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Zmluva o spolupráci 
uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov  

medzi týmito zmluvnými stranami  

(ďalej len „zmluva“): 

 
Organizátor:  

Mesto Revúca 

Sídlo: Námestie slobody 13/17 050 80 Revúca 

IČO: 00328693 

DIČ: 2020724805 

Zastúpené: Ing. Július Buchta, primátor mesta 

E-mail: jankosikova@revuca.sk 

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK80 5600 0000 0020 0196 7001 

(ďalej len „organizátor“) 

 

a 

 

Partner:  

Mestské kultúrne stredisko 

Sídlo: Námestie slobody 14/18, 050 01 Revúca 

IČO: 00138789 

DIČ: 2020724541 

Zastúpené: Ing. Karin Kilíková, riaditeľka 

E-mail: kilikova@msksrevuca.sk 

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN: SK32 0200 0000 0000 0633 9582 

(ďalej len „partner“) 

(spolu tiež ďalej len „zmluvné strany“). 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je spolupráca a partnerstvo pri realizácii aktivít v rámci projektu Mesto kultúry 

2022, podporeného zo zdrojov Fondu na podporu umenia (ďalej len „FPU“). 

 

Článok II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Partner sa zaväzuje pre organizátora zabezpečiť komplexnú realizáciu podujatí podľa popisu, 

rozpočtu a v termínoch uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

2. Organizátor sa zaväzuje s partnerom počas doby zmluvy priebežne komunikovať, poskytovať 

poradenstvo a propagovať podujatia, uvedené v prílohe tejto zmluvy. 

3. Partner sa zaväzuje konať súčinne, informovať o plánoch a priebehu podujatí v dostatočnom 

časovom predstihu a neodkladne upozorniť organizátora v prípade akýchkoľvek náležitostí, ktoré 

by mohli ohroziť realizáciu predmetu zmluvy. 

4. Partner je povinný pri realizácii aktivít uvádzať na všetkých tlačených a elektronických 

materiáloch, ako aj v tlačových správach nasledovné informácie: 

a) logo projektu Mesto kultúry, resp. s príslušným sloganom, 

b) logo FPU a text: „Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“, 

c) erb Mesta Revúca, 

d) erb Banskobystrického samosprávneho kraja a text: „S finančnou podporou Banskobystrického 

samosprávneho kraja“ vo všetkých mediálnych kampaniach, na propagačných materiáloch, 

súvisiacich s propagáciou a  medializáciou podujatia v  Banskobystrickom samosprávnom kraji 

(napr. printy, médiá, weby, e-banery, plagáty a pod.); 
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5. Organizátor poskytne partnerovi grafické podklady pre logá uvedené v čl. II., bod 4. 

Článok III. 

Platobné podmienky 
 

1. Organizátor poskytne partnerovi na zabezpečenie podujatia/podujatí podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy 

finančné prostriedky vo výške: 188 143,00 € (slovom: stoosemdesiatosemtisícstoštyridsaťtri eur). 

2. Prostriedky podľa čl. III. bod 1 budú poskytnuté nasledovne: 

V roku 2022 sumu 117 216,00 €: 

a) 80% z dohodnutých prostriedkov do 31.05.2022, 

b) 20% z dohodnutých prostriedkov do 14 dní po schválení vyúčtovania aktivity. 

V roku 2023 sumu 70 927,00 €: 

c) 80% z dohodnutých prostriedkov do 31.01.2023, 

d) 20% z dohodnutých prostriedkov do 14 dní po schválení vyúčtovania aktivity. 

3. Partner je povinný poskytnuté prostriedky vynakladať hospodárne, v zmysle predloženého rozpočtu 

a pravidiel použitia prostriedkov programu 6.1.2. Mesto kultúry 2022, zverejnených na stránke FPU 

(www.fpu.sk): zákon č.284/2014 Z.z. o FPU, Štatút FPU, Zásady poskytovania finančných 

prostriedkov z FPU, Štruktúra podpornej činnosti FPU na rok 2021, výzva č.9/2021 vrátane 

dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 v platnom znení; nad rámec dojednaného 

rozpočtu a vyššie uvedených pravidiel použitia, nebudú partnerovi finančné prostriedky uhradené. 

