
Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov 

č. 20-430-02103

uzatvorený v súlade s ust. § 19 zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných 
menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "Dodatok"), 
kde zmluvnými stranami sú: 

Poskytovateľ
názov: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 51049775
konajúc prostredníctvom: Mgr. Norbert Molnár, riaditeľ FPKNM

zriadený:
zákonom č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných 
menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

E-mail: kultminor@kultminor.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu (IBAN): SK10 8180 0000 0070 0057 8947
variabilný symbol: 2043002103

(ďalej aj ako Poskytovateľ) 

Prijímateľ
obchodné meno/meno a 
priezvisko:

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)

sídlo/miesto 
podnikania/bydlisko:

Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava

IČO/rodné číslo: 31797580
DIČ: 202 169 7337
IČ DPH:

Štatutárny orgán:
Mgr. Magdaléna Rothová, riaditeľka
Mgr. Ľubomíra Slušná - Franz, prezidentka

E-mail: office@acec.sk
číslo účtu - IBAN: SK25 1100 0000 0029 2483 5816

(ďalej aj ako "Prijímateľ") 

1. Prijímateľ písomne doručil Poskytovateľovi žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí finančných 
prostriedkov č. 20-430-02103 (ďalej len Zmluva) na realizáciu projektu 12. ročník Roma 
Spirit - galavečer (ďalej len Projekt).

2. V Prílohe č. 1 Zmluvy sú Záväzné výstupy projektu nahradené v znení ako sú uvedené v Prílohe č. 
1 tohto Dodatku.

3. V Prílohe č. 2 Zmluvy je Rozpočet projektu nahradený v znení ako je uvedený v Prílohe č. 2 tohto 
Dodatku.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny.
5. Tento Dodatok a jeho prílohy sú vyhotovené v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane 

Prijímateľ a jeden Poskytovateľ. Prijímateľ podpisom tohto Dodatku vyhlasuje, že sa oboznámil s 



príslušnými ustanoveniami Dodatku a súhlasí s nimi.
6. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Tento 

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

Poskytovateľ: Prijímateľ:

Bratislava, dňa 15.12.2020 Bratislava, dňa 16.11.2020

Fond na podporu kultúry národnostných 
menšín

Mgr. Norbert Molnár
riaditeľ

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a 
komunikáciu (ACEC)

Mgr. Magdaléna Rothová, riaditeľka
Mgr. Ľubomíra Slušná - Franz, 

prezidentka



Príloha č. 1: Výstupy projektu

Názov diela: Roma Spirit 2020
Jazyk diela: slovenský
Typ diela: TV program vo verejnom záujme
Režisér: Lukáš Zednikovič
Rozsah: 90 min.
Ďalšie realizované aktivity v rámci projektu: 7 audiovizuálnych profilov nominovaných (podľa kategórií)



Príloha č. 2: Rozpočet projektu

2.1 Kalkulácia nákladov

Rozpočtová položka Špecifikácia Podpora z FPKNM

Autorské honoráre réžia, dramaturgia 1 500,00 €

Autorské honoráre grafický dizajn, AV dizajn, copywriting 500,00 €

Autorské honoráre choreografia 350,00 €

Autorské honoráre
hudobná dramaturgia, licenie, korepetície, 
aranžmány

500,00 €

Personálne náklady
kamerový štáb: hl.kamera, pomocná 
kamera, fotograf 2x

2 000,00 €

Personálne náklady
produkčný štáb: asistent producenta, 
produkční

2 000,00 €

Personálne náklady
režisérsky štáb: asistent réžie, runner (2x), 
pomocný režisér

950,00 €

Nájom / prenájom techniky na 
realizáciu projektu

kamerová, zvuková, obrazová technika 4 950,00 €

Služby priamo súvisiace s realizáciou 
projektu

web a sociálne siete, správa, údržba, admin 200,00 €

Poštovné výdavky 50,00 €

Spolu: 13 000,00 €

2.2 Predpokladané výnosy

Predpokladané výnosy Výnosy

0,00 €

Spolu: 0,00 €


