 
 
Kvalitatívne parametre: 
Edíciu inštruktívnej literatúry dopĺňame o žiadaný titul – najobľúbenejšie a pedagogicky najú-
činnejšie cvičenia pre klavír. Oproti doterajšej vydavateľskej praxi na Slovensku toto vydanie 
zohľadňuje pôvodné tlače diela a pridržiava sa pôvodného autorského členenia cvičení na 
tematické okruhy. Editorkou publikácie je Eva Rebrová. 
Kvantitatívne parametre: náklad 1000 kusov 
 
Užívatelia: 
Základné umelecké školy 
Fyzické osoby – široká laická verejnosť, muzikológovia, pedagógovia, študenti 
 
 
 
c) Edícia prekladov   
 
 
Norman Lebrecht: When the Music Stops  (Keď hudba zm ĺkne) 
 
Ide o zaujímavú štúdiu britského kritika o metódach používaných v súčasnom hudobnom 
priemysle a o ich dopadoch na prax predvádzania vážnej hudby. Kniha vyvolala v odborných 
kruhoch rozruch a stala sa katalyzátorom úvah o postavení vážnej hudby v súčasnej spoloč-
nosti. Preklad textu (má cca 520 strán) vznikol v roku 2010 (vytvorila ho Katarína Godárová), 
jeho redigovanie a vydanie bude predmetom činnosti v roku 2011. 
 
 
Eduard Hanslick : O hudobnom krásne  
 
Charakteristika: 
vydávanie prekladov kľúčových hudobno-teoretických textov 
 
Kvalitatívne parametre: 
Slovenskému záujemcovi o estetiku hudby sa dostáva do rúk jeden z najslávnejších a najci-
tovanejších hudobnoestetických textov 19. storočia. Od svojho prvého vydania v roku 1854 
tento spis vyvolával búrlivé súhlasné, ale aj vášnivé polemické a kritické reakcie. Jeho autor 
Eduard Hanslick patril k najrenomovanejším hudobným kritikom a vedcom 19. storočia. V 
základnom postoji k dielu zdôrazňuje realistický racionálny nadhľad a tým priamo aj nepria-
mo razí cestu vedeckému prístupu k estetickej analýze umeleckého diela a k stanoveniu jeho 
hodnoty. Práve odmietnutím čisto citových hľadísk kladie Hanslick vzťah estetického subjek-
tu a objektu na novú úroveň, ktorá umožňuje poznať a vedecky zdôvodniť krásno. Dôsledky 
ďalekosiahlych metodologických základov pre estetickú analýzu hudobného diela a hudby 
všeobecne, ktoré vizionársky položil Hanslickov spis, sa významne prejavujú až do našej sú-
časnosti. (Odborná spolupráca: Miloslav Blahynka, preklad: Ladislav Šimon.) 
Kvantitatívne parametre: náklad 1000 kusov 
 
Užívatelia: 
Inštitúcie – VŠMU, konzervatóriá, hudobné oddelenia knižníc, Hudobný fond, mestské kul-
túrne strediská, ZUŠ 
Fyzické osoby – široká laická verejnosť, muzikológovia, pedagógovia, študenti 
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Richard H. Hoppin : Antológia stredovekej hudby  
 
Charakteristika: 
vydávanie prekladov kľúčových hudobno-teoretických textov 
 
Kvalitatívne parametre: 
Rozsiahla Antológia stredovekej hudby, zostavená americkým muzikológom Richardom H. 
Hoppinom, je neodmysliteľným doplnkom autorovej ťažiskovej práce Hudba stredoveku (Hu-
dobné centrum 2007), pre ktorú tvorí zdroj ilustračných príkladov, s mnohými odkazmi v ana-
lýzach. Antológia poskytuje užitočný a reprezentatívny prehľad stredovekých foriem a štýlov 
od gregoriánskeho chorálu až po rytmicky zložitú polyfóniu neskorého 14. storočia. Editor sa 
v možnej miere vyhýba skladbám, nachádzajúcim sa v iných dostupných antológiách, a záro-
veň uvádza iba úplné skladby s úplným textom strofických piesní. Hoppin sa v transkripciách 
stredovekých rukopisov snaží modernou notáciou zachytiť to, čo by stredovekí interpreti 
z toho-ktorého rukopisu vyrozumeli. Vďaka tomuto prístupu poskytuje publikácia, okrem štu-
dijného zamerania, aj možnosti pre uplatnenie v interpretačnej praxi. 
Kvantitatívne parametre: náklad: 800 kusov 
 
Užívatelia: 
Inštitúcie – VŠMU, konzervatóriá, hudobné oddelenia knižníc, Hudobný fond, mestské kultúr-
ne strediská, ZUŠ 
Fyzické osoby – široká laická verejnosť, muzikológovia, pedagógovia, študenti 
 
 
d) Edícia Monumenta musicae slovacae 
Franz Paul Rigler: Tri rondá pre klavír  (prioritný projekt) 
 
Charakteristika: 
vydávanie hudobných pamiatok súvisiacich s územím Slovenska 
 
Kvalitatívne parametre: 
Vydanie notovej publikácie Franz Paul Rigler: Tri rondá pre klavír (pracovný názov Skladby 
pre klávesové nástroje) sme realizovali v súlade s pôvodným zámerom podporiť 
a prezentovať staršiu hudbu, ktorá sa viaže na teritórium Slovenska. Publikácia vyšla v našej 
edícii Monumenta musicae slovacae, v ktorej spomínaný cieľ realizujeme už piaty rok. 
Riglerove rondá predstavujú technicky a štýlovo vyspelé kompozície vrcholného klasicizmu 
a prvé moderné, kriticko-praktické vydanie pomôže šíriť túto hudbu u nás i v zahraničí. Na 
vydanie bolo potrebné získať prameň z Gesellschaft der Musikfreunde vo Viedni a súhlas 
majiteľa prameňa s vydaním. Prameň editorsky spracoval Mgr. Andrej Šuba a pripravil ho na 
zalomenie; na výslednej podobe notového zápisu spolupracoval Peter Zagar a publikáciu 
graficky dotvoril Stanislav Grich. 
Kvantitatívne parametre: náklad: 1000 kusov 
 
Užívatelia: 
Inštitúcie – VŠMU, konzervatóriá, hudobné oddelenia knižníc, ZUŠ 
Fyzické osoby – široká odborná i laická verejnosť, muzikológovia, pedagógovia, študenti 



 21 

3.1.3. Podpora reziden čných súborov 
 
Špecifikácia : hudobné podujatia 
Čas trvania : stála činnosť – premietnutá do ukazovateľov kalendárneho roku 
 

3.1.3.1. Jazzové súbory  
 

V uplynulom roku Hudobné centrum participovalo na zorganizovaní turné 
medzinárodnej formácie Radovan Tariška Sextet (21. marca – 3. apríla 2010) po 
slovenských a českých festivaloch a koncertoch (Bratislava, Brno, Valašské Meziříčí, 
Kroměříž, Trutnov, Praha, Žilina, Lučenec, Trnava, Galanta).  

 
 

Podporilo i vystúpenie Miloš Želez ňák trio  v Hudobnom klube JazzDock 
Praha (8. marca 2010), účinkovanie swingového orchestra Bratislava Hot Serena-
ders  pod vedením vynikajúceho slo-
venského jazzového trubkára Juraja 
Bartoša na festivale v Marckolswingu 
vo Francúzsku (20. marca 2010), vy-

stúpenie skupiny AMC Trio & Ulf Wakenius  
v pražskom klube Reduta (20. apríla 2010).  

Odkúpením 200 ks nového albumu Petra Lipu  
od vydavateľa ORF v Rakúsku sme sa stali spoluvyda-
vateľmi tohto CD.  

 

V máji aj vďaka Hudobnému centru vystúpila 
formácia Milo Suchomel Quartet  v zložení Milo Su-
chomel, Ľuboš Šrámek, Štefan Bartuš, Peter Solárik na 
dvoch koncertoch Jazzového festivalu v Bukurešti 
v Rumunsku (7. a 12. mája 2010).  

 

V júni sme participovali na zorganizovaní Gitarových a basgitarových workshopov „GuitarFest“ 
pod vedením gitaristu Juraja Buriana  dňa 3. júna 2010 v hudob-
nom klube „U Očka“ v Bratislave, podporili sme vystúpenie jazzo-
vej speváčky Hanky Gregušovej  na festivale „zJAZZd na Spor-
towej“ v meste Dębica (5. júna 2010, Poľsko), jazzového tria PA-
CORA (Róbert Ragan, Stanislav Palúch, Marcel Comendant) na 
festivale International Music Festival of 13 Towns v Moravskom 
Krumlove (ČR).  

   

Naďalej úspešne pokračuje aj spolupráca s poľským or-
ganizátorom festivalu Summer Jazz Days Warszawa , vďaka 
ktorému mohli už po piaty krát vystúpiť na tomto festivale sloven-
skí interpreti. Dňa 4. júla na podujatí „Slovak Day“ v rámci tohto festivalu vystúpila mladá zostava Dá-
vid Hodek Quartet  s len dvanásťročným leadrom – bubeníkom Dávidom Hodekom.  

 

Medzinárodná zostava slovenského jazzového klavi-
ristu Ľuboša Šrámka East European Artsemble sa predsta-
vila na renomovanom festivale Bohemia Jazz Fest   
v troch českých mestách: 22. júla v Brne, 23. júla  
v Prachaticiach, 24. júla v Českých Budějoviciach.  

 
 Vďaka Hudobnému centru vystúpil v rakúskom Grazi 
CZ/SK Bigband Matúša Jakab čica  na koncerte „Monday 

Nights in Wist“ dňa 11. októbra 2010.  
 

 

V dňoch 8. – 11. novembra sme sa finančne podieľali na jazzových workshopoch klaviristu 
Jeffa Gardnera  (USA), Róberta Ragana  (kontrabas, SK) a Petra Solárika  (bicie, SK). Išlo o sériu 
tvorivých dielní na Konzervatóriách v Banskej Bystrici (8. 11.), v Košiciach (9. 11.), v Žiline (10.11.) a 
na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (11. 11.).  
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East European Artsemble  vystúpili v novembri 2010 znovu v Českej 

republike. Tentokrát v Brne, vrámci jazzových štvrtkov nazvaných „Jazz v Ze-
mance“ 25. novembra 2010.  

 

Už 10. výročie oslávil v bratislavskom Klube Za Zr-
kadlom petržalský jazzový festival PET JAZZ 2010 , na kto-
rom sa predstavili slovenskí jazzoví interpreti dňa 2. de-
cembra 2010: Martin Valihora & Funk Punk Project, Milo 
Suchomel Quartet s americkou speváčkou Gail Anderson 
a skupina Sanyland so Zuzanou Mikulcovou. 
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3.1.4. Koncertné podujatia 
 

Počty  podujatí: 
Výchovné koncerty                422 
20. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Žiline     7 
Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci v Bratislave      41 
Aktivity v Slovenských inštitútoch v zahraničí      11 
Aktivity z poverenia MK SR             1 
Fórum mladých talentov         23 
Ostatné koncerty                     73 
Mládežnícky orchester EÚ EUYO          1 
Koncertv Primaciálnom paláci (prioritný projekt)        6 
 
 
3.1.4.1. Výchovné koncerty 
 

Výchovno-vzdelávací projekt Hudobného centra (HC) - Výchovné koncerty pre školy 
(VKŠ) naďalej prispievajú k plneniu dôležitej úlohy – výchovy k uvedomelému počúvaniu 
hudby, k chápaniu hudby ako umenia. HC sprostredkúva mladej generácii výchovné koncer-
ty ako doplnkový činiteľ k predmetu hudobná výchova v rámci učebných osnov na základ-
ných a stredných školách. Predstavujú doplňujúci článok v absencii kvalitných programov 
v oblasti hudobného vzdelávania a výchovy. Cieľom HC je dosahovať prostredníctvom VKŠ 
činnostnú a tvorivú koprodukciu postavenú na aktivite a spoluúčasti žiakov a zároveň spro-
stredkovanie hlbokého a ničím nenahraditeľného zážitku. A to zážitku nielen z hudobného 
výkonu, ale aj  z prostredia a vzájomného spojenia múz. Portfólio HC zahŕňa v súčasnosti 
projekty určené deťom predškolského veku, žiakom základných škôl a študentom stredných 
škôl. Aktivita VKŠ je sledovanou úlohou MK SR. HC pravidelne prináša výchovné koncerty 
pre školy (VKŠ) ako doplnok učebných osnov hudobnej výchovy v materských, základných a 
stredných školách. Prostredníctvom nich sa deti dostávajú do priameho kontaktu s vážnou 
hudbou. HC prispieva v absencii kvalitných programov v oblasti hudby a vychováva poten-
ciálne koncertné publikum a interpretov. HC za kalendárny rok 2010 uskutočnilo 422 VKŠ, 
ktoré navštívilo 37 062 detí. HC pokračuje v prijatej stratégii pri organizovaní VKŠ, kde sa 
stanovil minimálny počet detí zúčastnených na VKŠ (60). Určila sa tiež jednotná cena vstu-
penky pre dieťa v hodnote 1,- €, ktorá je taká istá, ako je hodnota jedného kultúrneho pouka-
zu. Kultúrne poukazy, ktoré zaviedlo MK SR sa ukázali ako preferovaný spôsob uhrádzania 
VKŠ zo strany škôl a plnia svoju nezastupiteľnú úlohu. Pri realizácii VKŠ HC rozšírilo svoju 
pôsobnosť, pripravilo a zorganizovalo VKŠ i pre deti s rôznym zdravotnými postihnutiami, 
napr. s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo pre deti postihnuté autizmom. Usku-
točnilo VKŠ i pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským, v bulharskej škole, v 
škole s rómskym etnikom a pod. Spokojnosť s úrovňou VKŠ dosvedčujú aj kresby a ďakovné 
listy, ktoré HC pravidelne dostáva od na koncerte zúčastnených žiakov a pedagógov. V pr-
vom polroku 2010 HC vypísalo konkurz na nové projekty VKŠ s cieľom  rozšíriť portfólio 
o nové kvalitné VKŠ. Prihlásilo sa 6 účastníkov, ktorí predložili projekty s rôznym tematickým 
zameraním. Komisia VKŠ, ktorá pracuje pri HC predbežne schválila 4 projekty (Poviem Vám 
to cez fujaru, Ľudová hudba kedysi a dnes, Divadlo sveta v troch minútach, Gelem, gelem – 
Ideme, ideme). Akreditácia pilotného projektu Ľudová hudba kedysi a dnes, ktorý následne 
zaradilo HC do svojho portfólia VKŠ, prebehla v druhom polroku po zasadnutí Komisie VKŠ. 
Dlhodobo sledujeme, že predmetu hudobná výchova je v rámci všeobecnovzdelávacieho 
školstva venovaný stále nedostatočný priestor. Školy sú ďalej enormne vystavené mnohým 
komerčným ponukám zo strany iných organizačných subjektov, ktoré nezávisle od obsahu 
a potrieb výchovno-vzdelávacieho procesu negatívne ovplyvňujú dopyt po výchovných kon-
certoch pre školy realizovaných HC. Preto sa HC rozhodlo vydať svoje prvé propagačné 
DVD s názvom Výchovné koncerty Hudobného centra. DVD ponúka ukážky druhovo rozma-
nitých VKŠ, fotogalériu, aktuálnu ponuku VKŠ a všeobecné informácie o HC. Vďaka propa-
gačnému DVD a možnosti využitia kultúrnych poukazov sa nám darí udržať záujem o naše 
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koncerty zo strany škôl, s ktorými dlhodobo spolupracujeme, no zároveň získavame aj nové 
kontakty v regiónoch, kde čelíme konkurencii zo strany súkromníkov. HC udržiava vysokú 
estetickú a výchovnú úroveň  v rámci svojho portfólia VKŠ, a to vďaka vysokej úrovni preve-
denia v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. HC naďalej pracuje na propagácii VKŠ 
a napĺňaní svojich ambícií v súvislosti s čo najlepším sprostredkovaním VKŠ  pre čo najväčší 
počet žiakov na celom území SR.   
 
Z ohlasov na naše VKŠ vyberáme: 
 
„...chcela som sa poďakovať za kvalitne pripravené podujatie...všetci vyučujúci vyjadrili spo-
kojnosť, čo pri iných podobných podujatiach nebýva pravidlom. Väčšina žiakov bola nadše-
ná...“ 
ZŠ Pionierska, Rajecké Teplice 
(VKŠ Roztancovaná jar, 20. 4. 2010) 
 
„...ich vystúpenie bolo na vysokej profesionálnej úrovni...ukázali deťom aká môže byť hudba 
veselá, zázračná... zároveň chceme poďakovať Hudobnému centru za ich vynikajúcu ponuku 
výchovného koncertu.“ 
ZŠ internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Bratislava 
(VKŠ Cirkus muzikus, 8. 6. 2010) 
 
„Ďakujeme umelcom z Hudobného centra v Bratislave za prekrásny zážitok z výchovného 
koncertu, ktorý si odniesli nielen deti, ale aj pani učiteľky.“ 
MŠ Štúrova, Leopoldov 
(VKŠ Dobrodružstvá Dona Chichota, 18. 2. 2010) 
 
„Ďakujeme za prekrásny zážitok, ktorý poskytli Vaši umelci našim deťom i nám...“ 
MŠ Záhorská Ves 
(VKŠ W. A. Mozart  Bastien a Bastienka, 3. 6. 2010) 
 
„Deti z Materskej školy pri Základnej škole s Materskou školou v Lužiankach Vám touto ces-
tou ďakujú za krásne vystúpenie. Na pamiatku a na znak vďaky sme pre Vás vyrobili darček 
– spoločná práca detí.“ 
MŠ pri ZŠ s MŠ Lužianky Žilina  
(VKŠ W. A. Mozart  Bastien a Bastienka, 25. 6. 2010)   
„Ďakujeme umelcom za profesionálne prevedenie pre naše deti, konané dňa 1.10.2010 
v materskej škole v Záhorskej Vsi, za veku primeranosť a prekrásny umelecký zážitok pre 
deti i učiteľky.“ 
MŠ Záhorská Ves, Bratislava  
(VKŠ  Zvoľ si svoju Miss Vivaldi, 1. 10. 2010) 
 
„...touto cestou sa Vám chceme za všetkých pedagógov, ale hlavne za naše deti veľmi pek-
ne poďakovať za skutočný hudobný zážitok...“ 
Spojená škola Pod papierňou, Bardejov  
(VKŠ Od rohu k rohu, 1. 10. 2010) 
 
 „...po prvýkrát sme mali možnosť medzi nami privítať umelcov, ktorí hrajú na sláčikových 
nástrojoch, troška sme sa obávali, či naši žiaci budú vedieť oceniť ich umelecké majstrov-
stvo, ale Vaši umelci ich všetkých, malých i veľkých naozaj výborne pobavili a nenásilnou, 
zábavnou formou mnohému priučili...“ 
ZŠ Svätý Jur  
(VKŠ  Rozprávka o sláčikovom kvartete, 20. 10. 2010) 
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  VKŠ – Ako sme pesničky obliekali                          VKŠ - Popolvár 
  (autor  Juraj Hatrík)                         (autorka Marta Pažická) 
 

 
 
 
3.1.4.2. Stredoeurópsky festival koncertného umenia  v Žiline 
  

20. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia 19.-24. apríl 2010, Dom 
umenia Fatra, Žilina  
Návštevníci tohto v strednej Európe jedinečného podujatia si mohli vychutnať vystúpenia elity 
súčasnej svetovej scény klasického interpretačného umenia, víťazov aj tých najrenomova-
nejších a najväčších svetových interpretačných súťaží vrátane Kráľovnej Alžbety v Bruseli, 
ARD Mníchov, Čajkovského súťaže v Moskve, špecializovaných súťaží v Ženeve, Osake, 
Bloomingtone, Melbourne, New Yorku  a i. Všetci účinkujúci sólisti už dnes patria k ozdobám 
koncertných pódií v kultúrnych metropolách sveta a dosiahli výrazné úspechy v doterajšej 
umeleckej činnosti. K najsilnejším zážitkom jubilejného 20. ročníka SFKU patrili 
vystúpenia hosťa festivalu fenomenálneho ruského trubkára Sergeja Nakariakova, a držiteľky 
Ceny hudobnej kritiky z roku 2009 - bulharskej umelkyne, hráčky na marimbu Vassileny Se-
rafimovej. Skvelými výkonmi sa prezentovali najmä taliansky dirigent Francesco Angelico, 
maďarský violončelista István Várdai, či francúzsky harfista Emmanuel Ceysson. Technicky 
i výrazovo presvedčivý výkon nadchol publikum aj v podaní malých komorných telies sláči-
kového kvarteta z Českej republiky Bennewitzovho kvarteta a klavírneho tria z Nemecka 
ATOS. Hlboký dojem zanechali u návštevníkov aj ďalší mladí inštrumentalisti - slovenský 
husľový virtuóz Dalibor Karvay i vychádzajúca hviezda klavírneho odboru Francesco Pie-
montesi zo Švajčiarska. 20. ročník festivalu priniesol aj dva špeciálne koncerty, jeden 
v podaní slovenských vokálnych umelcov, držiteľov cien z predchádzajúcich ročníkov festiva-
lu (Adriany Kučerovej a Terézie Kružliakovej – Štefan Kocán pre náhle ochorenie neúčinko-
val) v sprievode orchestra Cappella Istropolitana, ktorí predviedli dielo jubilujúceho baroko-
vého skladateľa G. B. Pergolesiho Stabat mater – a záver festivalu patril Petrohradskému 
komornému orchestru s jeho dirigentom Juri Gilbom a dnes už svetoznámym mladým trubká-
rom Sergejom Nakariakovom. Program koncertu 23. apríla bol zároveň venovaný Roku kres-
ťanskej kultúry a Š. Kocána v interpretácii Dvořákových Biblických piesní nahradil Peter Mi-
kuláš. Festival naplnil očakávania odbornej i laickej verejnosti, všetky koncerty resp. koncert-
né vystúpenia boli sprevádzané nadšenými ováciami publika a po každej stránke patril medzi 
najlepšie ročníky jeho doterajšej histórie. Po organizačnej stránke bol aktuálny ročník mimo-
riadne náročný najmä kvôli nepredvídaným a vážnym problémom spojeným s leteckou pre-
pravou, avšak okrem časti otváracieho koncertu sa tieto priamo nedotkli ďalšieho priebehu 
podujatia. Príťažlivým z hľadiska dramaturgického bolo aj zaradenie 5 orchestrálnych kon-
certov, pozvanie až 3 renomovaných zahraničných orchestrov, mladých interpretov svetové-
ho mena, príťažlivým koncertným programom.  Umelci predviedli vynikajúce interpretačné 
výkony a pripravili návštevníkom koncertov nezabudnuteľné umelecké zážitky. Hudobné cen-
trum je hlavným organizátorom tohto vrcholného podujatia svojho druhu v Európe. Umel-
ci/súbory pozvaní účinkovať na 20. ročníku SFKU reprezentovali 10 krajín Európy: Bulhar-
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sko, Českú republiku, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rusko, Slovensko, Švaj-
čiarsko a Taliansko. Kvôli nemožnosti dostať sa na festival v dôsledku leteckej krízy nemohli 
na festivale účinkovať dirigent z Poľska a francúzsky fagotista.   
 