4. Partner zodpovedá za realizáciu aktivity/aktivít podľa Prílohy č.1 tejto zmluvy v plnom rozsahu, 

najmä zodpovedá za dramaturgiu, zmluvné vzťahy s umelcami a dodávateľmi služieb, bezpečnosť 

účinkujúcich a divákov, úhradu poplatkov do autorských zväzov (SOZA, LITA a pod.), propagáciu 

a súčinnosť so zložkami štátnej a verejnej správy a s organizátorom. 

5. Partner je povinný do 40 kalendárnych dní po ukončení každého podujatia prostriedky riadne 

vyúčtovať, pričom za relevantné sa považujú účtovné a finančné doklady, spĺňajúce zákonné 

požiadavky (faktúry, zmluvy, dohody, výpisy z účtov, pokladničné bloky atď.). Organizátor 

poskytne partnerovi písomnú inštrukciu k požadovanej forme vyúčtovania.  

6. Okrem finančného vyúčtovania je partner povinný v termíne do 40 kalendárnych dní po ukončení 

každého podujatia dodať organizátorovi aj vecné vyhodnotenie aktivity, ako aj vhodnú 

dokumentáciu (plagáty, pozvánky, fotografie, videá a pod.). 

7. Partner nie je v súvislosti s predmetom zmluvy oprávnený žiadať o úhradu prostriedkov, ktoré nie 

sú oprávnené v zmysle pravidiel FPU, programu 6.1.2 Mesto kultúry 2022 – celoročné aktivity. 

8. Partner je povinný v prípade akýchkoľvek nejasností o oprávnenosti výdavkov vopred písomne 

kontaktovať organizátora, ktorý je povinný do 7 dní od doručenia žiadosti o overenie oprávnenosti 

výdavku zaslať partnerovi k danej otázke vyjadrenie po konzultácii s FPU. 

9. Partner sa zaväzuje, že aj po skončení projektu poskytne neodkladnú súčinnosť a príslušnú 

dokumentáciu organizátorovi a FPU pri akejkoľvek kontrole výdavkov na aktivity v zmysle tejto 

zmluvy. 

10. V prípade, že sa kontrolou preukáže, že partner použil už pridelené prostriedky v rozpore s touto 

zmluvou a pravidlami FPU, je povinný ich bezodkladne vrátiť na účet organizátora, a to najneskôr 

do 14 dní od obdržania písomnej výzvy. 

11. V prípade, že partner nebude realizovať aktivity uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy je povinný: 

a) oznámiť to písomne organizátorovi minimálne 40 dní pred plánovaným termínom aktivity, 

b) vrátiť bezodkladne organizátorovi už poskytnuté prostriedky a uhradiť mu penále vo výške 1% 

poskytnutých prostriedkov na danú aktivitu, minimálne však 30 €; penále nie je povinný uhradiť v 

prípade, že preukáže, že k nezrealizovaniu aktivity došlo z dôvodu vyššej moci, úmrtia alebo vážnej 

choroby konateľa/konateľov partnera, umelcov zapojených do aktivít a iných osôb, ktorých 

činnosť má na realizáciu aktivity rozhodujúci vplyv, 

c) uhradiť organizátorovi všetky škody a sankcie, ktoré mu svojim konaním spôsobí v súvislosti s 

prijatou štátnou pomocou zo strany FPU. 

12. Partner je povinný oznámiť organizátorovi termín konania aktivít uvedených v Prílohe č.1, 

najneskôr mesiac pred ich konaním. V prípade, že tak zo závažných dôvodov nebude možné, môže 

organizátor udeliť partnerovi písomný súhlas na oznámenie termínu v inom čase, avšak najneskôr 

20 dní pred konaním aktivity. 

 

 

http://www.fpu.sk/
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13. Partner je oprávnený vykonať bez súhlasu organizátora presuny v rozpočtových položkách 

uvedených v Prílohe č.1 tejto zmluvy v zmysle pravidiel FPU, t.j. maximálne do výšky 20% pri 

každej rozpočtovanej položke so súbežným dodržaním celkovej výšky rozpočtu a tieto neodkladne 

oznámiť organizátorovi. 

14. V prípade, že partner zrealizuje aktivity uvedené v prílohe tejto zmluvy v plnom rozsahu, ale s 

nižšími výdavkami, ako sú uvedené v prílohe zmluvy, prípadne použije poskytnuté prostriedky 

alebo ich časť v rozpore s touto zmluvou, je povinný rozdiel medzi pridelenými prostriedkami a 

skutočnými oprávnenými výdavkami vrátiť na účet organizátora do 14 dní od predloženia 

vyúčtovania, najneskôr však do 40 dní od dňa realizácie aktivity. 

 

Článok IV. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Na vzťahy upravované touto zmluvou platia ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

právnych predpisov a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.09.2023.  

3. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán; uzavretiu dohody musí predchádzať 

vzájomné vysporiadanie všetkých povinností a záväzkov obidvoch zmluvných strán vyplývajúcich 

z tejto zmluvy. 

4. V prípade hrubého porušenia zmluvných povinností môže ktorákoľvek zo zmluvných strán  od  

zmluvy odstúpiť s účinnosťou ku dňu doručenia písomného prejavu vôle s uvedeným a 

preukázaným dôvodom odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

5. Túto zmluvu môžu zmluvné strany meniť na základe uzatvorených očíslovaných dodatkov, ktoré 

musia mať písomnú formu a musia byť podpísané obidvomi zmluvnými stranami. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky spory, vzniknuté z tejto zmluvy, riešiť prednostne vzájomným 

rokovaním. Pokiaľ nedôjde k dohode do jedného mesiaca od doručenia písomnej výzvy na 

rokovanie druhej zmluvnej strane, je každá zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa na príslušný 

súd. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých partner obdrží 

jeden originál a organizátor dva originály.   

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že zmluva vyjadruje ich skutočnú 

slobodnú, vážnu, zrozumiteľnú a určitú vôľu, že zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok. 

9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia 

v centrálnom registri zmlúv podľa § 6 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

V Revúcej, dňa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Ing. Július Buchta                 Ing. Karin Kilíková 

                             primátor                        riaditeľka  



 

PRÍLOHA č. 1 
 

ZOZNAM PODUJATÍ, TERMÍNY A ROZPOČET 

 

Č. 
Názov projektovej 
aktivity/podujatia 

Žáner Termín Iniciátor 
Dramaturgická 
línia 

Realizátor Miesto realizácie Rozpočet 

117 

MAJÁLES ako TANCBAL 

- VESELO V REVÚCI - 
gymnaziálny bál: štýlový 

majáles ako ho robievali 

študenti PSG v 19. stor. 

tanec 3.6.2022 Karin Kilíková školstvo MPSG Tržnica, MPSG 
1 760,00 € 

predpokl. výnosy 

250,00 € 

3 

Budovanie tímu fotografov a 
videotvorcov na 

dokumentovanie celého roka 

- úvodné stretnutie 

vizuálne 

umenie 
10.6.2022 Iveta Niňajová školstvo MsKS MSKS 500,00 € 

7 

REUSSOVA STOLIČKA 

od miestnych na podujatia 

(participačný workshop) 

architektúra a 
dizajn 

11.6.2022 Iveta Niňajová inklúzia MsKS mesto 300,00 € 

8 

PREPNUTÍ NA REVÚCU 
alebo v obývačke u 

Reussovcov - veľký 
komponovaný multižánrový 

program ako otváracie 

podujatie (inštalovanie 

interiérovej obývačky a 

otvorenie TVlab-u) 

veľkoevent 18.6.2022 Karin Kilíková / Roman Sorger all MsKS mesto Revúca 14 960,00 € 

9 

výstava GEMERSKÉ 

IMPRESIE mimoriadny 
Revúcky výtvarný salón 

vizuálne 

umenie 
29.6.2022 Juraj Genčanský putovanie MsKS MSKS 460,00 € 

10 

workshop pre kreatívcov 

STOLIČKA AKO PÚTAČ a 
PLAGÁTOVÁ PLOCHA + 

kreatívny redizajn turisticko-

informačného systému v 
meste 

architektúra a 

dizajn 
11.6.2022 Iveta Niňajová inklúzia MsKS Mesto Revúca 300,00 € 

11 

workshop participácie a 

komunitného organizovania 

pre tím Prepni na Revúcu! s 

Centrom komunitného 

organizovania 

iné 10.6.2022 Iveta Niňajová inklúzia MsKS GMK 1 030,00 € 

12 

výstava veľkoformátových 
fotografií z rómskej osady z 

Muránskej Dlhej Lúky - 

CESTA VON v exteriéri 
(zápožička) 