Účinkujúce orchestre:  
Czech Virtuosi Brno – otvárací koncert (19.4.) s dirigentom Jakubom Kleckerom (Česká re-
publika) 
Camerata Salzburg (Rakúsko) – koncert (21.4.)  
Štátny komorný orchester Žilina – s talianskym dirigentom Francescom Angelicom  
- koncert (22.4.) 
Komorný orchester mesta Bratislavy Cappella Istropolitana so slovenským  dirigentom Marti-
nom Leginusom (23.4.),  
Petrohradský komorný orchester  s dirigentom Juri Gilbom (Rusko) – záverečný koncert 
(24.4.).  
Komorný koncert, ako aj koncert laureátov súťaží študentov slovenských konzervatórií sa 
uskutočnili v utorok 20. apríla. 
O Cenu hudobnej kritiky  sa v tomto roku uchádzali:  1 dirigent, 4 sólisti a 2 komorné súbory 
(sláčikové kvarteto a klavírne trio) zo 7 krajín Európy (pri neúčasti 1 dirigenta a 1 ďalšieho 
sólistu) 
 

Ocenenia pre súťažiacich 
Stredoeurópsky festival koncertného umenia je vzácnou kombináciou festivalu klasickej hud-
by s prvkami súťaže. Medzinárodná porota, zložená  z hudobných odborníkov a publicistov 
z Českej republiky, Maďarska, Poľska a zo Slovenska rozhodla o udelení niekoľkých zaují-
mavých ocenení, z ktorých väčšina dáva ich držiteľom príležitosť ďalšieho koncertného vy-
stúpenia na Slovensku či v Českej republike. 
 

Udelené ceny 
Hlavnú cenu festivalu - Cenu hudobnej kritiky, ktorú udeľuje porota za najvýraznejší interpre-
tačný výkon festivalu získal taliansky dirigent Francesco Angelico.  
Cenu medzinárodného hudobného festivalu Pražská jar udeľovanú MHF Pražská jar získal 
violončelista z Maďarska István Várdai. 
Po prvýkrát udelenú Cenu Slovenského rozhlasu – vystúpenie so Symfonickým orchestrom 
Slovenského rozhlasu a recitál na medzinárodnom festivale komornej hudby Rádia Devín – 
získali harfista Emmanuel Ceysson (Francúzsko) a sláčikové kvarteto z Českej republiky 
Bennewitzovo kvarteto.   
Cenu publika, ktorú udeľuje Hudobné centrum  na základe hlasovania koncertného publika 
získal Dalibor Karvay.  
Cenu pre najmladšieho účastníka festivalu, udeľovanú primátorom mesta Žilina Ivanom 
Harmanom, získal maďarský violončelista István Várdai.   
Festival a jeho sprievodné podujatia navštívilo cca 2800 divákov, bol propagovaný 
a medializovaný rôznymi formami na miestnej i celoštátnej úrovni. Všetky koncerty festivalu 
boli nahraté aj Slovenským rozhlasom. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia boli Slo-
venský rozhlas a STV, mediálnymi partnermi boli Rádio Viva, TA3, Rádio ZET, TV Patriot, Ži-
linský večerník, Žilinské noviny, Webnoviny, The Slovak Spectator, odborné periodiká Hu-
dobný život, Hudební rozhledy (ČR), články o podujatí uverejnili a uverejnia aj v časopise 
Harmonie (ČR) i v Maďarskej republike  a i.  Plagáty v Euroskrinkách boli umiestnené v 13 
mestách Slovenska, plagáty k podujatiu boli rozmiestnené v meste Žilina a okolitých mestách 
žilinského regiónu, ako aj v MHD v Žiline. V Žiline a okolí bolo rozmiestnených aj 24 billboar-
dov. Na web stránke mesta Žiliny bolo podujatie propagované vo forme umiestneného po-
hyblivého reklamného banneru. Po prvýkrát v histórii sa konala prezentácia SFKU aj 
v zahraničí, a to v Slovenskom inštitúte vo Viedni/Rakúsko. Festival sa konal s finančným 
príspevkom Ministerstva kultúry SR a pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča. 
Hlavnými partnermi festivalu boli:   
Mesto Žilina, Dexia banka a Štátny komorný orchester Žilina 
 



 27 

Ohlasy z tlače (výber) 
...... Dokonalé umění v rukách mistrů byl podtitul letošního jubilejního dvacátého ročníku 
Středoevropského festivalu koncertního umění v Žilině. Pořadateli – Hudobnému centru 
v Bratislavě se v letošním roce podařilo získat více finančních prostředků a tak mohl být ten-
to ročník vskutku reprezentativní. …. 
Lenka Kılıç, Harmonie 
 

Soutěžní festival vítězů prestižních světových soutěží v Žiline je akcie k závidění…20. ročník 
SFKU pojali organizátoři, což je slovenské Hudobné centrum, slavnostně. Vybrat a získat 
skutečný výkvět mladých světových interpretů, to je každoroční dramaturgický a logistický 
úkol.  Oslava výročí nabídla dokonce pět orchestrálních koncertů, které zajistili obrovský zá-
jem publika, a výjimku, dva večery nebyli soutěžní. 
Anna Šerých,  Hudební rozhledy 
Osobne považujem za logistický zázrak, že sa do Žiliny podarilo dostať súbory ako Camerata 
Salzburg či Petrohradský komorný orchester a väčšinu po svete rozcestovaných sólistov 
v čase, keď islandská sopka menila trasy leteckých spojení 
Melánia Puškášová, Hudobný život 

Superlatívy ako „Paganini trúbky“, „Caruso trúbky“ a mnohé iné, ktoré sa spájajú s menom 
Sergej Nakariakov sa môžu zdať užitočnými marketingovými nástrojmi na pritiahnutie pozor-
nosti senzáciechtivého obecenstva. Tento umelec však ponúka viac ako len dych vyrážajúce 
bravúrne kusy a efektné predvádzanie svojich nadpriemerných schopností. Jeho hra, osobitý 
prejav úplne kontrastujú so zažitou predstavou extrovertného trubkára - sólistu.  
... Organizátori jubilejného 20. ročníka SFKU trafili skutočne do čierneho a ostáva dúfať, že si 
toto podujatie udrží svoju úroveň aj v nasledujúcich rokoch. 
Robert Kolář, Hudobný život 
 

Vassilena Serafimova pre Žilinský večerník: 
„Je pre mňa veľkým potešením, že som sa sem vrátila. Mám rada tunajších ľudí. Sú veľmi 
priateľskí. Keď som bola na včerajšom koncerte, veľmi som ocenila atmosféru, ktorá tu vlád-
la. Každý návštevník vyzeral šťastne. Aj preto mám skutočne rada tento festival. Teší ma, že 
som tu už druhýkrát za pomerne krátku dobu“. .... „Cítim sa tu dobre aj vďaka ľuďom, ktorí 
festival organizujú....“ 
 
 
 
 

                         

        Francesco Angelico (Taliansko)        Emmanuel Ceysson (Francúzsko)              István Várdai (Maďarsko) 
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     Sergej Nakariakov (Rusko) 
 
 
 
3.1.4.3. Koncerty v Galérii mesta Bratislavy – Mirb achov palác 
 

V rámci nedeľných matiné v Galérii mesta Bratislavy Hudobné centrum dramaturgicky 
pripravilo a zorganizovalo 41 komorných koncertov. Oproti minulosti dramaturgia cyklu 
v súčasnosti kladie väčší dôraz na  štýlovú pestrosť  cyklu a na kvalitatívnu úroveň účinkujú-
cich, zohľadňujúc nielen  celé generačné spektrum slovenského interpretačného umenia, ale 
aj programovú  mnohotvárnosť jednotlivých koncertov.  Osvedčil sa koncertný cyklus zave-
dený v minulom roku, a to prezentácia najlepších účastníkov kontraktu Fóra mladých talen-
tov. Dramaturgia neobchádza ani tvorbu slovenských skladateľov – o.i. na koncertoch zazne-
li skladby J. Hajnala (At the Countryside, Bartók´s Room, Zemplins Martketplace) 
v interpretácii M. Jurkoviča (flauta) a J. Hajnala (klavír), M. Nováka (Básne sú unavené) 
v interpretácii H. Lednárovej (soprán), F. Magyara (viola) a A. Antalovej (harfa),  
J. Iršaia (Juvenílie pre klarinet a klavír – slovenská premiéra)  a A. Steineckera (Prelúdium 
pre sólový klarinet) v interpretácii B. Dugoviča (klarinet) a K. Mihalova (klavír), I. Zeljenku 
(Sláčikové kvarteto č. 7 „ Pocta Beethovenovi“) v interpretácii Muchovho kvarteta. V druhej 
polovici kalendárneho roka zazneli skladby v interpretáciách: V. Rusóa (čembalo) výber 
z duchovnej hudobnej literatúry (Cithara sanctorum fughata et variegata), V. Herencsára 
(cimbal), Maďarsko, Z. Bouřovej (viola), J. Podhoranského (violončelo) -  J. Pospíšila  
(1. časť zo Suity pre cimbal, op. 66 Con moto moderato) a V. Didiho – (Canzonetta per salte-
rio), J. Slávika (violončelo), D. Varínskej, (klavír) -  P. Martinčeka (Suita pre sólové violončelo 
č.  1, „The Dream“) a R. Bergera  (Patetique pre violončelo a klavír), E. Pokornej (soprán), I. 
Loškára (barytón), D. Hajóssyovej (klavír) – M. Schneidra-Trnavského pieseň (Sedíme tu 
smutní, výber z piesňového cyklu Drobné kvety na slová Janka Jesenského),  
F. Kafendu (Pieseň na slová J. Smreka) a J. Iršaia (Nobody), J. Powella, V.B – E. Suchoňa 
(Kaleidoskop Evoluzioni armoniche ESD 89a), Klavírneho tria Istropolis – V. Godára (Varia-
zioni facili per Violino, violoncello e pianoforte), P. Mikuláša (bas), J. Nagy-Juhászovej (kla-
vír), Š. Bučka (recitácia) – I. Holoubka (Spevy jesene, Cyklus piesní pre bas a klavír na bás-
ne P. O. Hviezdoslava, op. 51) a V. Verbovskej (violončelo), M. Štefka (klavír) – J. Iršaia 
(Musical Remake pre violončelo a klavír). Môžeme konštatovať, že sa vytvorila pravidelná  
skupina návštevníkov nedeľných matiné, a túto skutočnosť pripisujeme pestrej dramaturgii 
koncertov (prezentácia ocenených kandidátov aktivity Fórum mladých talentov, pravidelným 
zaraďovaním diel slovenských skladateľov, prezentáciou v Bratislave málo frekventovaných 
špičkových umelcov, ako aj vytváranie dramaturgie ladiacej s géniom locci galerijného prie-
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storu Mirbachovho paláca). Môžeme konštatovať, že sa nám osvedčila v minulom roku za-
vedená inovácia bulletinu a občasník hudobných kritikov v printových médiách.  
 
 
 
 

 
 

     Lucia Kopsová, husle (SR) 
 
 

Prehľad premiérovo uvedených slovenských diel v roku 201 0  
 

skladateľ dielo dátum Miesto interpreti 
P. Martinček Suita pre sólové 

violončelo č. 1 
„The Dream“ 

3.10.2010 Mirbachov palác 
Bratislava 

J. Slávik, violončelo  
D. Varínska, klavír 

 
 
 
3.1.4.4. Aktivity v Slovenských inštitútoch v zahra ničí  
 

V rámci spolupráce so Slovenskými inštitútmi pôsobiacimi pri veľvyslanectvách SR 
v zahraničí, Hudobné centrum  pripravilo a realizovalo spolu 11 podujatí. Všetky sa stretli 
s priaznivým ohlasom, každé z nich bolo vynikajúcim príspevkom k propagácii slovenskej 
hudobnej kultúry pred zahraničným publikom i odbornou verejnosťou: 
 
Koncert v spolupráci so Slovenským inštitútom v Prahe (ČR) 
Jazzový koncert na Medzinárodnom festivale jazzového piána, Praha 
27. 11. 2010 o 20,00 hod. 
Miesto koncertu: kostol sv. Vavřince, Praha 
Účinkujúci: František, Jánoška, klavír 
 
Koncerty v spolupráci so Slovenským inštitútom v Paríži (Francúzsko): 
Jazzový koncert na Festivale Jazzycolors Paríž 
25. 11. 2010  o 20,00 hod. 
Miesto koncertu: Srbské kultúrne centrum, Paríž 
Účinkujúci: Quarteto Dávida Hodeka v zložení: 
Dávid Hodek, bicie, Péter Sárik, klávesy (Maďarsko), Tomáš Baroš, kontrabas (ČR), 
Radoslav Tariška, saxofón 
 
Koncerty v spolupráci so Slovenským inštitútom v Budapšti (Maďarsko): 
Violončelový recitál 
9. 3. 2010 o 19,00 hod. 
Miesto koncertu: Slovenský inštitút Budapešť 
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Účinkujúci: Jozef Lupták, violončelo 
Program: B. Bartók, V. Godár, Z. Kodály, J. Lupták, B. Martinů 
 

Komorný koncert 
26. 10. 2010 o 19,00 hod.  
Miesto koncertu: Slovenský inštitút Budapešť 
Účinkujúci: Dámsky komorný orchester 
         Garajová Miriam, soprán 
         Győpősová Kristína, klavír 
Program: Galuppi, Händel, Bach, Vivaldi, Mozart, Haydn, Hrušovský  
 
Koncert v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave (Poľsko) 
Komorný koncert venovaný 80. výročiu narodenia Romana Bergera 
28. 5. 2010 o 18,00 hod.  
Miesto koncertu: Hudobná akadémia Krakov 
Účinkujúci: Branislav Dugovič, klarinet 
                    Ján Slávik, violončelo 

        Ladislav Fančovič, klavír 
Program: R. Berger 
 
Koncerty v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Viedni (Rakúsko): 
 

Komorný koncert  „Lunchkonzert“ 
23. 2. 2010 o 12,30 hod.  
Miesto koncertu: Slovenský inštitút Viedeň 
Účinkujúci: Gitarové duo Denisa Benčová a Vladimír Ondrejčák 
Program: F. C. da Milano, J. Philippe – Rameau, K. J. Mertz, J. Kmiťová, A. Piazzolla 
 

Komorný koncert 
4. 3. 2010 o 19,00 hod. 
Miesto koncertu: Rezidencia veľvyslanectva SR vo Viedni 
Účinkujúci: Gitarové duo Denisa Benčová  a Vladimír Ondrejčák 
Program: F. C. da Milano, J. Philippe – Rameau, K. J. Mertz, J. Kmiťová, A. Piazzolla 
 

Komorný koncert v rámci prezentácie Stredoeurópskeho festivalu  
koncertného umenia v Žiline  
25. 3. 2010 o 12,00 hod. 
Miesto koncertu: Slovenský inštitút Viedeň 
Účinkujúci: Rastislav Huba, violončelo 

        Adam Sedlický, klavír 
Program: J. S. Bach, A. Piatti, F. Chopin, J. Haydn 
 

Jazzový koncert na Medzinárodnom festivale Chopin und zeitgenőssische Music“ 
24. 9. 2010 o 20,30 hod. 
Miesto koncertu: Jazzový klub Porgy a Bess 
Účinkujúci: Ľuboš Šrámek, klavír 
 

Koncert k 150. výročiu narodenia Martina Kukučína 
15. 12. 2010 o 19,00 hod. 
Miesto koncertu: Rezidencia veľvyslanectva SR v Rakúsku (Viedeň) 
Účinkujúci: Igor Loškár, barytón 

        Eva Rebrová, klavír 
Program: M. Schneider-Trnavský 
 
Koncert v spolupráci s Veľvyslanectvo SR v Ríme (Taliansko) 
Organový recitál 
21. 11. 2010 o 19,00 hod.  
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Miesto koncertu: San. Marcello  Via del. Corso, Rím  
Účinkujúci: Ján Vladimír Michalko, organ  
Program: J. S. Bach, J. L. Bella, M. Bázlik, J. Beneš  
 
 
 
3.1.4.5. Fórum mladých talentov  
 

Rovnako ako aj po minulé roky Hudobné centrum spolupracuje s mladými talentova-
nými interpretmi pri ich príprave na vystúpenia v rámci  medzinárodných súťažných podujatí, 
prípadne na medzinárodných interpretačných kurzoch v Dolnom Kubíne, Telši a Kremnici a i. 
Touto cestou podporuje mladých interpretov, ktorí získavajú potrebné znalosti pre svoju ďalší 
umelecký rast. Z kandidátov, ktorí úspešne reprezentujú slovenské koncertné umenie doma i 
zahraničí podporilo napríklad: Krisztinu Győpős (klavír), ktorá získala prvé miesto vo svojej 
kategórii na  Medzinárodnej klavírnej súťaži „Zlatko Groševič“ v Záhrebe (Chorvátsko), klavi-
ristky Zuzanu Vontorčíkovú  a Zuzanu Šablíkovú, ktoré získali prvú cenu vo svojej kategórii 
na Medzinárodnej klavírnej súťaži Millenium Piano v Bukurešti (Rumunsko), Janu Kohútovú 
(soprán), ktorá sa dostala do finále na prestížnej Medzinárodnej speváckej súťaži v Bologni, 
Igora Loškára (tenor), ktorý získal dve 3. ceny vo svojej kategórii, a to na medzinárodných 
speváckych súťažiach v Trnave a Vrábloch, Cenu Hudobného centra a Cenu za najlepšiu in-
terpretáciu skladby slovenského autora, Davida Hnata (gitara), ktorý získal 2. cenu na Me-
dzinárodnom gitarovom festivale v rakúskom Ruste. Jednotlivým účastníkom tejto aktivity  
zabezpečilo Hudobné centrum koncertné vystúpenia v  Senici, Rimavskej Sobote, Bratislave, 
Cíferi Námestove, Košiciach, Dolnej Krupej a Galante. Podporilo súbor Slovak Tasto Duo 
v zložení: Michal Matejčík, akordeón, Ivana Trangošová, klavír, huslistov: Karola Daniša, Lu-
ciu Harvanovú, Vlastu Halašovú, Evu Janigovú, Magdalénu Krchňavú, Máriu Ondrejkovú, 
Katarínu Staškovú, Vladimíru Ščigulinskú, Teréziu Šofrankovú, Katarínu Veselskú a  Pavla 
Vargu, violistov: Ivanu Karpišovú, Lukáša Kmiťa a Lukáša Turčinu, violončelistov: Pavla Kuli-
faja a Pavla Muchu, gitaristov: Mareka Cupaka, Davida Hnata a Evu Kovalčíkovú, klaviristov: 
Norberta Daniša, Michala Dírera, Krisztinu Győpős, Haimoni Balgavu, Zuzanu Šabíkovú,  
Dušana Šujana a Zuzanu Vontorčíkovú, akordeonistov:  Evu Kovalčíkovú, Michala Ochod-
nického, flautistku Veroniku Vitázkovú, klarinetistu Jakuba Žufku, organistu Jána Gabča, 
spevákov: Janu Kohútovú (soprán) a Igora Loškára (tenor). Spolu podporilo 34 účastníkov 
aktivity Fórum mladých talentov.  
Loškára (tenor). Spolu podporilo 34 účastníkov aktivity Fórum mladých talentov.  
 
 
 

 
Karol Daniš, husle (účastník Fóra mladých talentov) 
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3.1.4.6. Ostatné hudobné a iné podujatia  
 

V spolupráci  s miestnymi organizátormi kultúrneho diania i s príležitostnými usporia-
dateľmi kultúrnych podujatí spolupracuje Hudobné centrum na realizovaní nielen jednotlivých 
akcií, ale dramaturgicky a metodicky usmerňuje partnerov  aj pri príprave väčších cyklických 
podujatí, ako sú tradičné cykly koncertov Hudobnej jari, letné hudobné festivaly či medziná-
rodné festivalové podujatia, pričom snahou Hudobného centra je aj naďalej rozvíjanie 
a zveľaďovanie koncertného života vo všetkých regiónoch Slovenska, zároveň systematická 
a cieľavedomá podpora mladých i renomovaných koncertných umelcov a propagácia tvorby 
súčasných slovenských autorov. Týmto cieľom podriaďuje naše úsilie o participáciu na aktu-
álnom domácom hudobnom dianí. Hudobné centrum má záujem aj o širšiu propagáciu slo-
venského interpretačného umenia na zahraničných koncertných pódiách, napríklad 19. 5. 
a 20. 5.  (Luhačovice, Zlín) sa v rámci podujatia Talentinum Zlín (ČR) predstavil mladý slo-
venský violončelista Pavol Mucha, 20. 6. (Kroměříž) sa prezentoval komorný súbor Quasars 
Ensemble. V rámci spolupráce  s Múzeom v Bratislave  HC sprostredkovalo 15. 5. 
v Apponyiho paláci v Bratislave koncert Jany Orlickej (spev, rytmické nástroje) a Milana Ka-
šubu (gitara) na podujatí Noci múzeí a galérií.  
Na japonskom festivale The 17th Nippon International Performance Art Festival  
(NIPAF „10“) zrealizoval muzikológ, skladateľ a interpret Milan Adamčiak 3 autorské akustic-
ké hudobné vystúpenia a jednu prednášku. Koncerty sa uskutočnili: 
Tokyo „Proto Theater (7. júna), 
Osaka „Nishinari Plaza“ (11. júna), 
Nagano „Neon Hall“ (17. júna). 
Prednáška o „Inej hudbe na Slovensku“ odznela v Nagane „NIPAF„ a zúčastnilo sa jej 30 vy-
sokoškolských študentov a mladých umelcov z Japonska. 
Každoročne Hudobné centrum spolu participuje na realizácii sakrálnych koncertov festivalu 
Musica Sacra v Nitre. Toho roku (4. 7.) sa pod umeleckým vedením Eleny Šarayovej-
Kováčovej a Adriána Kokoša   v Piaristickom kostole uskutočnil koncert Dámskeho komor-
ného orchestera  a Speváckeho zboru Kyrillomethodeon so sólistami Hanou Friedovou, sop-
rán,  Michelle Davide Maggionim, tenor (Taliansko) a  umeleckým prednesom Evy Kristíno-
vej. Odzneli na ňom skladby F. Liszta, M. Verbického, Š. Ladižinského, P. I. Čajkovského, Ľ. 
Novosiolovej, F. Dubenskija, D. S. Bortňanskija  a  Proglas K. Filozofa.         
V priestoroch renesančného kaštieľa v Galante sa uskutočnil cyklus koncertov, na ktorých 
prezentovali svoje umelecké majstrovstvo: duo Ivica Gábrišová-Encingerová, flauta a Miriam 
Rodriques-Brűhllová, gitara (5. 8.),  huslista Karol Daniš (23. 9.), duo Jozef Zsapka, gitara 
a Dagmar Zsapková, flauta (4. 11.) a Bratislavské gitarové kvarteto (14. 12). Bratislavské gi-
tarové kvarteto uskutočnilo tiež koncert v Banskej Bystrici (24. 11.) v Stredoslovenskom mú-
zeu.         
 