vizuálne 
umenie 

13.6.2022 Karin Kilíková inklúzia MsKS 
Jelšava, obývačka 
HAUS 

200,00 € 

13 

laická kresba a tvorba na 
námet Hviezdovedy počas 

otváracieho veľkopodujatia a 

tvorba merch projektu 

vizuálne 

umenie 
18.6.2022 Karin Kilíková / Roman Sorger Hviezdoveda MsKs Mesto Revúca  0,00 € 

17 

Revúčania vytiahnite z 

obývačiek umenie a 
prezentujte sa v Tržnici – 

blší trh, barter, výstava 

architektúra a 
dizajn 

12.6.2022 Iveta Niňajová ekológia MsKS Tržnica 1 200,00 € 



 

(participačné podujatie) + 

vystúpenie súboru Lykovec 

18 

RAPOTANIE PRI 

ZDYCHAVKE – dialógy s 

osobnosťou mesta a 
hudobným hosťom 

divadlo 10.7.2022 Juraj Genčanský inklúzia / školstvo MsKs Obývačka HAUS 285,00 € 

20 

PLENÉR V MESTE s 

výtvarníkmi klubu Plánka a 

Alenou Adamíkovou 

vizuálne 
umenie 

16.-17.7.2022 Juraj Genčanský školstvo MsKS Revúca, Predná hora 1 500,00 € 

22 

MURAL (veľkoplošná 

maľba na vybranej stene vo 

verejnom priestore) 

urBan, mural, 

nové médiá 
72022 

Ivana Rusnáková / Jano 

Lopušek 
Hviezdoveda MsKS Revúca 6 450,00 € 

24 

REVÚCKE KLBKO - 
štrikovanie papúč s 

gemerským motívom v 

exteriérovej obývačke 

trad. ľud. 

kultúra a folklór 
14.7.2022 Karin Kilíková inklúzia MsKS Obývačka HAUS 450,00 € 

27 

Architektúra zážitku k 

ekologickým inováciám so 

Slovenkou Terezou 
Greškovou študujúcou v 

Innsbrucku 

architektúra a 

dizajn 
72022 Janka Mikudová ekológia MsKS GMK 3 000,00 € 

28 

GOTIKA POD 

HVIEZDAMI - večerné 
prehliadky gotických 

kostolov v Kyjaticiach, 

Kraskove a Šiveticiach 
spojené s pozorovaním 

hviezd v spolupráci s 
Hvezdárňou v Rimavskej 

Sobote 

iné 72022 Lívia Gažová putovanie MsKS Gotická cesta 450,00 € 

29 
Výstava časopisu Slniečko - 

Slniečkové planéty 
literatúra 8.7.2022 Iveta Niňajová školstvo MsKS Kohút 500,00 € 

30 

KATEŘINA ŠEDÁ - 

zahájenie projektu 

sociologického výskumu v 
Revúcej 

urBan, mural, 

nové médiá 
72022 Jano Lopušek / Karin Kilíková inklúzia MsKS Mesto Revúca  0,00 € 

19 
Cestovateľský festival v 

Kine Železník 
film 23.7.2022 Diana Jacková / Jano Lopušek putovanie MsKS Železník 940,00 € 

89 

Fotografický workshop 

miestneho fotografa z 
Revúcej Karol KNX 

Nikitinský 

film 23.7.2022 Jano Lopušek školstvo MsKS Coworking Pekáreň 800,00 € 

1 
workshop rómskeho 
virtuózneho klavíristu 

TOMÁŠA KAČA 

hudba 18.6.2022 Ján Lopušek inklúzia MsKS MSKS 1 000,00 € 

31 
Site specific predstavenie 
pre Gemer Divadla na 

peróne z Košíc 

divadlo 82022 Ivana Rusnáková inklúzia MsKS MSKS 
1 260,00 € 

predpokl. výnosy 

320,00 € 

32 

víkendová škola fotografie – 

vždy s iným profesionálom 

(produktová fotka, portrét, 

fotka mobilom, fotka 

krajiny, umelecká fotka) 

film 13.8.2022 Iveta Niňajová školstvo MsKS 
Obývačka HAUS, 

exteriér 
500,00 € 



 

33 
workshop v exteriéri 

Balancing Art, Patrik Ondík 

vizuálne 

umenie 
14.8.2022 Iveta Niňajová ekológia MsKS Zdychavka 400,00 € 

36 

KRUTOHLAV IDE NA 
MESIAC - formát pre rodiny 

s deťmi inšpirovaný 

hviezdovedou a fantastikou  

veľkoevent 82022 Karin Kilíková / Roman Sorger Hviezdoveda MsKS Mesto Revúca 

14 375,00 € 

predpokl. výnosy 
3 000,00 € 

37 
Cupping - ochutnávka kávy 
v Železníku + Jazz Trio z 

Revúcej 

iné 27.8.2022 Diana Jacková / Jano Lopušek putovanie MsKS Železník 1 250,00 € 

38 

RAPOTANIE PRI 
ZDYCHAVKE – dialógy s 

osobnosťou mesta a 

hudobným hosťom 

divadlo 82022 Juraj Genčanský inklúzia / školstvo MsKS Obývačka HAUS 285,00 € 

40 

letný tábor s PRIESTOROM 
SÚČASNÉHO TANCA z 

Košíc - súčasný tanec a 

prepojenie človeka s 
prírodou 

tanec 16.-18.8.2022 Ivana Rusnáková inklúzia / školstvo MsKS Muráň, Revúca 

1 960,00 € 

predpokl. výnosy 

400,00 € 

41 

Kúpeľníctvo na Gemeri - 

prednáška a otvorenie 
výstavy 

história 23.6.2022 Karin Kilíková putovanie MsKS MSKS 520,00 € 

2 

Tradícia stretávania sa 

gemerskej spoločnosti v 

kúpeľoch - 1-deň URBEX 
(Revúca, Leváre, Železník, 

Jelšava) dobové fotky, 
architektúra 

architektúra a 
dizajn 

24.6.2022 Iveta Niňajová putovanie MsKS 
Revúca, Leváre, 
Železník, JelŠava 

650,00 € 

43 

výstava ilustrácií 

slovenských rozprávok - na 

3 mesiace (2x) 

vizuálne 
umenie 

1.9.2022 Iveta Niňajová školstvo MsKS Kohút 500,00 € 

44 

workshop pre samosprávu - 

opustené budovy v najmenej 

rozvinutých regiónoch 

architektúra a 
dizajn 

82022 Karin Kilíková / Lívia Gažová putovanie MsKS obce na Gemeri 825,00 € 

46 

Orgánové koncerty v 
gotických kostolíkoch 

Gemera nominovaných na 

získanie značky Európske 
dedičstvo v rámci medz. 

organového festivalu Ivana 

Sokola v spolupráci so ŠF 

Košice 

hudba 92022 Lívia Gažová putovanie MsKS Gotická cesta 

2 050,00 € 

predpokl. výnosy 

300,00 € 

49 

CYKLOJAZDA po cestách 

Sama Tomášika (Revúca - 
Jelšavská Teplica - Chyžné – 

Revúca) 

literatúra 10.9.2022 Juraj Genčanský putovanie MsKS 
Revúca, Jelšavská 
Teplica, Chyžné 

830,00 € 

50 

HOMO FUTURIS  - oslava 

160. výročia PSG - veľká 
"historicko-náučná freska" k 

výročiu založenia Prvého 

slovenského gymnázia 

veľkoevent 17.9.2022 Karin Kilíková / Roman Sorger all MsKS Mesto Revúca 
12 800,00 € 

predpokl. výnosy 

2 000,00 € 

52 

Architektonické intervencie 
s Bátorom a Líviou Gažovou 

a študentmi architektúry zo 

Slovenska - workshop 

architektúra a 

dizajn 
92022 Iveta Niňajová putovanie MsKS 

Mesto Revúca, obce na 

Gemeri 
5 228,00 € 

54 
Putovanie študentov mestom 

(alegorický sprievod) 
história 17.9.2022 Karin Kilíková / Roman Sorger all MsKS Mesto Revúca 800,00 € 



 