Mládežnícky orchester Európskej únie – EUYO 
Prehrávky do Orchestra mladých Európskej únie (EUYO - Europen Union Youth Orchestra) 
pre sezónu 2010/2011 sa uskutočnili dňa 26. februára 2010 na Konzervatóriu v Bratislave.  
Za Slovenskú republiku bola vybratá huslistka Lucia Baráthová (výberové konanie absolvo-
vala v Paríži), do rezervy sa dostala flautistka Marcela Lechtová. 
 
 
 
3.1.4.7. Cyklus koncertných podujatí: Koncerty v Pr imaciálnom paláci 

 - prioritný projekt 
 

Cyklus popoludňajších komorných koncertov v Primaciálnm paláci -KONCERTY 
V CENTRE organizovalo  Hudobné centrum  v spolupráci s Magistrátom hl. mesta Bratislavy 
a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom v Zrkadlovej sieni Primaciálneho palá-
ca počas šiestich víkendových dní v októbri a novembri 2010. Na podujatí  vystúpili domáci 
i zahraniční sólisti a komorné súbory s programami zameranými na tvorbu autorov domácej 
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i zahraničnej proveniencie. Harmonogram podujatia bol nasledovný: v sobotu 2. októbra vy-
stúpilo komorné zoskupenie Melos Ethos Ensemble, súbor zameraný na interpretáciu sú-
časnej tvorby, predniesol pod taktovkou  maďarského dirigenta Zsolta Nagya diela P. Boule-
za, B. Mantovaniho, P. Hendricha, B. Mantovaniho a novinku jubilujúceho slovenského skla-
dateľa Romana Bergera Epilog. Omagio a L.v.B. V nedeľu 3. októbra sa predstavili hostia  
z Maďarska, komorný súbor THReNSeMBle pod vedením Balázsa Horvátha, naštudoval pre 
bratislavský koncert okrem skladieb maďarských autorov aj diela slovenských skladateľov 
Petra Zagara (Trio pre klarinet, violončelo a klavír) a Jozefa Sixtu (Trio). V sobotu 16. októb-
ra  odznel recitál kanadského klaviristu Rogera Admirala, ktorý prezentoval  výber zo súčas-
nej kanadskej klavírnej tvorby. V nedeľu 17. októbra slovenský klavirista a čembalista Peter 
Guľas predniesol svoj recitálový program, zameraný na tvorbu majstrov obdobia klasicizmu, 
na kladivkovom klavíri (kópii modelu Walter & Sohn z roku 1805). Okrem skladieb L. van Be-
ethovena, W. A. Mozarta a J. N. Hummela uviedol aj výber z tvorby viedenského rodáka, dl-
hodobo pôsobiaceho v Bratislave, klavírneho virtuóza a pedagóga F.P.Riglera, ktorého súbor 
šiestich klavírnych rond vychádza v notách v produkcii Hudobného centra.  V sobotu 6. no-
vembra v rámci recitálu mladého talentovaného slovenského huslistu Milana Paľu 
s klavírnym sprievodom Jevgenija Iršaia odzneli v presvedčivej interpretácii diela Romana 
Bergera (za osobnej účasti  jubilujúceho skladateľa), N.K.Metnera a v premiére Juvenílie pre 
violu a klavír J. Iršaia. V nedeľu 7. novembra renomovaný komorný súbor Musica aeterna 
v trojčlennom zloženi (huslista Peter Zajíček, violista Ján Gréner a čembalista Peter Guľas)  
uviedol skladby P. Vranického, J. Haydna, ako aj diela A. Zimmermanna, realizované 
v nedávnom období na CD v produkcii Hudobného centra. Aj vďaka ústretovosti  spolu uspo-
riadateľských inštitúcií prebehlo celé podujatie bez akýchkoľvek problémov a na vysokej pro-
dukčno-organizačnej úrovni, o čom svedčia  aj pochvalné odozvy a spokojnosť umelcov. 
Návštevnosť publika na jednotlivých koncertoch bola cca 40 osôb (spolu cca 235 návštevní-
kov). 
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3.1.5. Medzinárodný festival MELOS-ÉTOS - príprava  
 
Špecifikácia : hudobné podujatia 
Čas trvania : stála činnosť – premietnutá do ukazovateľov kalendárneho roku 
 

Rok 2010 bol venovaný príprave festivalu. Festivalový výbor, ktorý bol zostavený 
z výrazných osobností nášho hudobného života, skladateľov, muzikológov, interpretov, či 
manažérov hudobných podujatí, znalcov súčasnej hudobnej kultúry, pracoval v zložení: Pe-
ter Zagar (predseda festivalového výboru), Ľubica Čekovská, Mirko Krajči, Slavomír Kreko-
vič, Oľga Smetanová. 
Festivalový výbor počas prípravného roku zostavil dramaturgický plán festivalu. Jeho zákla-
dom je prezentácia kvalitnej domácej tvorby, ktorá bude na festivale zastúpená dielami všet-
kých generácií: od tzv. klasikov – najstaršej generácie až po koncert zostavený z diel študen-
tov a čerstvých absolventov kompozície. V premiére zaznejú skladby Mira Bázlika, Romana 
Bergera, Iris Szeghy, Vladimíra Bokesa, Lukáša Borzíka, Juraja Slezáka a ďalších. 
Festivaloý výbor zadal objednávky na napísanie skladieb – skladateľovi reprezentujúcemu 
staršiu generáciu Romanovi Bergerovi a skladateľom strednej generácie Iris Szeghy 
a Jozefovi Kolkovičovi. 
Zatiaľ každý ročník festivalu privítal jednu významnú skladateľskú osobnosť, ktorá bola hlav-
ným hosťom festivalu. Tvorba hosťa  bola vždy publiku predstavená na viacerých koncer-
toch. Pre tento ročník sa festivalový výbor rozhodol pozvať dve osobnosti, popredných sve-
tových skladateľov: Angličana Thomasa Adèsa a Američana Johna Zorna.  
K absolútnym intrepretačným vrcholom festivalu bude patriť koncert súboru London Sinfo-
nietta. Program koncertu bude zostavený z diel anglických autorov a tiež premiéry skladby 
od slovenskej autorky Iris Szeghy. Keďže jednou z tém festivalu je anglická hudba, diela 
anglických autorov zaznejú aj na iných koncertoch, ako napríklad na koncerte Melos Ethos 
Ensemble.  
London Sinfonietta bude v rámci svojho programu na festivale realizovať tiež dva wokshopy 
– pre mladých interpretov a pre skladateľov. 
John Zorn so svojími hudobníkmi pripraví vystúpenie, v rámci ktorého slovenskému publiku 
predstaví svoju hudbu, ktorá sa pohybuje na hranici rôznych žánrov. 
Ďalším vrcholom festivalu bude posledný recitál svetoznámeho slovenského operného spe-
váka Sergeja Kopčáka. Program bude mať zostavený prevažne z premiér slovenských diel. 
Ďalej sú naplánované koncerty v podaní Slovenskej filharmónie, Symfonického orchestra 
Slovenského rozhlasu, vynikajúceho rakúskeho Österreichisches Ensemble für Neue Musik, 
Balanescu Quartet a ďalších. 
Propagácia festivalu bude zabezpečená letákmi s programom a upútavkami na jednotlivé 
koncerty, plagátmi (umelckým a textovým), citylightmi. Inzercia je plánovaná v denníku SME 
a časopise .týždeň a podporená mediálnou spoluprácou s viacerými webovými portálmi, 
RTVS, mesačníkom Hudobný život a pod. 
Festival sa uskutoční s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a dúfame, že aj 
s podporou domácich a zahraničných inštitúcií (Veľvyslanectvo USA, Poľský inštitút, Rakú-
ske kultúrne fórum, Hudobný fond). Pri príprave jednotlivých koncertov bude festivalový vý-
bor úzko spolupracovať s partnerskými inštitúciami ako sú Rozhlas a televízia Slovenska, 
Slovenská filharmónia, Vysoká škola múzických umeni v Bratislave. 
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3.1.6. Aktivity MK SR  
 

 
3.1.6.1. Analytický výstup pre potreby MK SR a vere jnosti  
 
 
Koncep čné materiály, analýzy a odborné stanoviská pre MK S R 
 
 Hudobné centrum, pravidelne poskytuje svojmu zakladateľskému rezortu, prípadne 
i iným partnerským organizáciám, odborné konzultácie a pripomienkovanie novovznikajúcich 
odborných materiálov a dohôd v oblasti hudobného umenia na domácej i medzinárodnej 
úrovni (časté pripomienkovanie návrhov predlôh zákonov, medzinárodných dohôd 
o spolupráci štátov v oblasti kultúry, atď.). 
 
 
 
3.1.6.2. Aktivity MK SR  
 
 

a) Zabezpečenie realizácie vystúpenia a prezentácia skupiny Lo ngital v USA  –  
projekt prezentácie kultúry v zahraničí 

 
Vystúpenie a prezentácia skupiny Longital v USA (3. – 20. 3. 2010) 

V marci 2010 uskutočnila hudobná skupina Longital v zložení Daniel Salontay (spev, gitara, 
elektronika) a Jana Lokšenincová alias Shina (spev, basgitara) koncertné turné po Spoje-
ných štátoch amerických.  Hlavným cieľom turné bola prezentácia skupiny Longital na naj-
prestížnejšom festivale pre nezávislú hudobnú scénu na severoamerickom kontinente South 
By South West  (SXSW) v Austine, počas ktorého skupina vystúpila trikrát. Pred týmto festi-
valom precestovali členovia súboru Longital 5 štátov v USA v ktorých odohrali ďalších 7 kon-
certov v hudobných kluboch a menších sálach zameraných na nezávislú hudbu. Zoznam 
koncertov: 
 

Dátum  Mesto, Štát   Miesto (klub, koncertná sála) 
03/03/2010 Brooklyn, New York  Coco 66 
04/03/2010 Philadelphia, Pennsylvania The Khyber 
06/03/2010 Baltimore, Maryland  An Die Musik  
09/03/2010 New York, New York Drom 
12/03/2010 Chicago, Illinois  Cafe Prague  
13/03/2010 Cicero, Illinois  Klas  
15/03/2010 Chicago, Illinois  Quenchers 
18/03/2010 Austin, Texas    SXSW Festival - Momo's  
19/03/2010 Austin, Texas   SXSW Festival - Mi Casa 
20/03/2010 Austin, Texas   SXSW Festival - Mi Casa 
 

Koncertné turné skupiny Longital sprevádzala mediálna kampaň s cieľom zviditeľniť turné a 
slovenskú hudbu. Koncerty Longitalu sa stretli s pozitívnou odozvou: vyšli recenzie na album 
Gloria a skupina bola pozvaná na rozhovory do Chicago Public Radio a Texas Public Radio. 
Hudbe Longitalu boli venované aj samostatné profilové relácie na WBEZ Chicago a Public 
Radio International/BBC. Vystúpenie v Austine na festivale SXSW bolo vysielané v priamom 
prenose na rádiu KUT Texas. Hlavné americké rádio NPR (National Public Radio) odvysiela-
lo po festivale SXSW reportáž, v ktorej redaktor  spomedzi zahraničných skupín vyzdvihol 
práve vystúpenia súboru Longital. Koncerty v USA boli pozitívne prijaté,  v mnohých prípa-
doch to bol ich prvý kontakt so slovenskou hudbou. Účasť skupiny na festivale a konferencii 
SXSW v Austine bola veľmi inšpiratívna. Členovia skupiny nadviazali spoluprácu 
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s agentúrami Tamizdat (zabezpečenie umeleckých víz), Trouble Worldwide (organizácia 
koncertov), Rock Paper Scissors (médiá, PR). 
 
 
 

b) Ostatné aktivity MK SR 
 
V rámci projektov jednotlivých progamov boli zriaďovateľom financované a dofinancované 
ostatné aktivity v členení projektov: 
 

Prezentácia kultúry v zahrani čí: 
a) Realizácia národného stánku na medzinárodnom hudobnom veľtrhu MIDEM  

        – dofinancovanie  
b) Re: New Music – dofinancovanie  

 
Projekty na kultúrne aktivity: 

a) 20. Ročník Stredoeurópskeho festuvali koncertného umenia – dofinancovanie  
b) Cyklus koncertných podujatí: Koncerty v Primaciálnom paláci 
c) Franz Paul Rigler: Skladby pre klávesové nástroje –  

príprava a vydanie notovej publikácie  
 
Ich podrobná špecifikácia je uvedená v rámci jednotlivých činností a produktov organizácie.   
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3.1.7. Projekt podporený EÚ:  RE: NEW MUSIC 

 
Medzinárodný projekt RE:NEW MUSIC bol zameraný na európske súčasné hudobné 

umenie, ktorého rýchly progres prispieva k zvyšovaniu profesionálnych nárokov na umelcov 
a zapojili sa doň európske krajiny Rakúsko, Dánsko, Belgicko, Chorvátsko, Fínsko, Francúz-
sko, Nórsko, Poľsko, Švédsko, Veľká Británia. Jeho základným princípom sa stala výmena – 
repertoáru, informácií, profesijného know-how a pod. Prostredníctvom výmeny existujúceho 
súčasného repertoáru a detailných informácií vybraných o dielach prispel jednak k etablovaní 
súčasnej slovenskej hudobnej tvorby na zahraničných pódiách a zároveň k prezentácii za-
hraničného repertoáru na Slovensko. Všetky diela odzneli na vysokej interpretačnej úrovni, 
ktorú počas trvania projektu zabezpečovali profesionálne ansámble so zameraním na inter-
pretáciu súčasnej hudby. Participujúcim slovenským komorným súborom bol Melos Ethos 
Ensemble a zo slovenských kompozícií boli do projektu zaradené: Jana Kmiťová – Wound 
a Metamerie; Marián Lejava – Dickinson-Songs a The Wrath Sessions; Lucia Papanetzová – 
Záhir, Petra Oliveira-Bachratá – Subjective Risk... No Alternative; Lukáš Borzík – Ask the 
Mirror; Ľubica Čekovská – Postludium, Boško Milaković – Tetrapophonic; Roman Berger – 
Post scriptum a Epilóg – Omaggio a L. v. B.  
Začiatkom roka 2010 po odoslaní správy za rok 2009 zahraničným partnerom RE:NEW MU-
SIC nasledovala organizačná príprava ďalšieho cyklu podujatí, a to v zmysle voľby drama-
turgie, koncertných priestorov, propagácie, pričom prebiehala komunikácia s domácimi i za-
hraničnými partnermi. V jesenných mesiacoch sa uskutočnili tri koncerty: 1. októbra 
v Slovenskom inštitúte vo Viedni, 2. októbra v Bratislave v Zrkadlovej sieni Primaciálneho pa-
láca a 14. októbra v Katoviciach a predstavil sa na nich Melos Ethos Ensemble pod vedením 
dirigenta Zsolta Nagya. Dramaturgia pozostávala z  diel európskych autorov, zaradených do 
centrálnej databázy projektu RE:NEW MUSIC (P. Boulez – Dérive, R. Berger – Epilog. 
Omaggio a L. v. B. – pocta pri príležitosti 80. jubilea, R. Campo – Pop Art, P. Hendrich – Di-
versicorium, B. Mantovani – D’un rêve parti). Skúšky kompletného programu sa uskutočňo-
vali v priebehu septembra. 
K prioritám projektu patrila cirkulácia európskej tvorby, ale tiež výmena odborných poznat-
kov. V záujme naplnenia tohto zámeru bol do Bratislavy pozvaný autor poľskej skladby kon-
certu Paweł Hendrich, ktorý 1. októbra viedol workshop pre študentov kompozície 
a hudobnej teórie na VŠMU. Zároveň sa  zúčastnil na koncertoch súboru vo Viedni 
a Bratislave, kde mal možnosť priamo predstaviť svoje umelecké idey aj v rámci verejného 
interview. Prítomný bol aj na koncerte v Katoviciach ako súčasť početného odborného publi-
ka, zahŕňajúceho mnohých partnerov pre podnetné diskusie a výmenu profesijných poznat-
kov. Získavanie špecifických informácií, týkajúcich sa súčasného hudobného umenia ako aj 
manažmentu v konkrétnych regionálnych kontextoch či projektových nápadov zároveň pri-
spievalo k udržiavaniu i vytváraniu nových kultúrnych a umeleckých väzieb medzi tvorcami, 
interpretmi a kultúrnymi organizátormi.  
Zo slovenských diel v rámci projektu RE:NEW MUSIC zaznela na koncerte fínskeho Lapin 
Kamariorkesteri – Lapland Chamber Orchestra pod taktovkou dirigenta Johna Storgårdsa 25. 
februára 2010 kompozícia Ľubice Čekovskej Postludium, Orkiestra Muzyki Nowej 
s dirigentom Szymonom Bywalcom si pripomenuli 80. jubileum skladateľa Romana Bergera 
a pre uvedenie si zvolili jeho dielo Post scriptum, ktoré zaznelo na koncerte 23. mája 2010, 
zaradeného aj do festivalu International Days of Music by Kraków Composers, pričom sklad-
bu zopakovali aj 24. septembra v rámci festivalu ArtMusFair vo Varšave a 14. októbra na 
koncerte v Katoviciach. Rakúsky Ensemble Reconsil pripravil v rámci Re:New Music 1. júna 
2010 koncert, venovaný dielam rakúskych, chorvátskych a slovenských skladateľov, ktorých 
reprezentantmi sa stali Petra Oliveira-Bachratá so skladbou Subjective Risk... No Alternative 
a Lukáš Borzík s Ask the Mirror. Dánsky ansámbel NO predviedol 11. septembra v Kodani 
Dickonson Songs Mariána Lejavu. Slovenské diela si počas trvania projektu do repertoáru 
zaradil aj Melos Ethos Ensemble s dirigentom Zsoltom Nagyom – skladbu Jany Kmiťovej Me-
tamerie pre ansámbel a fujaru sólo (Michal Paľko) a trio pre klarinet, violončelo a klavír od 
Romana Bergera, Epilog. Omaggio a L. v. B. 
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Orkiestra Muzyki Nowej and Melos Ethos Ensemble in the European RE:NEW MUSIC 
project (promo CD) 
 
Spoluprácu Hudobného centra a Poľského hudobného a informačného  
strediska v rámci projektu RE:NEW MUSIC dokumentuje aj propagačné CD, 
obsahujúce výber z diel, zaradených do projektu, ktoré odzneli na kon- 
Certoch RE:NEW MUSIC v podaní zúčastnených súborov z oboch krajín 
 – Melos Ethos Ensemble (T. Davies – Neon; J. Kmiťová – Metamerie)  
a Orkiestra Muzyki Nowej (B. Šipuš – Un jardin sous la pluie avec un  
compositeur sans parapluie; R. Berger – Post scriptum). 
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3.1.8. Realizácia  národného stánku MIDEM 2010 a príprava rea-
lizácie národného stánku MIDEM 2011, Cannes, Francú zsko 

 
 

Slovenský stánok slúži ako reprezentačný priestor pre slovenskú hudobnú kultúru. 
Ponúka, informuje a upozorňuje na všetko, čo sa môže vyrovnať svetovej kvalite, prípadne ju 
v určitých kategóriách aj presiahnuť. Pravidelná účasť slovenskej  reprezentácie na tomto 
významnom podujatí vedie k rozšíreniu povedomia o slovenskej hudobnej kultúre a k roz-
siahlejšiemu exportu slovenskej hudby na zahraničné pódiá a trhy. V neposlednom rade 
význam realizácie národného stánku spočíva i v nadviazaní a rozvíjaní kontaktov, výmene 
informácií a skúseností s partnerskými organizáciami v zahraničí. 

 
Cieľom projektu bolo: 
 

• reprezentovať slovenskú hudobnú kultúru a umenie na tomto svetovom hu-
dobnom veľtrhu; 
 

• informovať o slovenskej hudobnej scéne aj propagáciou festivalov 
s cieľom zvýšiť ich zahraničnú  návštevnosť; 

 

• umožniť slovenským interpretom preniknúť na medzinárodnú hudobnú scénu. 
 

• nadviazať spoluprácu so zahraničnými hudobnými vydavateľstvami, agentú-
rami a organizáciami; 

 

• podporiť slovenské hudobné vydavateľstvá pri vstupe do medzinárodnej ob-
chodnej siete; 

 

• zvýšiť importné aktivity a kapitálovú silu slovenského hudobného priemyslu. 
 

 
Hudobné centrum prezentuje  materiály všetkých hudobných inštitúcií, ktoré zareagu-

jú na výzvu na webovej stránke HC, v časopise Hudobný život  a na mailovú výzvu, zaslanú 
všetkým vydavateľstvám a hudobným inštitúciám.  

 
Priestor na prezentáciu svojej produkcie v roku 2010 využili tieto slovenské subjekty: 

Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, SND opera a balet, Bratislavské hudobné 
slávnosti, vydavateľstvá Diva, Hevhetia a Divyd. Všetky produkty zúčastnené na expozícii 
mali predpoklady pre reprezentačný alebo komerčný úspech 
Z hľadiska rozvoja hudobného života na Slovensku, nadväzovania a rozvíjania kontaktov je 
účasť na veľtrhu veľmi dôležitá. Je potrebné naďalej šíriť povedomie o veľtrhu a inšpirovať 
inštitúcie aby sa ho zúčastnili. 
 