56 
Bára Zmeková - sólo koncert 

k výstave v Kohúte 
hudba 1.9.2022 Jano Lopušek inklúzia MsKS Kohút 953,00 € 

92 
Škola tradičnej výroby - 
zápästník a kabelky 

trad. ľud. 
kultúra a folklór 

1.10.,8.10.,15.10.2022 Karin Kilíková školstvo MsKS MSKS 2 050,00 € 

57 

Post Bellum - 

dokumentovanie príbehov 

(prednášky na školách) 

história 102022 Karin Kilíková školstvo MsKS základné školy 5 010,00 € 

58 

Svadba pod Kohútom 

(S.Tomášik) - začiatok 

skúšok 

divadlo 102022 Juraj Genčanský školstvo MsKS MSKS  0,00 € 

62 
workshop permakultúrneho 
záhradného dizajnu I. s OZ 

Alter Nativa 

iné 13.10.2022 Diana Jacková ekológia MsKS Obchodná SŠ 645,00 € 

63 

"RAPOTANIE PRI 
ZDYCHAVKE – dialógy s 

osobnosťou mesta a 

hudobným hosťom 
(Hvorecký, CENA 

GUSTÁVA REUSSA)" 

divadlo 102022 Juraj Genčanský inklúzia / školstvo MsKS Obývačka HAUS 285,00 € 

97 

CENA GUSTÁVA 

REUSSA - obnovenie 
súťaže v písaní fantasy a sci 

fi poviedok - vyhlásenie 

súťaže v inovovanej podobe 

literatúra 32022 - 102022 Karin Kilíková Hviezdoveda MsKS MSKS 13 080,00 € 

64 

Premietanie sci-fi filmov 

počas víkendu spojeného s 

vyhlásením súťaže CENA 
GUSTÁVA REUSSA o 

najlepšiu fantasy poviedku 

film 27.-30.10.2022 Karin Kilíková Hviezdoveda MsKS MSKS 700,00 € 

66 
Karol Weisslechner- výstava 

šperkov Kozmos 

architektúra a 

dizajn 
102022 Silvia Galová Hviezdoveda MsKS MSKS 5 800,00 € 

67 

Čítanie rozprávok bez bariér 

(s deťmi) - (Revúca, Jelšava, 

Kameňany, Muránska Dlhá 
Lúka) 

literatúra 102022 Karin Kilíková inklúzia MsKS 
RA, Jelšava, Kameňany, 

Muránska Dlhá Lúka 
300,00 € 

68 

Čítanie rozprávok bez bariér 

(s deťmi) - (Revúca, Jelšava, 

Kameňany, Muránska Dlhá 
Lúka) 

literatúra 102022 Karin Kilíková inklúzia MsKS 
RA, Jelšava, Kameňany, 

Muránska Dlhá Lúka 
300,00 € 

69 

Revúca a okolie v 

dokumentárnych filmoch TV 
tvorcov - premietanie s 

besedou (Hnúšťa, Jelšava, 

Revúca) 

film 102022 Karin Kilíková putovanie MsKS Hnúšťa, Jelšava, Revúca 800,00 € 

71 

víkendová škola točenia a 

úpravy videa - vždy z iným 

profi videotvorcom 

film 12.11.2022 Iveta Niňajová školstvo MsKS MSKS, exteriér 500,00 € 

73 

Čítanie rozprávok bez bariér 
s rómskymi deťmi (Revúca, 

Jelšava, Kameňany, 

Muránska Dlhá Lúka) 

literatúra 112022 Karin Kilíková inklúzia MsKS 

ZŠ - Revúca, Jelšava, 

Kameňany, Muránska 
Dlhá Lúka 

300,00 € 

74 

workshop pre samosprávu - 

opustené budovy v najmenej 

rozvinutých regiónoch 

architektúra a 

dizajn 
112022 Karin Kilíková / Lívia Gažová putovanie MsKS obce na Gemeri 825,00 € 



 

75 

Revúca na plátne: prehliadka 

filmov z nášho mesta a o 

ňom - pohľadnice, knihy, 
diáky, fotky - výzva pre 

miestnych, participácia 

film 122022 Juraj Genčanský inklúzia MsKS MPSG  0,00 € 

78 

KATEŘINA ŠEDÁ - 
prezentácia návrhu 

participačného site-specific 

projektu pre Revúcu 

urBan, mural, 

nové médiá 
122022 

Jano Lopušek / Jozef 

Balužinský 
inklúzia MsKS MSKS 10 000,00 € 

79 
Prezentácia preloženej 
rómskej knihy rozprávok 

literatúra 122022 Karin Kilíková inklúzia MsKS MŠ a ZŠ 300,00 € 

Celkom: 