V rámci prípravy MIDEM 2011 sme zabezpečili prenájom výstavného stánku, 
rezervovali sme ubytovanie účastníkov v Cannes a vstúpili sme do rokovania so slovenskými 
vydavateľmi a organizátormi festivalov. V rámci prípravy a podpory propagácie slovenskej 
hudby, festivalov a inštitúcií sme pripravili informačný leták s webovými adresami. 
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Rekapitulácia nákladov aktivít Hudobného centra v r oku 2010 a ich zdrojov krytia, 
v členení rozpo čtových programov je uvedená v nasledujúcom preh ľade:  
 

     v eurách 

Produkty / činnosti organizácie  
Náklady aktivi-
ty/činnosti cel-

kom 

Podiel 
nákladov 
z celku 

Náklady hrade-
né z prostried-
kov štátneho 

rozpočtu    
(BT na r. 2010) 

Podiel 
BT          

z celku 

Náklady hra-
dené z vlast-
ných zdrojov 

1. Dokumentačná, informačná    
    a prieskumno-analytická činnosť 

63 192,04 5,20 56 212,86 5,71 6 979,18 

2. Edičná činnosť 104 789,54 8,62 69 507,67 7,06 35 281,87 

3. Podpora rezidenčných súborov            26 200,88 2,16 26 188,60 2,66 12,28 

4. Koncertné podujatia 251 194,64 20,68 189 956,85 19,28 61 237,79 

5.  Medzinárodný festival 
     MELOS ÉTOS - príprava 

32 297,61 2,66 31 032,27 3,15 1 265,34 

6. Aktivity z poverenia  MK SR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.  Re: New Music (čiastočne) 14 501,78 1,19 4 287,26 0,44 10 214,52 

8.  Medzinárodný hudobný veľtrh  
     MIDEM (čiastočne) 

7 855,17 0,65 6 634,82 0,67 1 220,35 

9. Réžia                                                          
z toho:                                 638 604,93 52,56 525 037,58 53,29 113 567,35 

     Osobné náklady 
     (bez OON aktivít a súv. odvodov) 

454 080,07 37,37 369 349,52 37,49 84 730,55 

      Náklady spojené s prevádzkou  
      budovy (bez osob. nákl.) 

87 034,98 7,16 64 862,81 6,58 22 172,17 

I. Náklady aktivít programu 08S -                                   
Hudba, koncertná činnosť, ume-
lecké súbory,                              
(prvok 08S0102) 

1 138 636,59 93,72 908 857,91 92,26 229 778,68 

Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 
48 000,78 3,95 48 000,78 4,87 0,00 

   Prvok 08T0103 

Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
28 316,19 2,33 28 316,19 2,87 0,00 

   Prvok 08T0104 

II. Náklady aktivít programu 08T -        
Tvorba a implementácia politík 76 316,97 6,28 76 316,97 7,74 0,00 

Celkom: 1 214 953,56 100,00 985 174,88 100,00 229 778,68 
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3.2. ROZPOČET ORGANIZÁCIE  
 
 
3.2.1. Plnenie záväzných ukazovate ľov rozpo čtu  

organizácie 
 
V rámci rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2010 MK-258/2010-
103/213 z 29.1.2010 boli Hudobnému centru rozpísané bežné výdavky na činnosť celkom 
(RK 600, Program 08S - Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt, prvok: 
08S0102 – Hudba, koncertná činnosť a umelecké súbory) vo výške 921 978 EUR, z toho  
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (RK 610) v sume 243 311 EUR.  
 
 
 

V roku  2010 došlo zo strany zriaďovateľa k nasledovným úpravám rozpočtu: 
 

Rozpočtovým opatrením č. 1  (MK-258/2010-103/5261 z 7.4.2010)  
došlo k zvýšeniu bežného transferu (BT) v celkovej sume 81 600 EUR, v tom s účelovým ur-
čením na prvok 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO v sume 55 000 EUR v rámci 
bežných výdavkov (RK 630), a to na aktivity v členení: 
- 20. stredoeurópsky festival koncertného umenia /SFKU/ 
   -  dofinancovanie                 35 000 EUR 
- Mieczyslaw Tomaszewski: Chopin. Človek, dielo, odozva 
 – príprava  a vydanie publikácie                                                                        6 000 EUR 
- Franz Paul Rigler: Skladby pre klávesové nástroje  
– príprava a vydanie notovej publikácie                                                             6 000 EUR 
- Cyklus koncertných podujatí: Koncerty v Primaciálnom paláci                        8 000 EUR 
 

a v rámci prvku 08T0104 Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí v sume   26 600 EUR 
v rámci bežných výdavkov (RK 630) na aktivity v členení: 
- Realizácia národného stánku na medzinárodnom   
   hudobnom veľtrhu MIDEM - Cannes          10 000 EUR 
- RE: New Music – dofinancovanie projektu EU         16 600 EUR 
 
Rozpočtovým opatrením MK SR č. 2 (MK-258/2010-103/6660 zo dňa 5.5.2010)  
došlo k zvýšeniu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2010 - bežného transfe-
ru (BT) v rámci prvku 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí, rozpočtová kategória 
630, o sumu 2 000 EUR na aktivitu: Zabezpečenie realizácie vystúpenia a prezentácia sku-
piny Longital v USA. 
 
Rozpočtovým opatrením MK SR č. 3 (MK- 258/2010-103/12713 zo dňa 16.9.2010)  
došlo k zvýšeniu bežného transferu s účelový určením v rámci prvku 08S0102 – Hudba, 
koncertná činnosť a umelecké súbory o sumu 6 383 EUR. Uvedeným rozpočtovým opatre-
ním sa zabezpečili bežné výdavky v súvislosti so zúčtovaním vyzbieraných kultúrnych pou-
kazov k 31.7.2010. 
 
Rozpočtovým opatrením MK SR č. 4 (MK-258/2010-103/15447 zo dňa 2.11.2010)  
došlo k zníženiu bežného transferu s účelový určením v rámci prvku 08T0103 – Podpora kul-
túrnych aktivít o sumu 6 000 EUR – nevyčerpané prostriedky aktivity: Mieczyslaw Tomas-
zewski: Chopin. Človek, dielo, odozva – príprava  a vydanie publikácie  (odstúpenie poľské-
ho partnera od medzinárodného projektu). 
 
Rozpočtovým opatrením MK SR č. 5 (MK-258/2010-103/18088 zo dňa 23.12.2010)  
došlo k zvýšeniu bežného transferu s účelový určením v rámci prvku 08S0102 – Hudba, 
koncertná činnosť a umelecké súbory o sumu 5 204 EUR. Uvedeným rozpočtovým opatre-
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ním sa zabezpečili bežné výdavky v súvislosti so zúčtovaním vyzbieraných kultúrnych pou-
kazov v druhom polroku 2010. 

 
Rekapitulácia úprav rozpočtu bežných výdavkov zo strany zriaďovatreľa v roku 2010 

je nasledovná: 
• zvýšenie bežného transferu s účelovým určením na aktivity prvku 08T0103 Podpora 

kultúrnych aktivít RO a PO v sume 49 000 EUR v rámci bežných výdavkov, 
• zvýšenie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu o 28 600 EUR na aktivity prvku 

08T0104 - Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí, 
• zvýšenie bežného transferu o sumu 11 587 EUR, ako uvoľnenie finančných pro-

striedkov na zabezpečenie zúčtovania použitia kultúrnych poukazov pre prvok 
08S0102 - Hudba, koncertná činnosť a umelecké súbory. 
 
V rámci prvku 08S0102 - Hudba, koncertná činnosť a umelecké súbory, rozpočtová 

kategória 600 – Bežné výdavky dosiahla takto suma kontrahovaného príspevku od zriaďova-
teľa výšku 933 565 EUR a celková úprava rozpisu bežných výdavkov na činnosť (v rámci 
všetkých programov) dosiahla sumu 1 011 165 EUR.  
 

V  roku 2010 nebol organizácii poskytnutý kapitálový transfer. 
 
Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu bolo dodržané: 
 

• Výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu RK 600  prvku 08S0102 za rok 2010 (zdroj 
111) boli k 31.12.2010 čerpané vo výške 842 029,45 EUR. Zostatok prostriedkov 
v sume 91 535,55 EUR bolo čiastočne spotrebovaných v súlade s §8 zákona č 
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v roku 2011.  
Výdavky zo štátneho rozpočtu na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vy-
rovnania (RK 610) prvku 08S0102 boli v roku 2010 čerpané v plnej výške, t.j. 243 311 
EUR. 

• Výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu RK 630, účelovo určených aktivít prvku 
08T0103 boli čerpané vo výške 48 000,78 EUR a nevyčerpané prostriedky budú zúč-
tované a vrátené v celkovej sume 999,22 EUR.  

• Výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu RK 630, účelovo určených aktivít prvku 
08T0104 boli čerpané vo výške 28 316,19 EUR a nevyčerpané prostriedky v celkovej 
sume 283,81 EUR budú vrátené do štátneho rozpočtu.  

 
Výška nevyčerpaných prostriedkov bežného transferu, poskytnutého organizácii na rok 
2009 bola k 31.12.2009 v sume 92 958,15 EUR, ktorej časť vo výške 37 420,54 EUR bo-
la čerpaná v súlade s §8 zákona č 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v roku 
2010 (výdavky zdroja 1319) a bola predmetom zúčtovania finančných vzťahov z pro-
striedkov štátneho rozpočtu za rok 2009. Zostatky nevyčerpaných prostriedkov BT na rok 
2009 v celkovej sume 55 537,61 EUR, v členení programu 08S v sume 55 025,31 EUR, 
a prvku 08T0104 programu 08T v sume 512,30 EUR boli v roku 2010 vrátené zriaďovate-
ľovi. 

 
Výška nevyčerpaných prostriedkov bežného transferu, poskytnutého organizácii na rok 
2010 bola k 31.12.2010 v sume 92 818,58  EUR, ktorá bola čerpaná vo výške 66 828,46 
EUR v súlade s §8 zákona č 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v roku 2011 a 
bude predmetom zúčtovania finančných vzťahov z prostriedkov štátneho rozpočtu za rok 
2010.  Zostatky účelovo určených finančných prostriedkov programu 08T budú vrátené 
zriaďovateľovi v plnej výške 1 283,03 EUR. 
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Rekapitulácia plnenia ukazovate ľov rozpo čtu  v zmysle úprav záväzných ukazova-
teľov štátneho rozpočtu MK SR a jeho plnenia v rámci bežnej činnosti v roku 2010 je nasle-
dovná: 
 

                      v eurách 

Ukazovateľ 
Rozpočet 
schválený 

Rozpočet 
upravený 

Plnenie 
Ukazovateľov 
k 31.12.2010 

Príspevok od zriaďovateľa celkom 921 978 1 011 165 918 346,42 

v tom: 
A. Prvok 08S0102 
Bežné výdavky (600) 
z toho: 
- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné   
  osobné vyrovnania (610) 

 
921 978 
921 978 

 
 

243 311 

 
933 565 
933 565 

 
 

243 311 

 
842 029,45 
842 029,45 

 
 

243 311,00 

B. Prvok 08T0103 
Podpora kultúrnych aktivít  
RO a PO 
 

 
 

0 

 
 

49 000 

 
 

48 000,78 

C. Prvok 08T0104 
Podpora kultúrnych aktivít  
v zahraničí 
 

 
 

0 

 
 

28 600 

 
 

28 316,19 

 
 
 
 

3.2.2. Rozbor nákladov a výnosov 
  
Náklady   na hlavnú činnosť organizácie sú sledované v rámci jednotlivých účtovných polo-
žiek v členení: 
 

Spotrebované nákupy (50) , vo výške 64 912 EUR, kryté z prostriedkov bežného transferu 
(BT) organizácie na činnosť podielom 76,3% zahŕňajú náklady na 

- spotrebu materiálu vo výške 49 273 EUR, použitých na nákup kancelárskych po-
trieb a papiera (14,4%) a ostatného materiálu, ako nákup kníh a časopisov pre po-
treby knižnice a študovne HC (5,8%), nákup drobného dlhodobého hmotného ma-
jetku (44,9%), spotreba pohonných hmôt a materiálu na údržbu vozidiel (11,0%) 
ako aj na nákup materiálu na údržbu budovy, na zabezpečenie ochrany pred po-
žiarmi a ostatné spotrebované nákupy všeobecného materiálu (23,9%), 

- spotrebu energie vo výške 15 639, ktorá zahŕňa spotrebu plynu (54,7%), elektric-
kej energie (42,8%) a vody (2,5%). 

 

Služby (51)  v sume 554 825 EUR boli kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu podielom 
66,2% a predstavujú náklady na: 

- opravu a údržbu v náklade 31 903 EUR a to oprava a údržba motorových vozidiel 
(9,8%), oprava a údržba budovy - sídla organizácie (86,4%) a oprava a údržba 
ostatného majetku - kancelárskych strojov, zariadenia a techniky (3,8%). 

- cestovné náklady vo výške 15 355 EUR, v tom tuzemské pracovné cesty podielom 
24,7% a zahraničné pracovné cesty 75,3%. Najvyšší podiel týchto nákladov bol 
v rámci realizácie festivalov a koncertných podujatí (29,6%), v rámci projektov na 
zahraničné aktivity (7,1%), v rámci realizácie národného stánku MIDEM v Cannes 
(23,9%) a v rámci ostatných aktivít spojených s členstvom v medzinárodných or-
ganizáciách ako aj ostatných kultúrnych aktivít HC.  
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- náklady na reprezentačné účely vo výške 2 852 EUR (0,5% nákladov služieb) boli 
vynaložené na reprezentačné účely pre oddelenia s priamym stykom so zahranič-
nými partnermi v rámci realizácie medzinárodných kultúrnych aktivít a projektov.  

- ostatné služby v náklade 504 715 EUR zahŕňajú náklady organizácie služby na 
zabezpečenie aktivít a činností organizácie v členení: autorské honoráre (53,6%), 
nákup programov vrátane organizačných a zabezpečovacích prác kultúrnych akti-
vít, výmeru SOZA za použitie diel, cien v súťaži, prepravného a propagácie 
(18,6%), tlačiarenské, grafické, fotografické, reprografické služby a výroba CD 
(11,4%), služby prieskumnej, dokumentačnej činnosti, zabezpečenia informačného 
systému, licencie a ostatné služby edičnej činnosti (3,1%), nájomné objektov, prie-
storov, národného stánku MIDEM, techniky a nôt (3,2%), právne, poradenské 
služby, služby verejného obstarávania a školenia zamestnancov (3,6%), služby 
spojené s prevádzkou budovy, ako napr. upratovacie a čistiace služby, prevádzka 
kotolne, pravidelné revízie a i. (3,5%) a poštovné a telekomunikačné služby(3,0%).  

 

Osobné náklady (52)  v sume 487 851 EUR predstavujú náklady na mzdy - výplatu miezd 
a ostatných osobných nákladov zamestnancov (72,2%), odvodov zákonných so-
ciálnych, zdravotných poistení (22,3%), doplnkového dôchodkového poistenia za-
mestnancov (1,6%),  zákonné a ostatné sociálne náklady, ako povinný prídel do 
sociálneho fondu, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, ná-
hrady práceneschopnosti a i. (3,9%). Z prostriedkov štátneho rozpočtu boli uvede-
né náklady kryté podielom 83,6%.  

 

 Objem mzdových nákladov ( účt. skup. 52, účet 521) dosiahol k 31. 12. 2010 sumu 
352 342 EUR. Z uvedenej sumy predstavovali náklady na mzdy zamestnancov (zo 
závislej činnosti) vo výške 309 789 EUR a boli kryté z prostriedkov štátneho roz-
počtu podielom 78,5%. Náklady na výplatu ostatných osobných nákladov (dohôd 
o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru) predstavovali v uplynulom roku 
sumu 42 553 EUR a boli kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu podielom 87,4%. 
Celková štruktúra vyplatených miezd vrátane ich podielov oproti schválenému roz-
počtu a jej porovnanie s rokom 2009 je uvedená v prehľade o zamestnancoch 
a čerpaní mzdových prostriedkov v časti 6. tejto správy. 

 

Dane a poplatky (53)  v sume 11 010 EUR zahŕňajú najmä daň z nehnuteľností (25,1%), 
miestne dane a poplatky (za vjazd do historickej časti mesta, za odvoz odpadu, 
z ubytovacích služieb) a ostatné, najmä správne, koncesné a diaľničné poplatky 
(74,9%). Uvedené náklady boli kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu podielom 
97,0%. 

 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnos ť (54) v sume 8 852 EUR predstavujú najmä ná-
klady na úhradu zriaďovateľom schválených tuzemských a zahraničných člen-
ských poplatkov (13%), refundácií realizácie kultúrnych služieb (12%), povinný od-
vod za neplnenie podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 
(10%), výplata úrazovej renty, škody, odpis nevymožiteľnej pohľadávky (4%), 
a ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť vrátane zúčtovania vyradených zá-
sob a i.. Krytie uvedených ostatných nákladov z prostriedkov štátneho rozpočtu 
bolo podielom 33,8%. 

 

Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a zú čtovanie časového roz-
líšenia (55)  v sume 84 550 EUR zahŕňajú náklady na tvorbu odpisov hmotného 
a nehmotného majetku organizácie (49,6%), náklady tvorbu zákonných rezerv 
z prevádzkovej činnosti: na nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a na nevy-
fakturované dodávky a služby (17,0%), náklady na tvorbu zákonných a ostatných 
opravných položiek z prevádzkovej činnosti (OP k nepremlčaným pohľadávkam 
a k zásobám) (33,4%). Uvedené náklady boli hradené z vlastných zdrojov organi-
zácie.  
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Finančné náklady (56)  v sume 2 953 EUR predstavujú najmä náklady organizácie na pois-
tenie motorových vozidiel a ostatného majetku HC, poistenia zamestnancov pri 
zahraničných cestách (94,4%), zúčtovanie kurzových strát (1,9%) a bankových 
poplatkov (3,4%). Krytie uvedených finančných nákladov z prostriedkov štátneho 
rozpočtu bolo podielom 81,3%. 

 
 

 Náklady na prevádzku budov k 31. 12. 2010  
 boli vynaložené v porovnaní s rokom 2010 v tomto rozsahu: 

   v eurách 

Analytika  Skutočnosť Index 

Nákladov k 31.12.2009 k 31.12.2010 % 
a 2 2  2 : 1 

Náklady na prevádzku budovy spolu                                                                   
v tom: 

101 760,13 97 803,58 96,1 

501 spotreba materiálu 1 186,82 1 178,61 99,3 

502 spotreba energie 18 095,60 15 639,09 86,4 

511 opravy a údržba 24 249,84 27 576,65 113,7 

518 ostatné služby (bez výkonov spojov) 21 884,07 16 822,55 76,9 

52  osobné náklady 10 595,27 10 768,60 101,6 

53  dane a poplatky 3 303,12 3 675,05 111,3 

55 odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej čin-
nosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 

22 438,12 22 143,00 98,7 

v tom: 551 odpisy HIM za budovu 22 143,00 22 143,00 100,0 

56  finančné náklady 7,29 0,00 0,0 
 

 Zníženie nákladov, spojených s prevádzkou budovy v roku 2010 oproti skutočnosti 
v roku 2009 o 3,9% ovplyvnilo najmä zníženie položiek spotreby energií o 13,6%, zníženie 
nákladov ostatných služieb o 23,1%, ktoré súvisia najmä s nákladmi plánovaných periodic-
kých revízií, spojených s prevádzkou objektu v rámci porovnávaných rokov a zníženie nákla-
dov na spotrebu materiálu, spojeného s prevádzkou objektu (0,7%). 
 Naproti tomu došlo k zvýšeniu nákladov na opravu a údržbu o 13,7% (v roku 2010 
bola riešená oprava strojného zariadenia kotolne a oprava vodovodov a kanalizácie objektu), 
k zvýšeniu nákladov na dane a poplatky (najmä dane z nehnuteľností a miestnej dane za od-
voz a likvidáciu komunálneho odpadu) o 11,3 %. 
 

Celkové náklady organizácie dosiahli v roku 2010 pokles o 4,9% v porovnaní s rokom 
2009. Táto skutočnosť bola ovplyvnená predovšetkým charakterom ostatných krátkodobých 
úloh organizácie a objemom finančných prostriedkov poskytnutých z prostriedkov štátneho 
rozpočtu v rámci porovnávaných rokov (rozdiely v rámci aktivít realizovaných z poverenia MK 
SR, prioritných a ostatných projektov s minimálnou medziročnou porovnateľnosťou). 
 
 

Výnosy  z hlavnej činnosti organizácie sú sledované v rámci jednotlivých účtovných položiek 
v členení: 
 

Tržby za vlastné výkony a tovar  (60) v sume 156 625 EUR, dosiahnutých k 31. 12. 2010 
predstavujú: 

- tržby z predaja výrobkov - publikácií a časopisu sumu 15 380 EUR 
- tržby z predaja služieb sumu 141 245 EUR, v tom tržby z nájomného 52,1%, tržby 
z predaja služieb v rámci koncertnej činnosti 40,8%, tržby z predaja ostatných slu-
žieb vrátane reklám a inzercie 7,1%. 
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Tržby z prenájmu predstavujú 33,9% z celkového objemu vlastných výnosov organi-
zácie, v tom tržby z prenájmu nebytových priestorov predstavujú podiel 94% 
z celkových tržieb z prenájmu, tržby z prenájmu časti pozemku a tržby z prenájmu 
hmotného majetku - koncertného krídla 6%. 

 

Zmena stavu vnútroorganiza čných zásob výrobkov (61) 
predstavuje k 31. 12. 2010 stav zmeny zásob výrobkov organizácie (publikácií, kníh, 
nôt, CD a DVD) v celkovej sume 10 008 EUR. 

 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (64) 
Z celkového objemu ostatných výnosov v sume 9 096 EUR k 31. 12. 2010 predsta-
vuje podielom 84,6% výnos zo zmluvných pokút a úrokov z omeškania v rámci úpla-
tieb z nájomných vzťahov a 15,4 % ostatné výnosy organizácie z prevádzkovej čin-
nosti (zúčtovanie verejných práv a refundácií nákladov). 

 

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finan čnej činnosti 
a zúčtovanie časového rozlíšenia (65) 

predstavuje k 31. 12. 2010 sumu 22 030 EUR, v tom podiel 84,9% predstavuje zúč-
tovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti (rezervy na nevyčerpané dovolen-
ky vrátane poistného a rezervy na nevyfakturované dodávky), 4,8% zúčtovanie zá-
konných opravných položiek z prevádzkovej činnosti (k pohľadávkam) a 10,3 % zúč-
tovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti (k zásobám výrobkov). 
 