122 166,00 € 

predpokl. výnosy 

6 270,00 €   

80 
Živá knižnica s Centrom 

komunitného organizovania 
história 12023 Iveta Niňajová inklúzia MsKS Knižnica MSKS 420,00 € 

81 

RAPOTANIE PRI 
ZDYCHAVKE – dialógy s 

osobnosťou mesta a 

hudobným hosťom 

divadlo 12023 Juraj Genčanský inklúzia / školstvo MsKS Obývačka HAUS 285,00 € 

82 
I am planet - koncert k 

výstave  
hudba 26.1.2023 Iveta Niňajová putovanie MsKS Mesto  1 000,00 € 

83 

Čierne diery GEMERA – 

výstava vybrané fotografie 
technických pamiatok v 

Kohúte 

vizuálne 
umenie 

12023 Lívia Gažová inklúzia MsKS Mesto  10 000,00 € 

85 

performance divadlo 1 herca 
a workshop Ján Bavala - 

rodák z Rimavskej Soboty, 

herec z Prahy 

divadlo 12023 Ivana Rusnáková školstvo MsKS GMK 1 750,00 € 

86 

Architektonické intervencie 

v Revúcej a na tematických 

trasách Gemerom - 
prezentácia výstupov a krst 

publikácie 

architektúra a 

dizajn 
12023 Iveta Niňajová putovanie  MsKS MSKS 2 072,00 € 

87 

Čítanie rozprávok bez bariér 

s rómskymi deťmi (Revúca, 
Jelšava, Kameňany, 

Muránska Dlhá Lúka) 

literatúra 12023 Karin Kilíková inklúzia MsKS 

ZŠ - Revúca, Jelšava, 

Kameňany, Muránska 

Dlhá Lúka 

300,00 € 

88 

ČÍRA RADOSŤ - 
predstavenie divadla 

súčasného tanca + workshop 

s hercami 

tanec 22023 Karin Kilíková inklúzia MsKS MSKS 1 300,00 € 

90 

moderovaná diskusia 
MŔTVE MESTO s Líviou 

Gažovou - na pálčivé 

spoločenské témy v Gemeri 
– sociálna inklúzia Rómov v 

Gemeri, kultúrne pamiatky v 

Gemeri a ich zachovanie z 
dôvodu vysťahovalectva, 

kultúrna krajina a 

krajinotvorba 

história 22023 Iveta Niňajová inklúzia MsKS Mesto 1 575,00 € 

91 

literárne pôjdy : literárne 

večery v podaní 

profesionálov (Jelšava) 

literatúra 22023 Juraj Genčanský školstvo MsKS Jelšava 915,00 € 



 

96 
prednáška animácie od OVE 

PICTURES 

urBan, mural, 

nové médiá 
22.3.2023 Miriam Valentini školstvo MsKS GMK 1 870,00 € 

98 
víkendová škola točenia a 
úpravy videa - vždy s iným 

profi videotvorcom 

film 32023 Iveta NIňajová školstvo MsKS MSKS, exteriéry 500,00 € 

99 
výstava ilustrácií rozprávok 
s Bibianou - na 3 mesiace  

vizuálne 
umenie 

32023 Iveta NIňajová školstvo MsKS Mesto 500,00 € 

100 
 SLAM Poetry - Grandslam 

(exhibícia) 
literatúra 26.3.2023 Ivana Rusnáková školstvo MsKS GMK 

2 320,00 € 

predpokl. výnosy 
40,00 € 

101 
Sisa Feher - sólo koncert k 

výstave v Kohúte 
hudba 32023 Jano Lopušek ekológia MsKS Mesto 870,00 € 

102 
premiéra - Mímshow 3 
mímov (Kasprszyk a spol.) 