Finančné výnosy (66) 
Celkový objem finančných výnosov v sume 3 EUR pozostáva zo zúčtovaných kurzo-
vých ziskov k 31. 12. 2010. 

 

Výnosy a transfery z rozpo čtových príjmov (68)  
Celkový objem výnosov z transferov organizácie k 31. 12. 2010 predstavoval sumu  
1 017 218 EUR. V rámci uvedenej sumy predstavujú: 

- výnosy z bežných transferov (BT) zo štátneho rozpočtu v sume 955 767 EUR, v tom 
výnosy z BT na rok 2010 v sume 918 346 EUR a výnosy z BT na rok 2009 v sume  
37 421 EUR (komentované v časti 5.1. tejto správy),  

- výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu v celkovej sume 41 950 EUR 
predstavujú výnosy zo zúčtovania zostatkovej ceny majetku, obstaraného 
z prostriedkov štátneho rozpočtu do roku 2007 vo výške odpisov k uvedenému dlho-
dobému majetku, 

- výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy v sume 3 500 
EUR predstavujú transfery poskytnuté subjektmi verejnej správy na dofinancovanie 
Stredoeurópskeho festivalu súčasného umenia, 

- výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy v sume  
16 001 EUR predstavujú transfery poskytnuté subjektmi mimo verejnej správy na do-
financovanie Stredoeurópskeho festivalu súčasného umenia (37,5%) a projektu Re: 
New Music (62,5%). 

 

 V porovnaní s rokom 2010 vykazuje organizácia pokles objemu celkových výnosov 
o 12,7%, pričom pokles vlastných výnosov predstavuje 9,9%. Je to spôsobené najmä roz-
dielmi v rámci činnosti organizácie v  priebehu porovnávaných rokov, najmä zmenami vyplý-
vajúcimi z  rozdielnej štruktúry aktivít kontraktu, zverených akcií a prioritných projektov, ako 
aj zúčtovaním súvisiacich vlastných tržieb a bežných transferov od ostatných subjektov (pro-
jektu Re: New Music a festivalu Melos-Étos). 
 
 

Podrobný rozpis čerpania nákladov a výnosov HC k 31. 12. 2010 v porovnaní  
so skutočnosťou r. 2009 je v nasledujúcom prehľade: 
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             v eurách 

UKAZOVATEĽ 
Skutočnosť 
k 31.12.2009 

Schválený 
rozpočet 

na rok 
2010 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2010 

Skutočnosť 
k 31.12.2010 

index index 

 4 : 3   4 : 1 
1 2 3 4 5 6 

501 Spotreba materiálu 40 764,50 29 387 49 434 49 272,42 99,67 120,87 

502 Spotreba energie 18 095,60 22 964 15 674 15 639,09 99,78 86,42 

50  Spotrebované nákupy 
spolu 

58 860,10 52 351 65 108 64 911,51 99,70 110,28 

511 Opravy a udržovanie 28 508,90 19 680 34 328 31 902,71 92,93 111,90 

512 Cestovné 14 479,39 14 917 16 165 15 355,26 94,99 106,05 

513 Náklady na reprezentáciu 6 741,17 8 531 3 531 2 852,02 80,77 42,31 

518 Ostatné služby 645 091,07 439 086 538 807 504 715,19 93,67 78,24 

51  Služby  
spolu 

694 820,53 482 214 592 831 554 825,18 93,59 79,85 

521 Mzdové náklady 361 211,80 391 698 369 122 352 341,80 95,45 97,54 

524 Zákonné sociálne poistenie 108 666,39 127 220 110 430 108 654,05 98,39 99,99 

525 Ostatné sociálne poistenie   7 285,82 6 811 7 881 7 638,14 96,92 104,84 

527 Zákonné sociálne náklady 21 364,24 24 735 23 895 19 207,26 80,38 89,90 

528 Ostatné sociálne náklady 3 849,70 3 651 108 10,00 9,26 0,26 

52  Osobné náklady  
spolu 

502 377,95 554 115 511 436 487 851,25 95,39 97,11 

532 Daň z nehnuteľností 2 372,78 2 761 2 762 2 761,30 99,97 116,37 

538 Ostatné dane a poplatky 8 492,36 8 408 8 841 8 249,18 93,31 97,14 

53  Dane a poplatky  
spolu 

10 865,14 11 169 11 603 11 010,48 94,89 101,34 

545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 0,00 0 849 849,00 100,00 x 

546 Odpis pohľadávky 403,98 565 77 76,30 99,09 18,89 

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 3 259,17 4 301 7 903 7 894,63 99,89 242,23 

549 Manká a škody 0,00 0 32 31,60 98,75 x 

54 Ostatné náklady  na prevádzkovú čin-
nosť spolu 

3 663,15 4 866 8 861 8 851,33 99,89 241,63 

551 Odpisy DIHM a DINM  59 877,25 41 950 41 950 41 949,75 100,00 70,06 

552 Tvorba zákonných rezerv z prev. činnosti 18 138,84 18 400 14 416 14 415,07 99,90 79,47 

557 Tvorba zákon. oprav. položiek  z prev. činnosti 384,91 610 611 610,43 99,91 158,59 

558 Tvorba ostat. oprav. položiek z prev. činnosti 5 887,95 4 337 27 576 27 575,02 100,00 468,33 

55 Odpisy, rezervy a oprav. položky z 
prev. a fin. činnosti a čas. rozlíšenie spolu 

84 288,95 65 297 84 553 84 550,27 100,00 100,31 

563 Kurzové straty  193,47 414 69 54,85 79,49 28,35 

568 Ostatné finančné náklady 3 273,97 4 376 3 304 2 898,49 87,73 88,53 

56 Finančné náklady  
spolu 

3 467,44 4 790 3 373 2 953,34 87,56 85,17 

591 Splatná daň z príjmov 1 001,00 0 0 0,00 x 0,00 

59 Dane z príjmov  
spolu 

1 001,00 0 0 0,00 x 0,00 

Náklady celkom 1 359 344,26 1 174 802 1 277 765 1 214 953,56 95,08 89,38 

601 Tržby za vlastné výrobky 16 705,02 11 619 15 550 15 380,21 98,91 92,07 

602 Tržby z predaja služieb 150 073,52 133 117 148 148 141 244,61 95,34 94,12 

60 Tržby za vlastné výkony a tovar  166 778,54 144 736 163 698 156 624,82 95,68 93,91 
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UKAZOVATEĽ 
Skutočnosť 
k 31.12.2009 

Schválený 
rozpočet 

na rok 
2010 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2010 

Skutočnosť 
k 31.12.2010 

index index 

 4 : 3   4 : 1 
1 2 3 4 5 6 

spolu 

613 Zmena stavu výrobkov 1 702,75 16 110 10 010 10 007,73 99,98 587,74 

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zá-
sob spolu 

1 702,75 16 110 10 010 10 007,73 99,98 587,74 

641 Tržby z predaja DNM a DHM 0,00 0 0 0,00 x x 

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 84,87 0 7 700 7 695,16 99,94 9067,00 

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 0,00 0 0 0,00 x x 

648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 179,11 5 174 1 701 1 401,11 82,37 782,26 

64 Ostatné výnosy  
spolu 

263,98 5 174 9 401 9 096,27 96,76 3445,82 

652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prev. činnosti 14 766,86 18 139 18 697 18 695,66 99,99 126,61 

657 Zúčtov. zákonných oprav. pol. z prev. činnosti 8 960,60 1 054 1 049 1 048,09 99,91 11,70 

658 Zúčtov. ostatných oprav. pol. z prev. činnosti 14 207,15 2 286 2 286 2 285,86 99,99 16,09 

65 Zúčtovanie rezerv a oprav. položiek z 
prev. a fin. činnosti a zúčtovanie časového 
rozlíšenia spolu 

37 934,61 21 479 22 032 22 029,61 99,99 58,07 

662 Úroky 0,01 0 0 0,00 x 0,00 

663 Kurzové zisky 30,26 33 8 3,24 40,50 10,71 

666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 0,00 1 992 0 0,00 x x 

66 Finančné výnosy  
spolu 

30,27 2 025 8 3,24 40,50 10,70 

67 Mimoriadne výnosy  
spolu 

0,00 0 0 0,00 x x 

681 Výnosy z bežných transferov zo ŠR 1 090 823,16 921 978 1 011 165 955 766,96 94,52 87,62 

682 Výnosy z kapitálových transferov zo ŠR 59 803,42 41 950 41 950 41 949,75 100,00 70,15 

683 Výnosy z bežných transferov od ostatných 
subjektov verejnej správy 

6 800,00 3 500 3 500 3 500,00 100,00 51,47 

687 Výnosy z bežných transferov od ostatných 
subjektov mimo verejnej správy 

27 586,00 17 850 16 001 16 001,00 100,00 58,00 

68  Výnosy a transfery  
z rozpoč. príjmov ŠPO spolu 

1 185 012,58 985 278 1 072 616 1 017 217,71 94,84 85,84 

Výnosy celkom 1 391 722,73 1 174 802 1 277 765 1 214 979,38 95,09 87,30 

Výsledok hospodárenia (po zdanení) 
celkom 

32 378,47 0 0 25,82 x 0,08 

 
 
 
3.2.3. Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov 
 
 Z celkovej sumy výnosov dosiahli vlastné výnosy organizácie výšku 217 262,67 EUR 
a predstavujú 17,88% celkových výnosov organizácie (komentované v časti 3.2.2. tejto sprá-
vy).  
Uvedená suma zahŕňa i objem výnosov z  transferov od ostatných subjektov (8,98%). Vlast-
né výnosy HC boli použité na krytie nákladov organizácie, a to predovšetkým dofinancovanie 
kultúrnych aktivít a projektov, osobných nákladov, daní, cestovného, ostatných služieb, ná-
kladov na odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti.  
 
 



 49 

 
 
3.2.4. Hodnotenie hospodárskeho výsledku  
 
 Výnosy Hudobného centra k 31.12.2010 predstavovali sumu 1 214 979,38 EUR, 
z toho výnos z prevádzkovej dotácie – bežného transferu (BT) z prostriedkov štátneho roz-
počtu predstavoval 955 766,96 EUR, v tom výnosy z BT na rok 2009 (zúčtované v súvislosti 
s realizáciou výdavkov v roku 2010) v sume 37 420,54 EUR. 
 Náklady, vynaložené na bežnú činnosť Hudobného centra dosiahli k 31. 12. 2010  
1 214 953,56 EUR. 
 Zlepšený hospodársky výsledok/zisk k 31.12.2010 predstavuje sumu 25,82 EUR. 
Hospodársky výsledok pozostáva najmä z vlastných výnosov a tržieb za vlastné výkony 
a tovar v roku 2010. 
 
 
 
3.2.5. Prioritné projekty a ich plnenie  
 
V rámci prioritných projektov a projektov zahraničných aktivít boli zriaďovateľom financované 
a dofinancované aktivity v členení projektov jednotlivých progamov: 
 
3.2.5.1. Prezentácia kultúry v zahrani čí (prvok 08T0104): 

a) Realizácia národného stánku na medzinárodnom hudobnom veľtrhu MIDEM         
– dofinancovanie (bod 3.1.8. tejto správy) 

b) Re: New Music – dofinancovanie (bod 3.1.7. tejto správy) 
c) Vystúpenie a prezentácie skupny Longital v USA (bod 3.1.6.2. tejto správy) 

 
3.2.5.2. Projekty na kultúrne aktivity (prvok 08T0103): 

d) 20. Ročník Stredoeurópskeho festuvali koncertného umenia – dofinancovanie  
(bod 3.1.4.2. tejto správy) 
e) Cyklus koncertných podujatí: Koncerty v Primaciálnom paláci (bod 3.1.4.7. správy) 
f) Franz Paul Rigler: Skladby pre klávesové nástroje –  
príprava a vydanie notovej publikácie (bod 3.1.2.2. tejto správy) 

 
Ich podrobná špecifikácia je uvedená v rámci jednotlivých činností a produktov organizácie.   
 
 
 

Prehľad o finan čných prostriedkoch, ú čelovo viazaných na schválené aktivity 
v roku 2010,  s uvedením výšky schváleného príspevku a výšky čerpaných prostriedkov uve-
deného programu: 

 
 

                     v eurách 

Kultúrna aktivita  
(účelovo určené projekty) 

Poskytnutý 
účelový bežný 
transfer (BT) 

Použitie  
účelovo  

určeného BT 
Rozdiel 

Projekty na kultúrne aktivity  
prvok   08T0103 

20. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia  
– dofinancovanie 

35 000,00 35 000,00 0,00 

Cyklus koncertných poduatí: Koncerty v Primaciálnom paláci 8 000,00 8 000,00 0,00 

Franz Paul Rigler: Skladby pre klávesové nástroje  
(príprava a vydanie notovej publikácie) 

6 000,00 5 000,78 999,22 

Spolu: 49 000,00 48 000,78 999,22 
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Kultúrna aktivita  
(účelovo určené projekty) 

Poskytnutý 
účelový bežný 
transfer (BT) 

Použitie  
účelovo  

určeného BT 
Rozdiel 

Prezentácia kultúry v zahraničí 
prvok  08T0104 
Realizácia národného stánku na medzinárodnom hudobnom veľtrhu 
MIDEM 

10 000,00 9 716,19 283 ,81 

RE: New Music – dofinancovanie 16 600,00 16 600,00 0,00 

Vystúpenie a prezentácie skupny Longital v USA 2 000,00 2 000 00 0,00 

Spolu: 28 600,00 28 316,19 283,81 

Účelovo viazané prostriedky 
celkom: 77 600,00 76 316,97 1 283,03 

 

 
 
 
3.2.6. Rozbor výdavkov pod ľa prvkov 
 
 
Program 08S:Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt 
 

Prvok 08S0102 - Hudba, koncertná činnos ť a umelecké súbory 
 
 
Kultúrne aktivity alokované v rámci programu 08S - Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia 
kultúrnych hodnôt prvku 08S0102 - Hudba, koncertná činnosť a umelecké súbory sú predme-
tom kontraktu uzavretého so zriaďovateľom na rok 2010 a sú komentované v časti 3.1. tejto 
správy.  
 
Celkové bežné výdavky aktivít uvedeného prvku dosiahli k 31.12.2010 sumu 1 078 610,13 
EUR v členení: 
 
 º Bežné výdavky – použitie nevyčerpaného BT, poskytnutého na rok 2009   
v rámci programu 08S - Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt,  
prvok 08S0102 : Hudba, koncertná činnosť, umelecké súbory,  
(zdroj 1319)  celkom:                   92 445,85 EUR 
v tom: 

• Zostatok prostriedkov BT r. 2009 – použitie: výdavky r. 2010: 37 420,54 EUR 
• Zostatok prostriedkov BT r. 2009 – vratka r. 2010 (RK 637 020): 55 025,31 EUR 

 
 º Bežné výdavky k 31.12.2010 v rámci programu 08S - Tvorba, šírenie, ochrana 
a prezentácia kultúrnych hodnôt,  
prvok 08S0102 : Hudba, koncertná činnosť, umelecké súbory  
celkom:                              986 164,28 EUR 
v tom: 

• Výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111)            842 029,45 EUR 
• Výdavky z vlastných zdrojov (zdroj 45)              144 134,83 EUR 

 
 

Celkové bežné výdavky – použitie nevyčerpaného BT, poskytnutého na rok 2010 v roku 
2011   
v rámci programu 08S - Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt,  
prvok 08S0102 : Hudba, koncertná činnosť, umelecké súbory,  
(zdroj 131A)  celkom:                               91 535,55 EUR 
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v tom: 
• Zostatok prostriedkov BT r. 2010 – použitie: výdavky r. 2011:     66 828,46 EUR 
• Zostatok prostriedkov BT r. 2010 – nespotrebovaný BT (RK 637 020):  24 707,09 EUR 

 
Kapitálové výdavky uvedeného prvku neboli v roku 2010 čerpané. 
 
 
Rekapituláciu výdavkov prvku 08S0102 uvádzame v nasledovnom prehľade: 
 

       v eurách 

Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

zdroj financovania 45 111 1319 45 111 1319 45 111 1319 

610 - Mzdy, platy,  
         služobné príjmy a OOV 

120 695,00 243 311,00 
0,00 

80 195,00 243 311,00 
0,00 

64 487,17 243 311,00 
0,00 

364 006,00 323 506,00 307 798,17 

364 006,00 323 506,00 307 798,17 

620 - Poistné  
         a príspevok do poisťovní 

27 379,00 106 652,00 
0,00 

2 879,00 115 432,00 
9 100,00 

46,77 106 811,28 
9 100,00 

134 031,00 118 311,00 106 858,05 

134 031,00 127 411,00 115 958,05 

630 - Tovary a služby 

36 680,00 567 322,00 
0,00 

101 465,00 572 109,00 
83 345,85 

75 670,76 489 426,01 
83 345,85 

604 002,00 673 574,00 565 096,77 

604 002,00 756 919,85 648 442,62 

640- Bežné transfery 

4 070,00 4 693,00 
0,00 

4 285,00 2 713,00 
0,00 

3 930,13 2 481,16 
0,00 

8 763,00 6 998,00 6 411,16 

8 763,00 6 998,00 6 411,16 

600 - Bežné výdavky   
spolu:                                                                         

188 824,00 921 978,00 
0,00 

188 824,00 933 565,00 
92 445,85 

144 134,70 842 029,45 
92 445,85 

1 110 802,00 1 122 389,00 986 164,15 

1 110 802,00 1 214 834,85 1 078 610,00 
710 - Obstarávanie  
         kapitálových aktív 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
700 - Kapitálové výdavky  
spolu: 67 000,00 0,00 0,00 

CELKOM 

255 824,00 921 978,00 
0,00 

188 824,00 933 565,00 
92 445,85 

144 134,83 842 029,45 
92 445,85 

1 177 802,00 1 122 389,00 986 164,15 

1 177 802,00 1 214 834,85 1 078 610,13 

 
Zdroje financovania: 
111   - Výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu 
45     - Výdavky z vlastných zdrojov 
1319 – Výddavky z prostriedkov BT r. 2009 
 
 
 Celková suma finančných prostriedkov - výdavkov vynaložených na bežnú činnosť 
organizácie v rámci kontraktu, uzavretého na rok 2010 (činnosti a aktivity prvku 08S0102), 
dosiahla k 31.12.2010 výšku 986 164,28 EUR, z toho výdavky kontraktu hradené z vlastných 
zdrojov boli vo výške 144 134,83 EUR. Bežný transfer, poskytnutý zriaďovateľom na činnosti 
kontraktu v roku 2010 (vrátane rozpočtových opatrení), bol použitý k 31. 12. 2010 vo výške 
842 029,45 EUR. Nevyčerpaný bežný transfer na činnosti kontraktu, uzavretého na rok 2010 
v sume 91 535,55 EUR, bol spotrebovaný v súlade s §8 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v roku 2011, a to vo výške 66 628,46 EUR, t. j. celková suma pro-
striedkov štátneho rozpočtu na krytie nákladov kontraktu na rok 2010 predstavuje 
908 857,91 EUR. 
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 V roku 2010 nebol Hudobnému centru poskytnutý príspevok zo štátneho rozpočtu na 
kapitálové výdavky. Organizácia nečerpala kapitálové výdavky ani z vlastných zdrojov. 
 
 
 

Hodnotenie čerpania finančných postriedkov kontraktu na rok 2010 uvádzame v nasledov-
nom prehľade: 
 

                                                            v eurách 

Výdavky na činnosti uvedené  
v kontrakte na rok 2010 
v členení podľa rozpočtovej klasifikácie 

Výdavky kontraktu 
v r. 2010 

(k 31.12.2010) 

Finančné krytie Výdavky  
kontraktu  
v r. 2011  

(zo ŠR -zdroj 131A) 

Z dotácie  
zo ŠR 

(zdroj 111) 

Z tržieb  
a výnosov 

(zdroj 45) 
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy... 307 798,17 243 311,00 307 798,17 0,00 
620 - Poistné a príspevok do poisťovní 106 858,05 106 811,28 106 858,05 9 480,91 
630 - Tovary a služby 565 096,77 489 426,01 565 096,77 57 154,00 
640- Bežné transfery 6 411,29 2 481,16 6 411,29 193,55 

600 - Bežné výdavky  spolu:                                                    986 164,28 842 029,45 986 164,28 66 828,46 

700 - Kapitálové výdavky spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 

600+700 SPOLU 986 164,28 842 029,45 144 134,83 66 828,46 
 
 
 

Výdavky na jednotlivé činnosti kontraktu k 31.12.2010 v členení zdrojov financovania  
 
              v eurách 

Činnosti  
výdavky celkom 

v tom výdavky 

zo štátneho  
rozpočtu 

z vlastných  
zdrojov 

€ % € % € % 

Dokumentačná, informačná a prieskumno 
- analytická činnosť 

51 653,92 5,24 51 653,89 6,13 0,03 0,00 

Edičná činnosť 69 723,84 7,07 67 365,89 8,00 2 357,95 1,64 

Podpora rezidenčných súborov 26 309,28 2,67 26 088,60 3,1 220,68 0,15 

Medzinárodný festival  Melos-Étos  
- príprava 

1 475,81 0,15 1 475,76 0,18 0,05 0,00 

Koncertné podujatia  243 606,91 24,7 187 308,81 22,24 56 298,10 39,05 

RE: NEW MUSIC - projekt podporený EU 14 501,78 1,47 4 287,26 0,51 10 214,52 7,09 

Medzinárodný hudobný veľtrh MIDEM 
(čiastočne) 

9 387,21 0,95 8 166,86 0,97 1 220,35 0,85 

Réžia činností a produktov organizácie 569 505,53 57,75 495 682,38 58,87 73 823,15 51,22 

Celkom: 986 164,28 100,00 842 029,45 100,00 144 134,83 100,00 

 

 
 
 
Podiel výdavkov jednotlivých aktivít a produktov v rámci činností kontraktu na rok 2010 
je nasledovný: 
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  v percentách 

Činnosti / aktivity/ produkty  
výdavky 
celkom 

v tom výdavky 
zo štátneho 

rozpočtu 
z vlastných 

zdrojov 

% % % 
Dokumentačná, informačná a prieskumno-analytická činnosť 100,00 100,00 100,00 
v tom:    
Štatistické výkazy MK SR 1,24 1,24 0,00 
Historické organy na Slovensku 24,46 24,46 0,00 
Dokumentácia, databázový systém, web stránka 31,85 31,85 100,00 
Informačné publikácie (Hudobné udalosti, Akcent) 30,64 30,64 0,00 
Knižnica, študovňa, hudobné archívy 11,81 11,81 0,00 

Edičná činnosť 100,00 100,00 100,00 
v tom:    
Hudobný život, časopis, mesačník  57,54 59,55 12,32 
Vydanie knižných a notových publikácií  42,46 40,45 87,68 

Koncertné podujatia  100,00 100,00 100,00 
v tom:    
Výchovné koncerty   39,75 46,90 16,44 
Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline (čiastočne) 34,03 33,25 36,58 
Koncerty v Galérii mesta Bratislavy - Mirbachov palác 7,40 9,67 0,00 
Aktivity v Slovenských inštitútoch v zahraničí 4,08 5,06 0,91 
Fórum mladých talentov 2,57 3,36 0,00 
Ostatné hudobné a iné podujatia 12,17 1,76 46,07 

Réžia činností a produktov organizácie 100,00 100,00 100,00 
v tom výdavky na:    
Mzdy, platy a  ostatné osobné náklady  54,15 49,20 87,35 
Sociálne poistnenie a sociálne náklady zamestnancov 23,39 25,67 8,13 
Prevádzku budovy 10,49 11,80 1,73 
Ostané režijné výdavky  11,97 13,33 2,79 

 
 
 
Na celkovú štruktúru čerpania prostriedkov bežného transferu u jednotlivých činností kon-
traktu mali vplyv okrem rozpočtových opatrení zo strany zriaďovateľa (uvedené v bode 3.2.1. 
tejto správy) aj odchýlky v rámci vecného plnenia aktivít a z toho vyplývajúce zmeny v rámci 
čerpania súvisiacich výdavkov. Tieto boli spôsobené okrem mierneho nárastu platovej štruk-
túry zamestnancov vykonávajúcich jednotlivé aktivity (pozri bod 7. tejto správy), zvýšenia ak-
tuálnej potreby a prerozdelenia pracovných kapacít (čerpanie rodičovskej dovolenky, práce-
neschopnosti výkonných zamestnancov) aj zmenami v rámci jednotlivých činností a aktuál-
nym plnením úloh v priebehu roka (rozšírenie činnosti o aktivity projektov na kultúrne aktivity 
a projekty  zverených zahraničných akcií). Uvedené skutočnosti ovplyvnili i štruktúru čerpa-
ných ostatných výdavkov na tovary a služby. 
 
 
 
Program 08T: Tvorba a implementácia politík  
 
Upravený rozpočet účelovo určených finančných prostriedkov bežného transferu v rámci 
programu tvorby a implementácií politík predstavoval k 31.12.2010 sumu 77 600 EUR. 
 
Kapitálové výdavky uvedeného programu neboli v roku 2010 poskytnuté. 
 
Celkové bežné výdavky aktivít uvedeného programu dosiahli k 31.12.2010  
sumu                  76 829,27 EUR  
v členení: 
 
 º Bežné výdavky – vrátenie nevyčerpaného BT, poskytnutého na rok 2009   
v rámci programu 08T  (zdroj 1319) celkom:      512,30 EUR 
v tom 
prvok 08T0104 : Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
  celkom:                   512,30 EUR 
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(Zostatok prostriedkov BT r. 2009 – vratka r. 2010 (RK 637 020)) 

 
 

 º Bežné výdavky k 31.12.2010, poskytnutého na rok 2010 
v rámci programu 08T (zdroj 111)  celkom:           76 316,97 EUR 
v tom 

- prvok 08T0103 : Podpora kultúrnych aktivít RO a PO  48 000,78 EUR 
- prvok 08T0104 : Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí  28 316,19 EUR 

 
 
Celkové bežné výdavky – vrátenie zostatku nespotrebovaného BT, poskytnutého na rok 
2010 v roku 2011  v rámci programu 08T (zdroj 131A v r.2011)  
celkom:                     1 283,03 EUR 
v tom: 

- prvok 08T0103 : Podpora kultúrnych aktivít RO a PO       999,22 EUR 
- prvok 08T0104 : Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí       283,81 EUR 

 
 
 
 
Prvok 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít RO a PO  
 
Účelovo určené finančné prostriedky štátneho rozpočtu na podporu kultúrnych aktivít 
v celkovej sume rozpísaného BT 49 000 EUR boli k 31.12.2010 čerpané vo výške 98%. 
 
Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 999,22 EUR na prípravu a vydanie notovej publi-
kácie: Franz Paul Rigler: Skladby pre klávesové nástroje, určené na propagáciu a podporu 
predaja  budú predmetom zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2010.  
  
 
Rekapituláciu výdavkov prvku 08T0103 uvádzame v nasledovnom prehľade: 
 

 

    v eurách 

Názov Upravený rozpočet Skutočnosť 

zdroj financovania 111 1319 111 1319 

630 - Tovary a služby 
49 000,00 0,00 48 000,78 0,00 

49 000,00 48 000,78 

600 - Bežné výdavky  spolu:                                                                         
49 000,00 0,00 48 000,78 0,00 

49 000,00 48 000,78 

710 - obstarávanie kapitálových aktív 0,00 0,00 0,00 0,00 

700 - Kapitálové výdavky spolu: 0,00 0,00 

CELKOM 
49 000,00 0,00 48 000,78 0,00 

49 000,00 48 000,78 

 

Zdroje financovania: 
111   - Výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu 
1319 – Výddavky z prostriedkov BT r. 2009 
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Prvok 08T0104 - Podpora kultúrnych aktivít v zahran ičí 
 
Účelovo určené finančné prostriedky štátneho rozpočtu na podporu kultúrnych aktivít 
v celkovej sume rozpísaného BT 28 600  EUR boli k 31.12.2010 čerpané vo výške 99%. 
 
Nevyčerpané finančné prostriedky na realizáciu národného stánku na medzinárodnom hu-
dobnom veľtrhu MIDEM určené na výdavky na tovary a služby projektu budú vysporiadané 
v rámci zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2010 a vrátené zriaďo-
vateľovi v sume 283,81 EUR. 
 
 
Rekapituláciu výdavkov prvku 08T0104 uvádzame v nasledovnom prehľade: 
 

    v eurách 

Názov Upravený rozpočet Skutočnosť 

zdroj financovania 111 1319 111 1319 

630 - Tovary a služby 
28 600,00 512,30 28 316,19 512,30 

29 112,30 28 828,49 

600 - Bežné výdavky  spolu:                                                                         
28 600,00 512,30 28 316,19 512,30 

29 112,30 28 828,49 

710 - obstarávanie kapitálových aktív 0,00 0,00 0,00 0,00 

700 - Kapitálové výdavky spolu: 0,00 0,00 

CELKOM 
28 600,00 512,30 28 316,19 512,30 

29 112,30 28 828,49 

 
Zdroje financovania: 
111   - Výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu 
1319 – Výddavky z prostriedkov BT r. 2009 
 
 
 

Rekapitulácia: 
 
Plnenie záväzných ukazovateľov rozpočtu bolo dodržané: 
 
- Výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu RK 600  prvku 08S0102 za rok 2010 (zdroj 111) 
boli čerpané vo výške 842 029,45 EUR. Zostatok prostriedkov v sume 91 535,55 EUR bude 
spotrebovaných v súlade s §8 zákona č 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v roku 2011.  
Výdavky zo štátneho rozpočtu na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
(RK 610) prvku 08S0102 boli v roku 2010 čerpané v plnej výške, t.j. 243 311 EUR. 
 
- Výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu RK 630, účelovo určených aktivít prvku 08T0103 
boli čerpané vo výške 48 000,78 EUR a nevyčerpané prostriedky budú zúčtované a vrátené 
v celkovej sume 999,22 EUR .  
 
- Výdavky z prostriedkov štátneho rozpočtu RK 630, účelovo určených aktivít prvku 08T0104 
boli čerpané vo výške 28 316,19 EUR a nevyčerpané prostriedky v celkovej sume 283,81 
EUR vrátené do štátneho rozpočtu .  
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4. HODNOTENIE FONDOV ORGANIZÁCIE 
 

4.1. Zákonný rezervný fond 
 
                      v eurách 

Zákonný rezervný fond Rok 2010 

Stav k 1. januáru 338 560 
Tvorba rezervného fondu, v tom 32 378 

      Schválený výsledok hospodárenia za rok 2009 32 378 

Čerpanie rezervného fondu 0,00 

Stav k 31. decembru 370 939 
 

 
 

Počiatočný stav účtu Zákonný rezervný fond k 1.1.2010 (ú. 421) predstavuje stav v sume 
338 560,19 EUR. 

 

Tvorba fondu predstavuje sumu výsledku hospodárenia po zdanení za rok 2009 v sume 
32 378,47 EUR schváleného Rozhodnutím o zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym roz-
počtom za rok 2009 č. MK 258/2010-103/12508 zo dňa 11.10.2010, ktorý je v súlade s §25 
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov zdrojom rezervného fondu. 

 

V roku 2010 neboli prostriedky fondu použité a jeho zostatok k 31.12.2010 predstavuje 
370 938,66 EUR. 
 
 
 
4.2. Sociálny fond 

 

         v  eurách 
 

 
Počiatočný stav účtu Sociálneho fondu k 1.1.2010 (ú. 472) predstavuje stav v sume 3 591,12 
EUR. 

 

Tvorba fondu predstavuje sumu povinného prídelu fondu v sume 4 646,83 EUR a jeho čer-
panie  sumu 3 731,60 EUR. 

 

Zostatok prostriedkov sociálneho fondu predstavuje k 31.12.2010  4 506,35 EUR. 

 

Sociálny fond Rok 2010 

Stav k 1. januáru 3 591 

Tvorba sociálneho fondu (povinný prídel) 4 647 

Čerpanie sociálneho fondu, v tom: 3 732 

      Príspevok na stravovanie zamestnancov 2 146 

      Príspevok na dopravné 1 486 

     Odchodné vyplácané z kol. zmluvy  100 

Stav k 31. decembru 4 506 
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5. PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 
 

Hudobné centrum nevykonávalo v rámci hodnoteného obdobia podnikateľskú činnosť. 
Organizácia vykonávala činnosti, považované z platného znenia zákona o dani z príjmu za 
podnikanie (prenájom priestorov, reklamná a i. činnosť) a sú predmetom daňovej povinnosti 
organizácie za uplynulý rok.  
 
 
 
 

6. ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE ORGANIZÁCIE 
 
 

6.1.  AKTÍVA 
 

6.1.1.  Neobežný majetok 
 
 
Hudobné centrum ako štátna príspevková organizácia spravuje dlhodobý nehmotný maje-
tok a dlhodobý hmotný majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky. 
 
 
Prehľad o pohybe dlhodobého majetku - pohyb obstarávacích cien, oprávok a opravných po-
ložiek, zostatkových cien podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa jednotli-
vých položiek súvahy je nasledovný: 

 

 
 
OBSTARÁVACIA CENA 

 
  v eurách  

Názov Účet 
Riadok 
súvahy 

OC k 
31.12.2009 

Prírastky 
+ 

Úbytky    
- 

Presuny 
+/- 

OC k 
31.12.2010 

a 1 2 3 4 5 6 7 

Softvér 013 005            36 724      36 724 
Oceniteľné práva 014 006                9 778       9 778 
Dlhodobý nehmotný majetok  
spolu 

003 46 502 0 0 0 46 502 

Pozemky 031 012       48 581       48 581 
Umelecké diela 032 013        6 757       6 757 
Stavby 021 015    442 845       442 845 
Samostatné hnuteľné veci a 
súbory hnuteľných  vecí 

022 016                        130 569   12 794  117 775 

Dopravné prostriedky 023 017          68 800      68 800 
Dlhodobý hmotný majetok  
spolu 

011 697 552  12 794  684 758 

Dlhodobý nehmotný majetok a 
dlhodobý hmotný majetok cel-
kom: 

002 744 054 0 12 794 0 731 260 

 
 

V roku 2010 organizácia nenadobúdala dlhodobý majetok.  
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OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY 
 

    v eurách  

Názov Účet 
Riadok 
súvahy 

Stav k 
31.12.2009 

Prírastky 
+ 

Úbytky    
- 

Presuny 
+/- 

Stav k 
31.12.2010 

a 1 2 3 4 5 6 7 

Oprávky k softvéru 073 005              25 481 5 027    30 508 
Oprávky k oceniteľným právam 074 006                 8 119 830     8 949 
Oprávky k nehmotnému majetku  
spolu: 

003 33 600 5 857 0 0 39 457 

Oprávky a OP k stavbám 
081                     
092 

015            292 873 22 143     315 016 

Oprávka a OP k samostatným 
hnuteľným veciam a súborom 
hnuteľ. vecí 

082           
092 

016                       125 332 2 807 12 794   115 345 

Oprávky a OP k dopravným 
prostriedkom 

083          
092 

017          50 231 11 143    61 374 

Oprávky k hmotnému majetku  
spolu: 

011 468 436 36 093 12 794 0 491 735 

Oprávky k majetku celkom: 002 502 036 41 950 12 794 0 531 192 
 
 

V roku 2010 neboli v organizácii tvorené opravné položky k dlhodobému majetku.  
Prírastky v sume 41 949,75 EUR predstavujú tvorbu oprávok vo výške odpisov dlhodobého 
majetku v roku 2010. 
Úbytky v sume 12 793,82 EUR zahŕňajú oprávky vo výške obstarávacej ceny vyradeného 
majetku v zmysle Rozhodnutia riaditeľa z dôvodov jeho opotrebenia, poškode-
nia, nefunkčnosti a nehospodárnosti v prevádzke. Nefunkčný neupotrebiteľný hmotný maje-
tok bol likvidovaný v decembri 2010. 
Stav oprávok k 31.12.2010 predstavuje 531 191,65 EUR. 
 
 

ZOSTATKOVÁ HODNOTA 
 

          v eurách  

Názov Účty 
Riadok 
súvahy 

Zostatková hodnota 
k 31.12.2009 

Zostatková hodnota                 
k 31.12.2010 

a b c 1 2 

ZH softvéru /013/ - /073+091/ 005              11 243 6 216 
ZH oceniteľných práv /014/ - /074+091/ 006                 1 659 829 
ZH nehmotného majetku  
spolu: 

003            12 902 7 045 

ZH pozemkov /031/-/092/ 012             48 581 48 581 
ZH umeleckých diel a zbierok /032/-/092/ 013            6 757 6 757 
ZH stavieb /021/ - /081+092/ 015            149 972 127 829 
ZH samostatných hnuteľných vecí a 
súborov hnuteľnýchvecí 

/022/ - /082+092/ 016                        5 237 2 430 

ZH dopravných prostriedkov /023/ - /083+092/ 017          18 569 7 426 
ZH hmotného majetku  
spolu 

011            229 116 193 023 

Zostatková hodnota majetku  
celkom 

002 242 018 200 068 

 
 
 

Hudobné centrum ako štátna príspevková organizácia spravuje dlhodobý majetok vo vlast-
níctve Slovenskej republiky v celkovej nadobúdacej hodnote 731 259,28 EUR. Jeho zostato-
ková hodnota je 200 067,63 EUR.  
 

Organizácia nemá dlhodobý finančný majetok, nemá majetkové podiely v iných spoločnos-
tiach a nerealizuje dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky 
a ostatný dlhodobý finančný majetok. 
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Stav drobného dlhodobého hmotného a nehmotného majetku HC, evidovaného vo vstupnej 
cene  v rámci podsúvahového účtu a v operatívnej evidencii HC k 31.12.2010 ako iné aktíva 
je v celkovej sume 255 094,14 EUR, v členení: drobný dlhodobý nehmotný majetok: 
20 771,82 EUR a drobný dlhodobý hmotný majetok: 204 322,32 EUR. Pri odovzdaní do uží-
vania sa účtoval priamo do nákladov ako spotreba drobného hmotného majetku a spotreba 
drobného nehmotného majetku. Prírastky drobného majetku k 31.12.2010 pozostávajú 
z drobného dlhodobého hmotného majetku nadobudnutého v hodnote 26 490,90 EUR. Úbyt-
ky zahŕňajú licencie, ktorým v roku 2010 skončila platnosť v sume 1 272,46 EUR a nefunkč-
ný a zastaraný drobný dlhodobý majetok, ktorý bol na základe návrhu Likvidačnej komisie 
a v súlade s Rozhodnutím riaditeľa vyradený z evidencie a to v celkovej hodnote 7 238,13 
EUR. Nefunkčný neupotrebiteľný hmotný majetok bol likvidovaný v decembri 2010. 
 
Ostatný majetok vo vlastníctve iných subjektov, ktorý Hudobné centrum využíva je v celkovej 
hodnote 47 985,20 EUR. Ostatný majetok je vedený v rámci podsúvahovej účtovnej eviden-
cie, a to umelecké diela zapožičané z Galérie mesta Bratislava,  čítačka čipovej karty zapo-
žičaná v zmysle zmluvy o výpožičke, uzavretej s DataCentrum Bratislava, poskytnuté pre 
účely Rozpočtového informačného systému na komunikáciu so Štátnou pokladnicou, tele-
fónne aparáty v užívaní účtovnej jednotky v zmysle zmluvy o poskytovaní telekomunikačných 
služieb a využití dátovej siete SWAN v súlade s výsledkami centrálneho verejného obstará-
vania rezortu kultúry, kopírovacie zariadenie v operatívnom nájme v zmysle Rámcovej doho-
dy na prenájom samoobslužných kopírovacích strojov pre rezort kultúry poskytovateľov Eu-
roDeal s.r.o., Océ – Česká republika s.r.o. a IBM Slovensko s.r.o. a nehmotný majetok – 9 li-
cencií programového vybavenia SOFTIP a.s., v správe MK SR a v užívaní účtovnej jednotky 
v zmysle zmluvy o implementácii aplikačného programového vybavenia a o poskytnutí 
oprávnení na jeho použitie . 

 
 
 
6.1.2.  Obežný majetok 
 
 

6.1.2.1.     Zásoby 
 

Hudobné centrum účtuje o zásobách vytvorených vlastnou činnosťou (knihy, noty, CD, DVD), 
ktoré sa oceňujú vlastnými nákladmi z údajov nákladového účtovníctva: 
 

 v eurách  

Názov Účet 
Riadok 
súvahy stav k 31.12.2009 stav k 31.12.2010 

a b c 1 2 

Zásoby  vlastnej výroby  123 
037   

Brutto 
301 512 304 907 

Opravné položky k zásobám vlastnej výroby 194 
037   

Korekcia 
2 286 27 575 

Zásoby celkom 034 
Netto 299 226 277 332 

 
 

Ocenenie zásob výrobkov organizácie bolo v roku 2010 upravené opravnými položkami, na-
koľko bola zistená existencia opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty zásob pod jeho 
účtovnú hodnotu - pôvodné ocenenie. Opravné položky k zásobám boli tvorené ako rozdiel 
odhadnutej možnej predajnej ceny a účtovnej hodnoty zásob v sume 27 575,02 EUR. 
K zrušeniu vytvorených opravných položiek v priebehu roka došlo z dôvodu odpredaja a po-
užitia zásob, ku ktorým boli opravné položky tvorené, a to v sume 2 285,86 EUR.  
 

Stav zásob hudobných publikácií  HC z edičnej činnosti predchádzajúcich rokov ako iné aktí-
va (vydané do roku 2004) vo výške 49 427,92 EUR k 31.12.2010, ktoré sú vedené v rámci 
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podsúvahovej evidencie z dôvodu vzniku nesúladu medzi ocenením hudobných publikácií 
a nákladov, vynaložených na ich výrobu v uplynulých rokoch. 
 
Na zásoby organizácie nie je zriadené záložné právo a organizácia nemá obmedzené právo 
s nimi nakladať. 
 
 
6.1.2.2. Pohľadávky 
 

Celkový objem pohľadávok Hudobného centra k 31.12.2010 predstavoval sumu 
39 686,84  EUR. Ide o krátkodobé pohľadávky: 
 

Pohľadávky v lehote splatnosti boli v sume 14 355,93 EUR a po lehote splatnosti v sume  
25 330,91  EUR, v členení: 

o Pohľadávky v lehote splatnosti (14 355,93 EUR) a po lehote splatnosti do 1 roka  
(6 927,88 EUR) predstavujú okrem pohľadávok voči zamestnancom najmä odbe-
rateľské platby za služby (realizácia koncertov) a výrobky (hudobné publikácie), 
ako aj zúčtovanie nájomných a spoluvlastníckych vzťahov (nájomné a spotreba 
energií). Pohľadávky staršie ako 3 mesiace sú postúpené na právne vymáhanie. 

 

o Pohľadávky HC po lehote splatnosti nad 1 rok (18 403,03 EUR) sú v právnom rie-
šení. Ide najmä o pohľadávky organizácie: 

- Pohľadávky od odberateľov v celkovej sume 1 608,76 EUR na zaplatenie kúpnej 
ceny časopisu Hudobný život a na zaplatenie kúpnej ceny publikácií a za inzerciu 
(pohľadávky boli prihlásené do konkurzu na majetok úpadcov),  

- Pohľadávky dlžníkov na zaplatenie dlžného nájomného a platieb za služby kto-
rých poskytovanie je spojené s nájmom v sume 16 794,27 EUR, ktoré sú v pre-
važnej miere  predmetom exekučného konania. 

 

K uvedeným pohľadávkam boli tvorené zákonné opravné položky, ktoré dosiahli 
k 31.12.2010 sumu 18 403,03 EUR a predstavujú zákonné opravné položky 
k pohľadávkam z nájmu v sume 16 794,27 EUR a ostatné zákonné opravné položky 
v sume 1 608,76 EUR. 

 

V priebehu roka 2010 boli vytvorené zákonné opravné položky k pohľadávkam v sume 
610,43 EUR. K zrušeniu zákonných opravných položiek došlo z dôvodu vyrovnania po-
hľadávok v sume 1 048,09 EUR. 

 
 

Pohľadávky podľa doby splatnosti    
 

             v eurách 

Pohľadávky podľa doby splatnosti Stav  k 31.12.2010 Stav  k 31.12.2009 

a 1 2  

Pohľadávky v lehote splatnosti 14 356 5 914 

Pohľadávky po lehote splatnosti 25 331 21 394 

Spolu  
(súčet riadkov súvahy 048 a 060) 

39 687 27 308 

 
Ide o pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 
Organizácia nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpe-
čenia ani pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávky, pri ktorých má účtov-
ná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať. 