na Hviezdovedu 

divadlo 42023 Iveta Niňajová Hviezdoveda MsKS železničná stanica 5 250,00 € 

104 

moderovaná diskusia 
MŔTVE MESTO s Líviou 

Gažovou - na pálčivé 

spoločenské témy v Gemeri 
– sociálna inklúzia Rómov v 

Gemeri, kultúrne pamiatky v 

Gemeri a ich zachovanie z 
dôvodu vysťahovalectva, 

kultúrna krajina a 

krajinotvorba 

história 42023 Iveta Niňajová inklúzia MsKS Revúca 1 575,00 € 

105 
literárne pôjdy : literárne 
večery v podaní 

profesionálov (Tisovec) 

literatúra 42023 Juraj Genčanský školstvo MsKS Tisovec 915,00 € 

61 
Spájanie generácií ľudovou 
piesňou ,,Cilka" 

trad. ľud. 
kultúra a folklór 

22.4.2023 Karin Kilíková inklúzia MsKS Cilka 800,00 € 

106 

 workshop  permakultúrneho 

záhradného dizajnu II s OZ 
Alter Nativa 

iné 23.4.2023 Diana Jacková ekológia MsKS Obchodná SŠ 645,00 € 

111 

RAPOTANIE PRI 

ZDYCHAVKE – dialógy s 
osobnosťou mesta a 

hudobným hosťom 

divadlo 42023 Juraj Genčanský inklúzia / školstvo MsKS Obývačka HAUS 285,00 € 

112 

Portrétovanie - čo to vlastne 

je? - predloha podľa portrétu 

Samuela Reussa a Janka 
Francisciho od P.M.Bohúňa 

vizuálne 

umenie 
42023 Iveta NIňajová školstvo MsKS Obývačka HAUS 1 000,00 € 

113 
Margarétky zo Šumiaca + 
DJing - sólo koncert k 

výstave v Kohúte 

hudba 42023 Jano Lopušek inklúzia MsKS Mesto  440,00 € 

116 

víkendová škola fotografie – 
vždy s iným profesionálom 

(produktová fotka, portrét, 

fotka mobilom, fotka 
krajiny, umelecká fotka) 

film 52023 Iveta Niňajová školstvo MsKS obývačka HAUS 500,00 € 

120 

REVÚCKE KLBKO - 

štrikovanie papúč s 

gemerským motívom v 
exteriérovej obývačke - 

predaj ako suvenír 

trad. ľud. 

kultúra a folklór 
52023 

Karin Kilíková / Iveta 

Niňajová 
inklúzia MsKS obývačka HAUS 450,00 € 



 

121 

KAIROS - DEFILÉ MESTO 

KULTÚRY REVÚCA 2022: 

víkendové trojdnie ako 
vyvrcholenie celého 

„kultúrneho roka“ - film z 

celého roka + 1 koncert; 
(Kairos - odkaz svetu tu a 

teraz) - Modré hory a 1500e, 

Geišberg á 650e 

veľkoevent 52023 Karin Kilíková / Roman Sorger veľkoevent MsKS Mesto Revúca 

11 945,00 € 

predpokl. výnosy 

5 000,00 € 

122 
Svadba pod Kohútom 

(S.Tomášik) - premiéra 
divadlo 52023 Juraj Genčanský inklúzia MsKS MSKS 14 645,00 € 

124 

ROK V MESTE KULTÚRY 

- výstava dokumentárnej 

fotografie z podujatí Mesta 

kultúry 

vizuálne 

umenie 
52023 

Karin Kilíková / Iveta 

Niňajová 
veľkoevent MsKS Obývačka HAUS 800,00 € 

125 
Svadba pod Kohútom 
(S.Tomášik) - repríza 

divadlo 52023 Juraj Genčanský školstvo MsKS Hnúšťa, Tisovec  0,00 € 

127 

Cupping - ochutnávka kávy 

v Revúcej s Jazz Workshop 

Bugala 

iné 52023 Diana Jacková školstvo MsKS MPSG 1 600,00 € 

77 

nový autorský celovečerný 

program Pútnici od FS 

Lykovec (premiéra) 

trad. ľud. 
kultúra a folklór 

28.5.2023 Karin Kilíková inklúzia MsKS MSKS 

10 040,00 € 

predpokl. výnosy 

600,00 € 

Celkom: 
76 567,00 € 

predpokl. výnosy 

5 640,00 €  

 
 
+ SOZA 1 320 € 

 