 
V rámci podsúvahovej evidencie výkonu súdnych rozhodnutí dlžníkov z obdobia pôsobnosti 
Slovkoncertu vykazuje organizácia k 31.12.2010 stav uvedených pohľadávok vo výške 
5 323,95 EUR. Právnym zastupovaním vo veci vymáhania uvedených pohľadávok bola po-
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verená advokátska kancelária Sallem, Sečanský & partneri, Bratislava. V súčasnej dobe 
prebieha vo všetkých prípadoch exekučné konanie.  

 
 

6.1.2.3. Finančný majetok 
 

Stav krátkodobého finančného majetku k 31.12.2010 predstavuje 503 567,18 EUR (bankové 
účty, pokladnica a ceniny). 
V organizácii nebolo zriadené záložné právo na krátkodobý finančný majetok 
ani obmedzenie práva nakladať s krátkodobým finančným majetkom. 
Organizácia  nečerpá bankové úvery a návratné finančné výpomoci 

 
 

6.1.2.4. Časové rozlíšenie 
 
V rámci časového rozlíšenia na strane aktív vykazuje organizácia k 31. 12. 2010 stav 18 979 
EUR, ktoré predstavujú náklady budúcich období. Ide o časové rozlíšenie zmluvných úhrad 
poistetnia motorových vozidiel, predplatného a sieťových služieb, ako aj úhradu platieb spo-
jených s realizáciou národného stánku na medzinárodnom veľtrhu MIDEM. 

 
 
 
6.2. PASÍVA 
 
6.2.1. Vlastné imanie 

 
Prehľad o pohybe vlastného imania v členení podľa jednotlivých položiek súvahy, pre ktoré 
má Hudobné centeum ako účtovná jednotka obsahovú náplň: 
 

       v eurách 

Názov položky  
Riadok 
súvahy 

Hodnota 
k 31.12.2009 

Zvýšenie 
+ 

Zníženie 
- 

Presun 
+/- 

Hodnota 
k 31.12.2010 

a b c d e f 

Účet 421 –  
Zákonný rezervný fond    

121 338 560 32 378 0 0 370 939 

FONDY 120 338 560 32 378 0 0 370 939 
Účet 428 – Nevysporiadaný vý-
sledok hospodárenia minulých 
rokov 

124 310 622 1 799 621 0 311 800 

Výsledok hospodárenia za úč-
tovné obdobie 

125 32 378 26 32 378 0 26 

VÝSLEDOK  
HOSPODÁRENIA 

123 343 000 1 826 32 999  311 826 

VLASTNÉ IMANIE 116 681 560 34 204 32 999 0 682 765 

 
Hodnotenie zákonného rezervného fondu je uvedené v rámci bodu 4. výročnej správy. 

 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  

- zvýšenie (stĺ. c) v sume 1 798,81 EUR predstavuje zúčtovanie opráv významných 
chýb minulých rokov, a to zúčtovanie verejných práv SOZA za rok 2009 
a zúčtovanie tržieb za výrobky účtovnej jednotky za rok 2009 od odberateľov. 

- zníženie (stĺ. d) v sume 620,58 EUR predstavuje zúčtovanie opráv významných 
chýb minulých rokov, a to zúčtovanie rozdielu splatnej dane z príjmov, prepočíta-
nej ku dňu podania daňového priznania za rok 2009, zúčtovanie výmeru SOZA za 
použitie diel v roku 2009, zúčtovanie dodávok informačných publikácií za r. 2009 
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a dorúbenie rozdielu odvodu za neplnenie povinného podielu zamestnávania ob-
čanov so zdravotným poistením za rok 2008 ÚPSVaR. 
. 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 
 

- zvýšenie (stĺ. c) v sume 25,82 EUR predstavuje hospodársky výsledok bežného 
účtovného obdobia k 31.12.2010 

- zníženie  (stĺ. d): Rozhodnutím o zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym roz-
počtom a rok 2009 č. MK 258/2010-103/12508 zo dňa 11.10.2010 bol schválený 
upravený výsledok hospodárenia za rok 2009 v sume 32 378,47 EUR, ktorý je 
v súlade s §25 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zdrojom rezervného fondu.   

 
 

 
 
6.2.2. Záväzky 
 
6.2.2.1. Rezervy 
 
 

Vývoj rezerv bol v roku 2010 v nasledovnej štruktúre: 
 

                                                                                                                                                         v eurách 

Položka rezerv 
Výška  

k 31.12. 
2009 

Tvorba 
+  

Zníženie 
- 

Zruše-
nie 
- 

Výška  
k 31.12. 

2010 

Predpo-
kladaný 

rok  
použitia 
rezerv 

a b  c d e f g 

Rezervy zákonné dlhodobé 
spolu:  

0 0 0 0 0 x 

Rezervy zákonné krátkodobé 
spolu: 
v tom: 

19 423 14 415 17 942 754 15 142 x 

Účet  323 – krátkodobé rezervy 
na nevyčerpané dovolenky vrá-
tane poistného 

17 328 14 390 16 601 0 15 117 2011 

Účet  323 – krátkodobé rezervy 
na nevyfakturované dodávky 

2 095 25 1 341 754 25 2011 

Rezervy celkom 19 423 14 415 17 942 754 15 142 x 

 
 
 

V zmysle dodržania zásad opatrnosti na riziká a straty v rámci záväzkov tvorila organizácia v 
roku 2010 krátkodobé zákonné rezervy, ktorých stav k 31.12.2010 predstavuje sumu 
15 141,96 EUR, v tom 99,8% tvoria rezervy na nevyčerpané dovolenky za rok 2010 vrátane 
prislúchajúcej pomernej časti sociálneho a zdravotného poistenia z nevyčerpaných dovole-
niek a 0,2% krátkodobé rezervy na nevyfakturované dodávky telekomunikačných služieb. 
 

 
 
 



 63 

6.2.2.2. Záväzky pod ľa doby splatnosti 
 
Záväzky podľa doby splatnosti: 

   v eurách 
Záväzky podľa doby splatnosti Hodnota k 31.12.2010 Hodnota k 31.12.2009 

a 1 2  
Dlhodobé záväzky  r. 140 súvahy,  
v tom: 

4 506 3 591 

Záväzky v lehote splatnosti 4 506 3 591 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Krátkodobé záväzky  r. 151 súvahy, 
v tom: 

81 268 51 125 

Záväzky v lehote splatnosti 78 265 49 794 

Záväzky po lehote splatnosti 3 003 1 331 

Spolu 85 744 54 716 

 
 
Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti k 31.12.2010 a k 31.12.2009:  
 
                  v eurách 

Záväzky podľa zostatkovej doby splat-
nosti 

Hodnota  k 31.12.2010 Hodnota k 31.12.2009 

A b c 

1. Záväzky so zostatkovou dobou splatnos-
ti do jedného roka 

81 245 51 125 

2. Záväzky so zostatkovou dobou splatnos-
ti od jedného do piatich rokov: 

23 0 

3. Záväzky so zostatkovou dobou splatnos-
ti  dlhšou ako päť rokov 

4 506 3 591 

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 85 774 54 716 
 
 

Záväzky organizácie so stavom k 31.12.2010 sú v celkovej sume 85 774,18 EUR. 
 

Dlhodobými záväzkami sú záväzky zo sociálneho fondu so stavom k  31.12.2010 v sume 
4 506,35 EUR (komentované v časti 4. tejto správy) a predstavujú záväzky so zostatko-
vou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov. 

 

Krátkodobé záväzky k 31.12.2010 v sume 81 267,83 EUR sú v prevažnej miere vyspo-
riadané v januári 2011, t.j. do termínu splatnosti, výplat miezd, autorských honorárov 
a súvisiacich odvodov inštitúciám sociálneho zabezpečenia, kultúrnym fondom, odvodov 
daní, poistného a do termínu splatnosti zúčtovania preddavkov a spotreby energií 
v zmysle platných zmlúv. 
 

V rámci záväzkov eviduje organizácia záväzky po lehote splatnosti (1 deň) 
z dodávateľských vzťahov v sume 3 003,40 EUR (ide najmä o nerealizované tuzemské 
platby spôsobené skrátenou dobou ich splatnosti ako aj platobným režimom IS Štátnej 
pokladnice v decembri 2010). 
Deponované (nevyzdvihnuté) autorské honoráre v uvedenom období v sume 34,05 EUR 
sú priebežne vyplácané v súlade s § 101 a nasl. Občianskeho zákonníka (do troch ro-
kov), a predstavujú záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka v sume 
10,40 EUR a od jedného do piatich rokov v sume 23,65 EUR. 

 
 
6.2.2.3. Časové rozlíšenie 

 
V rámci časového rozlíšenia na strane pasív vykazuje organizácia k 31. 12. 2010 nulový zos-
tatok. V roku 2010 nebol Hudobnému centru poskytnutý kapitálový transfer.  
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7. PERSONÁLNE OTÁZKY  
 
 
 Hudobné centrum uplatňuje dvojstupňový systém riadenia a jeho činnosť je zabezpe-
čovaná týmito organizačnými útvarmi: 

1. Riaditeľ  
2. Oddelenia: 

- Oddelenie dokumentácie a informatiky (ODI) 
- Oddelenie edičnej činnosti (OEČ) 
- Oddelenie vonkajších vzťahov (OVV) 
- Ekonomické oddelenie (EO) 
- Oddelenie riaditeľa (OR) 

  
 Priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov bol v roku 2010 určený zriaďo-
vateľom ako orientačný ukazovateľ v počte 29,25. 
 

 Priemerný počet zamestnancov (prepočítaný) k 31.12.2010 bol 28,0 čo predstavuje 
v porovnaní s rokom 2009 nárast o 0,36 %; z uvedeného počtu je 5 riadiacich zamestnancov 
(v tom 1 zamestnanec poverený zastupovaním).  
 

 Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2010 predstavoval 29 
osôb, z toho 7 zamestnanci so skráteným pracovným časom. V súčasnej dobe je jedna za-
mestnankyňa z oddelenia vonkajších vzťahov na rodičovskej dovolenke. 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2010 je v členení:  
25 s vysokoškolským, 5 s USO a 1 so SO vzdelaním. Zamestnankyňa na rodičovskej dovo-
lenke je s vysokoškolským vzdelaním. 
 
 Počet pracovných miest na jednotlivých stupňoch riadenia v rámci organizačnej štruk-
túry HC k 31.12.2010 bol nasledovný:  

            Počet miest 
 

• Riaditeľka HC      1 
 
Oddelenie riadite ľa (OR)    2 

 

• Sekretárka riaditeľky     1 
• Manažérfestivalu      1 
 
Oddelenie dokumentácie a informatiky (ODI) 7,5  
• Vedúci ODI      1 
• Odborný pracovník pre vážnu hudbu  1 
• Odborný pracovník pre koncertný život  1 
• Odborný pracovník pre koncertných umelcov 1,5 
• Odborný pracovník pre ostatné hudobné žánre 1 
• Odborný pracovník technického zamerania  1 
• Archivár, knihovník     1 
 
Oddelenie edi čnej činnosti (OE Č)   6 
 

• Vedúci OEČ      1 
• Redaktor OEČ     1 
• Manažér, redaktor OEČ    1 
• Odborný pracovník pre edičnú činnosť  1 
• Šéfredaktor časopisu Hudobného života  1 
• Redaktor časopisu Hudobného života  1 
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Oddelenie vonkajších vz ťahov (OVV)  7  
 

• Vedúci OVV      1 
• Manažér festivalu a zahraničných aktivít   1 
• Dramaturg - manažér      2 
• Manažér výchovných koncertov   1 
• Manažér a organizačný pracovník  
 výchovných koncertov    1 
• Organizačno-produkčný pracovník   1 
 
Ekonomické oddelenie (EO)    7  
 

• Vedúci EO       1 
• Odborný pracovník ekonomiky práce, účtovník 1 
• Finančný a devízový účtovník   1 
• Hlavný, všeobecný účtovník    1 
• Účtovník v oblasti správy majetku, archivár    1 
• Vodič         1 
• Samostatný odborný pracovník       
    v oblasti rozpočtovania a financovania  1 
__________________________________________________ 

 

Celkom HC:      30,5 
 
 
Prehľad stavu zamestnancov k 31. 12. 2010  
na jednotlivých oddeleniach Hudobného centra je nasledovný: 

 
 

STAV ZAMESTNANCOV K 31.12.2010 
Oddelenie HC vo fyzických osobách prepočítaný stav 

Oddelenie riaditeľa 

1 
(vybraná skupina  zamestnancov) 

2,3 
2 

(zamestnanci pri výkone práce vo ver. záujme) 

Oddelenie vonkajších  
vzťahov 

5 
(vybraná skupina  zamestnancov) 

5,4 

Oddelenie dokumentácie 
a informatiky 

8 
(vybraná skupina  zamestnancov) 

7,3 

Oddelenie edičnej činnosti 
7 

(vybraná skupina  zamestnancov) 
6,0 

Ekonomické oddelenie 
7 

(zamestnanci pri výkone práce vo ver. záujme) 
7,0 

Spolu: 30 28,0 

 
V roku 2010 ukončili pracovný pomer štyria zamestnanci dohodou (OVV-2, OR, 

OEČ). Nový pracovný pomer bol uzavretý s piatimi zamestnancami, z toho dvaja skončili 
pracovný pomer v skúšobnej dobe, dvaja zamestnanci sú so zaradením na oddelení vonkaj-
ších vzťahov a jeden so skráteným pracovným úväzkom na oddelení riaditeľa. 
 
 V rámci podpory rozvoja ľudských zdrojov  sa v roku 2010 sa zúčastnilo 6 zamest-
nancov HC 10 platených školení, odborných seminárov, kurzov a konferencií, ktorých celko-
vé náklady dosiahli 3 591,38 EUR. Ide o školenia v oblasti riadenia a komunikácie, v oblasti 
daňovej a účtovníctva, v oblasti pracovného práva, sociálneho, zdravotného poistenia, úč-
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tovníctva a vedenia autoprevádzky, na ktorých sa zúčastnili prevažne zamestnanci  oddele-
nia riaditeľa, oddelenia dokumentáciie a informatiky, oddelenia edičnej činnosti 
a ekonomického oddelenia. Okrem toho sa zamestnanci HC zúčastňovali školení a seminá-
rov, organizovaných vo vlastnej réžii a partnerskými organizáciami ako aj Ministerstvom fi-
nancií a Ministerstvom kultúry SR.  
 
 

Prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov  je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke: 
                 v eurách 

Čís. Ukazovateľ Merná 
Jednotka 

Skutočnosť 
za rok 
2009 

Rozpočet 
upr. za  rok 

2010 

Skutočnosť 
za rok 
2010 

z toho: 
financov. 

z BT 

Podiel (%) 

      3 : 2  3 : 1 

 a b c 1 2 3 4 5 6 

1. 
Orientač. ukazovateľ počtu 
zamestnancov 

osoby 29,25 29,25 29,25 29,25 100,00 100,00 

2. 
Priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov 

osoby 29 29 28 28 96,55 96,55 

  v tom: odborní (umeleckí) osoby 21 21 20 20 100,00 100,00 

3. 
Mzdové náklady, 
v tom:  

v eurách 361 211,80 369 122 352 341,80 280 500,51 95,45 97,54 

3.1           Mzdy zamestnancov  v eurách 309 755,62 323 506 309 788,79 243 311,00 95,76 100,01 

3.1.1 z toho: tarifné  platy v eurách 187 594,58 195 124 194 642,29 191 080,00 99,75 103,76 

3.1.2
.             príplatky v eurách 86 930,04 93 707 82 981,50 52 231,00 88,55 95,46 

3.1.3
.             odmeny  v eurách 35 231,00 34 675 32 165,00 0,00 92,76 91,30 

  Priemerná mesačná mzda  v eurách 890,10 929,61 921,99 724,14 99,18 103,58 

3.2 
         Ostatné osobné 
         náklady  

v eurách 51 456,18 45 616 42 553,01 37 189,51 93,29 82,70 

 

  
Objem mzdových nákladov k 31. 12. 2010 vo výške 352 342 EUR pozostáva zo sumy 

nákladov na mzdy zamestnancov vo výške 309 789 EUR a nákladov na výplatu miezd na 
základe dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru (ostatné osobné náklady - 
OON) vo výške 42 553 EUR.  
 Uvedené náklady boli kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu podielom 79,6%. 
 V porovnaní s rokom 2009 predstavuje zníženie objemu mzdových nákladov 2,46%, 
napriek nárastu objemu miezd zamestnancov o 0,01%, ktoré je spôsobené zvýšením tarif-
ných platov zamestnancov o 3,8% (zákonné zvýšenie platových stupníc a zvýšenie tarifných 
platov z nariadenia vlády). S uvedeným súvisí i 3,58% nárast priemernej mzdy zamestnan-
cov organizácie v rámci porovnávaných rokov.  
Naproti tomu došlo v roku 2010 k zníženiu objemu pohyblivých zložiek miezd, a to vyplate-
ných príplatkov zamestnancom (o 4,5%) a vyplatených odmien (o 8,7%), ako aj k zníženiu 
objemu vyplatených ostatných osobných nákladov (o 17,3%).  
 Ostatné osobné náklady (z dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru) 
vznikli v prevažnej miere v súvislosti s výkonom pomocných a organizačných prác kultúrnych 
aktivít a činností kontraktu, uzavretého so zriaďovateľom, na zabezpečenie odborných prác 
na jednotlivých oddeleniach, ktoré vyplynuli najmä z potreby jednorazových špecializovaných 
odborných prác a na pomocné a manipulačné práce v súvislosti s činnosťou hospodárskej 
správy, s najvyšším podielom týchto nákladov v rámci v rámci zabezpečenia dokumentačnej 
a prieskumno-analytickej činnosti (38,5%), realizácie odborných prác edičnej činnosti a re-
dakcie Hudobný život (27,4%), a v rámci realizácie festivalov, koncertných podujatí, aktivít 
prioritných projektov a zverených zahraničných aktivít (12,3%). 



 67 

8. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 
 
 

 Hlavné ciele organizácie sú stanovené v súlade s poslaním Hudobného centra ako 
špecializovanej inštitúcie hudobnej kultúry v Slovenskej republike. Konkrétne cieľové úlohy sú 
konkretizované v jednotlivých oblastiach činnosti. Výsledky a plnenie úloh za rok 2010 sú zo-
sumarizované v časti 3.1. Činnosti/produkty organizácie.  
 
 
8.1. Oddelenie vonkajších vz ťahov 

 
V roku 2010 sa uskutočnil už 20. jubilejný ročník Stredoeurópskeho festivalu koncert-

ného umenia v Žiline. Na festivale sa predstavili vynikajúci mladí umelci napr. Sergej Naka-
riakov (trúbka), Vassilena Serafimova (marimba), Dalibor Karvay (husle), Francesco Angeli-
co (dirigent), István Várdai (violončelo), Emmanuel Ceysson (harfa), Bennewitzovo kvarteto, 
klavírne trio ATOS a Francesco Piemontesi (klavír).Uskutočnili sa i dva špeciálne koncerty, 
na jednom z nich sa zaskveli sólistky opery SND (držiteľky cien z predchádzajúcich ročníkov 
festivalu) Adriana Kučerová a Terézia Kružliaková, ktoré sa predstavili v sprievode orchestra 
Cappella Istropolitana, a na záverečnom koncerte festivalu vystúpil Petrohradský komorný 
orchester s jeho dirigentom Juri Gilbom a sólistom Sergejom Nakriakovom. Zlepšovania kva-
litatívnej úrovne festivalu závisí od dostatočnosti finančných zdrojov i marketingovej podpor-
nej činnosti, ktorá taktiež závisí od finančných prostriedkov. Ďalšou možnosťou budúcich ak-
tivít v súvislosti s prípravou i zabezpečením festivalu je posilnenie komunikačných aktivít do 
oblasti médií i prípadných partnerov festivalu, najmä verejnoprávneho charakteru s cieľom 
posilniť marketingovú podporu festivalu, ale i celkový dopyt po koncertnom umení a umení 
medzi poslucháčmi na Slovensku. V spolupráci s rôznymi organizátormi - usporiadateľmi z 
miestnych samospráv i s príležitostnými organizátormi - usporiadateľmi z regiónov celého 
Slovenska sa  Hudobné centrum snaží udržať relatívne pravidelný koncertný život. V drama-
turgii jednotlivých koncertov sústreďuje svoju pozornosť na uvádzanie pôvodnej slovenskej 
skladateľskej tvorby, zároveň i zohľadňuje významné výročia skladateľov. Jedným zo strate-
gických trendov a cieľov Hudobného centra do budúcnosti je popri už etablovaných špičko-
vých a známych koncertných umelcoch a umeleckých súborov, ponúkať a presadzovať na 
pódiách i nastupujúcu generáciu mladých koncertných umelcov, ktorí sa postupne presadzu-
jú na domácich i zahraničných umeleckých pódiách. Ocenenia na zahraničných pódiách zís-
kali napr. Karol Daniš (husle), Krisztina Győpős (klavír), Jana Kohútová (soprán), Igor Loškár 
(tenor), Zuzana Vontorčíková (klavír),  komorný súbor Slovak tasto duo a i. Hudobné cen-
trum v rámci svojej dlhodobej skúsenosti a činnosti poukazuje na nedostatočné využívanie 
marketingových aktivít, stimulujúcich dopyt po kultúre, počnúc výchovou k porozumeniu a 
chápaniu náročnejšej kultúry. Účinným prostriedkom by bolo vytvorenie stratégie medzire-
zortnej koordinácie rezortov kultúry a školstva v záujme podpory hudobnej výchovy na ško-
lách a z toho vyplývajúcej stimulácie dopytu po umení. Takáto spolupráca by výrazne dopo-
mohla k presadzovaniu výchovných koncertov pre školy. Hudobné centrum sa bude i naďalej 
usilovať využívať všetky dostupné marketingové prostriedky na zviditeľnenie svojich aktivít a 
s tým súvisiace oživenie záujmu o hodnotnú hudobnú kultúru nielen v rámci výchovných 
koncertov pre školy, ale aj v rámci celého koncertného života na Slovensku vôbec. Hudobné 
centrum pravidelne dramaturgicky pripravuje koncerty v Galérii mesta Bratislavy, kde kladie 
stále väčší dôraz na  štýlovú pestrosť koncertov a na kvalitatívnu úroveň účinkujúcich. Zo-
hľadňuje celé generačné spektrum slovenského interpretačného umenia, ale aj programovú  
mnohotvárnosť jednotlivých koncertov.  Dramaturgia neobchádza ani tvorbu slovenských 
skladateľov. Koncerty uvádzané v  Galérii mesta Bratislavy si našli svojich pravidelných náv-
števníkov a stali sa tradíciou nedeľných dopoludní, v ktorých Hudobné centrum mieni 
i naďalej pokračovať v nasledujúcich rokoch.  

Hudobné centrum spolupracuje so Slovenskými inštitútmi pôsobiacimi pri veľvysla-
nectvách SR v zahraničí, kde sprostredkúva slovenské interpretačné umenie zahraničným 
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návštevníkom, ale i Slovákom žijúcim v zahraničí (Berlín, Budapešť, Moskva, Paríž, Rím,  
Varšava a Viedeň). Spolupráca sa osvedčila pri realizácii tradičných podujatí koncertov tzv. 
vážneho žánru, ale i jazzových koncertov, literárno-hudobných podujatí a p.,  ale i koncertov 
pri príležitosti významných výročí slovenských skladateľov a osobností kultúrneho 
a spoločenského života. Nezastupiteľné miesto patrí Hudobnému centru i pri organizácii zve-
rených podujatí Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Tohto roku Ministerstvo kultúry 
Slovenskej republiky poverilo Hudobné centrum prezentáciou  skupiny Longital v Spojených 
štátoch amerických. Súbor odohral 7 koncertov v 5-tich amerických štátoch.  

Osobitnou kapitolou činnosti Hudobného centra bola realizácia pripority Koncerty v 
Primaciálnom paláci  (Koncerty v centre). Hudobné centrum  v spolupráci s Magistrátom hl. 
mesta Bratislavy a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom v Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca počas šiestich víkendových dní v októbri a novembri 2010. zorganizo-
valo podujatie, na ktorom sa predstavili domáci i zahraniční sólisti a komorné súbory 
s programami zameranými na tvorbu autorov domácej i zahraničnej proveniencie.  
Podujatie bolo zaujímavým spestrením koncertného života Bratislavy. 
 
 
 
 
8.2. Oddelenie edi čnej činnosti  
 
 V roku 2010 bolo naším cieľom vydať Rekviem c mol od Jána Levoslava Bellu, prelo-
žiť knihu T. Talliána: Z očí do očí a knihu H. Browna a L. Steinovej Hudba v renesancii od 
Eduarda Hanslicka, a notovú publikáciu C. Czerny: Prvé cvičenia op. 599. Tento cieľ sme 
čiastočne splnili. Titul Rekviem c mol sa presunul na rok 2011, namiesto prekladania titulu Z 
očí do očí sme vydali titul Antológia stredovekej hudby a namiesto prekladania knihy Hudba 
v renesancii sme zabezpečili preklad titulu Keď hudba zmĺkne. 
 Druhým cieľom bolo pokračovať vo vydávaní mesačníka Hudobný život. Časopis na-
ďalej vychádza, pričom jeho kvalita je stále negatívne ovplyvňovaná nedostatkom kvalitných 
príspevkov a neochotou prispievateľov, vytipovaných redakciou, písať. 
 V rámci podpory vydavateľských aktivít sme sa zúčastnili Vianočných trhov v Bratis-
lave. Propagovali sme naše produkty v zahraničnej odbornej tlači (British & International Mu-
sic Yearbook). 
 
 Roku 2010 sme vydali 4 tituly v rámci kontraktu; vzhľadom na dlhodobý zámer vydá-
vať viac knižných publikácií je oddelenie personálne poddimenzované. Na zabezpečenie ta-
kého tempa prác je potrebné prijať jedného/jednu pracovníka/pracovníčku na celý úväzok. 
Edícia Súborné dielo Jána Levoslava Bellu si tiež vyžaduje viac ľudských zdrojov, pretože pri 
súčasnom tempe je ukončenie vydávania edície v nedohľadne. Tu je vhodné pouvažovať 
o presunutí edície na pôdu Slovenskej akadémie vied, ktorá je lepšie personálne vybavená 
splniť nároky tejto aktivity. Všetky tituly spĺňajú vysoké kritériá odbornej tlače. 
 
 Celá činnosť OEČ plní významnú funkciu vydávania časopisu, nôt, CD a kníh 
o hudbe a je prejavom podpory štátu nekomerčným vydavateľským aktivitám v oblasti hudby. 
 Produkcia redakcie hudobnín a kníh o hudbe nachádza čoraz väčšou odozvu 
v radoch hudobnej verejnosti. Jedným z dôvodov je aj dôraz, ktorý kladieme na distribúciu ti-
tulov. Výraznejší ohlas verejnosti je aj výsledkom edičnej politiky, ktorá v súčasnosti upred-
nostňuje vydávanie kľúčových textov svetových autorov vychádzajúcich v slovenskom pre-
klade prvýkrát. 
 
 Po privatizácii spoločnosti OPUS roku 1991 sa vydavateľská aktivita prakticky zasta-
vila a vzniklo vákuum. Hudobné centrum na seba prevzalo zodpovednosť za obnovenie akej-
-takej vydavateľskej činnosti v oblasti hudby (vydavateľská činnosť OPUS-u bola neporovna-
teľne intenzívnejšia). Notové publikácie, najmä Súborné dielo J. L. Bellu, a odborné knižné 
publikácie z oblasti muzikológie, estetiky a dejín hudby vytvárajú podhubie pre širokú reflexiu 
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hudby na Slovensku. HC je aj platformou pre slovenských autorov, ktorí v trhových podmien-
kach u nás nenachádzajú priestor pre prezentáciu svojich výsledkov. Výstupy edičnej činnos-
ti sú prínosom pre hudobníkov vo všetkých sférach života spoločnosti, teda aj zamestnancov 
štátom zriaďovaných hudobných inštitúcií (Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, 
Hudobné múzeum SNM a pod.) 
 Celkovo má Hudobné centrum dobrý kontakt s relevantnými štátnymi inštitúciami.  
 
 Edičná činnosť HC produkuje aj isté zdroje. Predajom časopisu Hudobný život 
a knižných a notových publikácií sa inštitúcií vracia časť vynaložených prostriedkov (30 %) 
a tento podiel sa potenciálne bude zvyšovať v závislosti od edičnej politiky. Odkedy sa edič-
ná činnosť zamerala na vydávanie kľúčových textov svetovej odbornej literatúry, príjmy 
z predaja sa zvýšili zhruba o 100 percent. Samozrejme, zvýšili sa aj náklady (vydávanie pre-
kladov je drahšie, pretože k nákladom sa pridáva aj zakúpenie licencie na vydanie prekladu), 
ale je predpoklad, že o vydávané tituly bude čoraz väčší záujem. 
 
 V budúcnosti treba podporiť rozšírenie a zintenzívnenie edičnej činnosti, doterajšia in-
tenzita je stále len zlomkom z toho, čo tu existovalo pred rokom 1991. 
 
 Oddelenie edičnej činnosti má v agende aj prípravu a realizáciu národného stánku na 
veľtrhu MIDEM. 
 
 
 
8.3. Oddelenia dokumentácie a informatiky 
  

V roku 2010 sa Oddelenie dokumentácie a informatiky venovalo v rámci stanovených 
cieľov prieskumných úloh zhromažďovaniu informácií a materiálov o súčasnej hudobnej kul-
túre – údaje o osobnostiach a súboroch slovenskej hudby a ich tvorivých aktivitách, o hu-
dobných podujatiach na Slovensku z oblasti všetkých hudobných žánrov, ďalej na ročné 
spracovanie štatistických výkazov za oblasť hudobnej kultúry a prieskum historických orga-
nov na Slovensku. Priebežne boli do Informačného systému HC Snorka zadávané nové úda-
je o osobnostiach a podujatiach hudobnej kultúry na Slovensku. V priebehu roka pribudlo cca 
7 200 nových údajov.  

ODI spravuje webovú stránku HC www.hc,sk, ktorej cca 90 % obsahu tvoria výstupy 
z IS HC Snorka.  

Jedným z výstupov dokumentačnej činnosti bolo aj vydávanie informačných publikácií 
pre širšiu odbornú a záujmovú verejnosť (Hudobné udalosti na Slovensku, Akcent, Slovenský 
hudobný adresár). 

K stálym úlohám ODI patrí zabezpečenie plynulého chodu hudobnej študovne pre ve-
rejnosť so všetkými ponúkanými knižničnými a archívnymi službami pre návštevníkov (kniž-
ničné služby, katalógy, služby fonotéky, výstrižková služba, rešeršná služba, sprístupňovanie 
dokumentačných a archívnych fondov, konzultačné činnosti). K tejto agende patrí aj spravo-
vanie a akvizícia zvukového, notového fondu a fondu fotografií, ako aj digitalizácia zvuko-
vých nahrávok diel slovenských skladateľov. 

ODI sa podieľalo na spolupráci s hudobnými a kultúrnymi inštitúciami na Slovensku, 
spolupráci s nevládnymi organizáciami ECPM, IAMIC a IAML, ktorých je HC členom, propa-
gácii slovenského hudobného umenia doma a v zahraničí. Taktiež spolupracujeme 
s UNESCO, najmä prípravou a návrhmi umelcov pre zaradenie do kultúrneho kalendária 
UNESCO.  

 
Ťažisko práce ODI spočíva v dokumenta čnej a informa čnej činnosti . ODI nadviazalo 

na aktivity Hudobného informačného strediska, ktoré od roku 1964 pôsobilo na pôde 
Hudobného fondu a v roku 2000 prešlo na pôdu HC. Tu dostala jeho činnosť, dovtedy 
špecializovaná takmer výlučne na oblasť slovenských skladateľov a ich tvorby (čo súviselo 
s poslaním HF), nové rozmery z hľadiska kvantitatívneho i kvalitatívneho: 
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• rozšíril sa akčný rádius dokumentačných aktivít; 
• začal sa budovať vlastný informačný databázový systém, ktorý umožňuje efektívnu 

prácu so získanými údajmi; 
• vyprofilovali sa dve hlavné formy výstupov dokumentačnej práce – jednak 

prostredníctvom internetu na webovej stránke HC, jednak prostredníctvom edícií 
informačných publikácií; 

• zriadila sa študovňa pre verejnosť. 
 

V súčasnosti ODI v rámci dokumentačnej činnosti zhromažďuje, triedi a sprostredkúva 
informácie týkajúce sa súčasnej hudobnej kultúry – údaje o skladateľoch, koncertných umel-
coch, muzikológoch a ďalších osobnostiach hudobnej kultúry a ich tvorivých aktivitách, o hu-
dobných podujatiach na Slovensku z oblasti všetkých hudobných žánrov, ďalej dopĺňa 
a spracúva hudobnú fonotéku domácej hudobnej tvorby, archív fotografií, notový archív 
a ďalšie fondy. Na webovej stránke HC sú sprístupňované a aktualizované jednotlivé data-
bázy so získanými údajmi. 

V réžii ODI pravidelne vychádzajú informačné publikácie – Hudobné udalosti na Sloven-
sku (každoročne), Slovenský hudobný adresár (každý druhý rokod 2009 na CD). Vznikla 
edícia Profily, v rámci ktorej doposiaľ vyšli 4 diely Slovníka slovenských koncertných umelcov 
(klávesové nástroje, 2003, strunové nástroje, 2004, dychové, 2005, komorné zoskupenia 
a ansámbly, 2008). Zámerom edície je vyplniť prázdne miesto, ktoré vzniklo od posledného 
vydania obdobnej publikácie v 70. rokoch minulého storočia. V súvislosti s rozšírením doku-
mentácie smerom k ďalším žánrom bola vydaná kniha Blues na Slovensku od Jána Litecké-
ho-Švedu a kol. (vydané 2003, dnes už náklad vypredaný, 2005 anglický preklad rozšírenej 
verzie), a Folk na Slovensku Miloša Janouška a kol. (2006), Hudba – tanec – pieseň. Zrod a 
prvé roky Slovenskej modernej populárnej od Pavla Zelenaya a Ladislava Šoltýsa (2008). 
Uvedené aktivity v dlhodobom horizonte smerujú k získaniu, uchovaniu a sprístupneniu úda-
jov o hudobnej kultúre na Slovensku v 20. a súčasnom storočí. 

V dokumentačnej oblasti sa HC stalo partnerskou organizáciou ďalších inštitúcií, s kto-
rými sa komplementárne dopĺňa. Hneď v počiatkoch bolo zrejmé vymedzenie okruhu a typu 
dokumentácie vzhľadom na aktivity Hudobného múzea SNM, Hudobného kabinetu UK 
a Divadelného ústavu (v oblasti hudobného divadla). 

ODI spravuje hudobnú knižnicu a študovňu pre verejnosť. Predovšetkým v rámci hodín 
pre verejnosť v študovni, ale i poštou, elektronickou poštou, telefónom, faxom, resp. pro-
stredníctvom webovej stránky, podáva odborné poradenstvo a konzultácie. 

V rámci aktivít smerujúcich do zahraničia poskytuje informácie o hudobnom živote na 
Slovensku partnerským organizáciám (členom IAMIC, IAML, ECPNM), ako aj ďalším zahra-
ničným organizáciám, súborom, orchestrom i jednotlivým hudobníkom, ktorí HC kontaktujú 
na základe webovej stránky alebo informačných materiálov, pravidelne distribuovaných aj do 
zahraničia. Na druhej strane sprostredkúvame početné informácie od zahraničných partne-
rov o ponukách festivalov, štipendií, kurzov, workshopov, stáží a ďalších podujatí, a to pro-
stredníctvom internetu a na stránkach Hudobného života. 

Do prieskumno-analytickej činnosti patria najmä dve špecificné úlohy: štatistické zis-
ťovanie a celoplošný prieskum organov na Slovensku. Výsledky štatistického zisťovania, kto-
ré spracúva Hudobné centrum využívajú najmä Štatistický úrad SR a Ministerstvo kultúry 
SR. 
Projekt prieskumu historických organov na Slovensku sa ako dlhodobý projekt začal realizo-
vať v roku 1998 a jeho cieľom je odhaľovnie vzácnej a zvlášť ohrozenej časti nášho kultúr-
neho dedičstva. Ochrana historických organov nemá v súčasnosti takmer žiadnu reálnu ani 
legislatívnu podporu a prvým krokom k zlepšeniu situácie je dôsledný prieskum pamiatok. 
 

Výsledky uvedených činností ODI, služby hudobnej knižnice a študovne, ako aj mate-
riály, ktoré vznikajú na pôde oddelenia, sú určené pre odbornú hudobnú verejnosť (muziko-
lógovia, študenti hudobných škôl stredného a vyššieho stupňa, skladatelia, interpreti, publi-
cisti, dramaturgovia a ďalší), pracovníkov hudobných organizácií a inštitúcií, ako aj pracovní-
kov štátnej správy pôsobiacich v oblasti kultúry a nimi aj využívané; druhú skupinu užívateľov 
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tvorí širšia laická hudobná verejnosť, pozostávajúca zo všetkých, ktorí sa zaujímajú 
o slovenskú hudbu. V obidvoch skupinách sú užívatelia zo Slovenska i zo zahraničia. 
Zo záujmu o výstupy a služby Hudobného centra možno usúdiť, že inštitúcia plní niekoľko 
nezastupiteľných úloh v oblasti mapovania a výskumu profesionálnej hudobnej kultúry na 
Slovensku. 
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9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATE ĽOV VÝSTUPOV 
    ORGANIZÁCIE 
 
Výstupy  Hudobného centra sú určené jednak užívateľom z radov odbornej hudobnej verej-
nosti (muzikológovia, pedagógovia a študenti hudobných škôl stredného a vyššieho stupňa, 
skladatelia, interpreti, publicisti, dramaturgovia, MK SR, Slovenské inštitúty v zahraničí, hu-
dobné organizácie a inštitúcie); a druhú skupinu tvorí širšia laická hudobná verejnosť, pozos-
távajúca zo všetkých, ktorí sa o slovenskú hudbu zaujímajú a vyhľadávajú informácie o nej. 
V oboch skupinách sú užívatelia zo Slovenska i zo zahraničia.  
 
Výstupy dokumentačnej a archívnej činnosti sú k dispozícii v hudobnej študovni a na webo-
vej stránky hudobného centra www.hc.sk. Poskytujeme odborné informácie, poradenstvo 
a konzultácie v študovni, ako aj prostredníctvom pošty, elektronickej pošty a telefónu. 
V rámci našich smerujúcich zahraničia poskytujeme informácie o hudobnom živote na Slo-
vensku našim partnerským organizáciám (členom IAMIC, IAML, ECPNM), ako aj ďalším za-
hraničným organizáciám, súborom, orchestrom i jednotlivým hudobníkom a muzikológom, 
ktorí sa s nami kontaktujú na základe webovej stránky alebo našich propagačných materiá-
lov. 

 
Výstupy organizácie, najmä výstupy edičnej činnosti, sa využívajú v hudobnej peda-

gogike, v koncertnej praxi a v reflexii hudby v rámci širokej obce hudobných profesionálov 
a milovníkov hudby. Naše publikácie slúžia ako dôležité učebnice na strednom a vyššom 
stupni hudobného školstva. 

 
Podujatia, ktoré Hudobné centrum organizuje – najmä medzinárodné hudobné festi-

valy Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline, Melos-Étos – majú dosah na širo-
kú kultúrnu verejnosť. O záujme verejnosti svedčia nielen plné sály na festivalových koncer-
toch, ale aj každoročne narastajúci príjem z tržieb zo vstupného. Oba medzinárodné festivaly 
sú platformami, na ktorých sa prezentuje vrcholné domáce i zahraničné hudobné umenie. 
Význam dopadu Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia je mimoriadne veľký 
vzhľadom k tomu, že prináša do významného kultúrneho regiónu mimo hlavného mesta váž-
nu hudbu v tej najvyššej kvalite. Významné je pritom aj prepojenie na študentov Konzervató-
ria v Žiline, ktorí majú vďaka festivalu možnosť naživo vidieť mladých umelcov – svetové 
špičky.  

Festival Melos-Étos je významným podujatím nie iba v rámci kultúrnej ponuky Brati-
slavy, ale vnáša Bratislavu aj na európsku mapu súčasnej hudby. Na festivale Melos-Étos 
vystupujú takisto špičkoví umelci a navyše sa na ňom zúčastňujú žijúce legendy súčasnej 
hudby, ktoré počas svojho pobytu v Bratislave pracujú pri príprave uvedenia svojich diel so 
slovenskými interpretmi. To je zároveň impulzom pre slovenské printové i digitálne médiá, 
ktorým Melos-Étos sprostredkúva veľmi atraktívny obraz súčasnej vážnej hudby, čím sa 
zlepšuje jej celkové spoločenské postavenie.  
 
 
 
 

10. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROL 
 
V roku 2010 nebola vykonaná v organizácii žiadna vonkajšia kontrola. 
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11. ZÁVER 
 
K najsilnejšej stránke Hudobného centra patrí tím pracovníkov, ktorí spoločnými silami pri-
spievajú k plneniu zverených úloh. V ostatnom roku do tímu pribudli mladí absolventi vyso-
kých umeleckých škôl, ktorí sa nielen učia uplatniť svoje teoretické vedomosti v praxi, ale aj 
prispievajú k novému pohľadu na zabehanú agendu Hudobného centra.  
 
Za mimoriadne dôležitú považujeme spoluprácu s externým prostredím. Máme vytvorené po-
radné pracovné skupiny zložené s expertov pre jednotlivé oblasti hudby a naše strategické, 
edičné, dramaturgické a umelecké plány pripravujeme v úzkej spolupráci s nimi.  
Aj vďaka takejto podpore z externého prostredia sa nám poradilo v minulom roku vytvoriť na-
príklad vynikajúcu dramaturgiu 20. ročníka Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia 
v Žiline, vytvoriť priaznivé podmienky pre nové projekty výchovných koncertov pre školy vrá-
tane informačného DVD, podporiť viacero významných jazzových projektov, reklektovať dia-
nie na Slovensku v mesačníku Hudobný život a podobne. 
 
Intenzívne sa venujeme propagácii slovenského umenia v zahraničí. Vybudovali sme spolu-
prácu s viacerými zahraničnými partnermi, s ktorými sme v ostatných rokoch spolupracovali 
aj na projektoch, ktoré získali podporu EÚ.  Projekt Re: New Music priniesol uvedenie pô-
vodnej slovenskej tvorby na zahraničných scénach v naštudovaní zahraničných súborov sú-
časnej hudby ako aj spoluprácu s renomovanými zahraničnými dirigentmi, vystúpenia Melos 
Ethos Ensemble v Poľsku a Rakúsku, spoločné vydanie CD nosiča a mnohé iné výhody, na 
ktorých budeme stavať našu ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.  
Rovnako sme sa prvý krát odvážili spolupracovať s renomovanými jazzovými festivalmi v Eu-
rópe. Aj tieto kontakty mienime ďalej pestovať a rozvíjať. 
 
V najbližšom období plánuje zlepšiť vydávanie časopisu Hudobný život, ktorý zápasí s tech-
nickými problémami a tiež z autorským zázemím, čo spôsobuje nepravidelnosti v jeho vydá-
vaní. Veríme, že v najbližšom období nájdeme spôsob ako situáciu zlepšiť. 
 
Aj napriek finančne náročnému roku Hudobné centrum dodržalo finančnú disciplínu  
a vyrovnaný rozpočet.  Pomohla tomu aj vlastná iniciatíva a financie z projektov EÚ, ktoré 
uhradili náklady najmä na viaceré zahraničné aktivity. 
 
Z prehľadu hodnotenia plnenia úloh kontraktu, uzavretého so zriaďovateľom na rok 2010 vy-
plýva prekročenie plnenia stanoveného ukazovateľa počtu výchovných koncertov o 68,8%.  
Kontraktom stanovené rozšírenie dokumentačnej databázy HC SNORKA o 12% oproti roku 
2006 bolo v roku 2010 prekročené a dosiahlo plnenie 17,1% v porovnaní s počtom zázna-
mov v roku 2006, t.j. ide o prekročenie stanoveného ukazovateľa o 42,7 %.  
 
Z prehľadu hodnotenia poslania Hudobného centra a ostatnej činnosti za rok 2010 vyplýva, 
že organizácia splnila ostatné úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zriaďovacej listiny, schváleného 
plánu činnosti a rozpočtu.   
 

 
 
Bratislava, 7. 4. 2011 
 
 
 
 
 
                                                                        Mgr. art. Oľga Smetanová, 
                                                                          riaditeľka Hudobného centra  
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Príloha: 
 
 
Výber z ohlasov v tla či na jednotlivé aktivity Hudobného centra v roku 20 10: 
 
 
 

 
 
 
 
 


