
Dodatok č. 4
k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov 

č. 20-513-02050

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

Poskytovateľ
názov: Fond na podporu umenia
sídlo: Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto
IČO: 42418933
konajúc prostredníctvom: Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka rady FPU

Mgr. Jozef Kovalčik, PhD., riaditeľ FPU
zriadený: zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia
E-mail: petra.kozakova@fpu.sk
bežný účet – IBAN: SK58 8180 0000 0070 0054 3066
depozitný účet – IBAN: SK20 8180 0000 0070 0055 3256
variabilný symbol: 2051302050

(ďalej aj ako Poskytovateľ) 

Prijímateľ
obchodné meno/meno a 
priezvisko:

TEKOVSKÁ KNIŽNICA V LEVICIACH

sídlo/miesto 
podnikania/bydlisko:

Ul. A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice, Slovenská republika

IČO/rodné číslo: 36102814
DIČ: 2021433458
IČ DPH:
Štatutárny orgán: PhDr. Vlasta Kollárová, riaditeľka
E-mail: tklevice@kniznicalevice.sk, tkpodujatia@kniznicalevice.sk
číslo účtu – IBAN: SK06 8180 0000 0070 0031 1687

(ďalej aj ako "Prijímateľ") 

1. Prijímateľ písomne doručil Poskytovateľovi dňa 15.10.2020 žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí 
finančných prostriedkov č. 20-513-02050 (ďalej len Zmluva) na realizáciu projektu In a Retro 
deťom (ďalej len Projekt).

2. Bod 5.6 Zmluvy sa mení nasledovne: 
"Prijímateľ je povinný použiť finančné prostriedky výlučne na výdavky súvisiace s realizáciou 
Projektu (ďalej len oprávnené výdavky). FPU bude ako oprávnené výdavky podľa predchádzajúcej 
vety akceptovať aj výdavky Prijímateľa, ktoré Prijímateľ vynaložil pred uzavretím Zmluvy, ak boli 
vynaložené na úhradu výdavkov, ktoré vznikli najskôr 01.01.2020. Výdavky musia Prijímateľovi 
vzniknúť najneskôr do 30.06.2021. Dňom vzniku výdavku sa rozumie deň dodania tovaru alebo 
poskytnutia služieb, ktoré sú predmetom vyúčtovania. Dňom úhrady sa rozumie deň odpísania 



finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa za účelom zaplatenia ceny za tovar alebo služby."
3. Bod 6.3, tretia veta Zmluvy sa mení nasledovne: 

"Prijímateľ je povinný Vyúčtovanie podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi predložiť v 
tlačenej podobe vygenerovanej z registračného systému FPU najneskôr do termínu: 30.09.2021."

4. Ostatné výstupy zostávajú v nezmenenej podobe ako sú v Prílohe č. 1 Zmluvy, a v Prílohe č. 1 
Dodatku č. 1 (zverejnený 9.6.2020).

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny.
6. 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.

7. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami. Tento 
dodatok podlieha v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov v spojení s relevantnými ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. 
povinnému zverejneniu.

V Bratislave dňa V .................................... dňa 26.11.2020

............................................................
predsedníčka rady FPU
Za Poskytovateľa 

............................................................
Prijímateľ

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



Príloha č. 1: Výstupy projektu

1) Podujatia, festivaly, prehliadky, súťaže, koncerty, medzinárodné prezentácie, konferencie, 
vzdelávacie aktivity/podujatia, školenia, semináre
Názov podujatia: Čítam, čítaš, čítame - slávnostné ukončenie 28. ročníka súťaže, vyhlásenie výsledkov a 
ocenenie najúspešnejších kolektívov.
Začiatok a koniec podujatia: jún 2021
Trvanie (počet dní): 1 deň
Miesto podujatia: Literárny klub Tekovskej knižnice v Levicicah
Druh aktivít a ich minimálny počet (koncerty, vystúpenia, predstavenia, eventy a pod. podľa charakteru 
výstupov) v rámci hlavného podujatia: Slávnostné ukončenie 28. ročníka projektu určeného na podporu 
čítania detí v Leviciach Čítam, čítaš, čítame. Vyhlásenie výsledkov súťažnej časti projektu a ocenenie 
najúspešnejších kolektívov.
Odhadovaný počet divákov / poslucháčov / návštevníkov: 372 detí
Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu: ďalšie 
sprievodné podujatia nie sú súčasťou projektu
Iné výstupy a propagácia projektu: webová a FB stránka knižnice, pozvánky všetkým triedam 
zapojených do súťaže
Informovanie verejnosti o podpore z FPU: Tekovská knižnica bude verejnosť informovať o aktivitách 
súvisiacich s projektom na svojej webovej stránke a facebooku knižnice. Propagácia bude zabezpečená v 
elektronickej aj v tlačenej podobe: plagáty, informačné brožúry, záložky a pozvánky na podujatia budú 
okrem loga knižnice označené aj logom Fondu na podporu umenia a bude na nich uvedený text: "Z 
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia". Pri samotnej realizácii všetkých podujatí budú v 
miestnosti vystavené bannery s textom "Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia". Odbornú verejnosť bude knižnica informovať aj na portáli pre knižničnú a informačnú teóriu a 
prax Infolib. Široká čitateľská verejnosť bude informovaná v regionálnej tlači.

1) Podujatia, festivaly, prehliadky, súťaže, koncerty, medzinárodné prezentácie, konferencie, 
vzdelávacie aktivity/podujatia, školenia, semináre
Názov podujatia: Spoznávajme knihy cez zážitky. Realizácia netradičného zoznamovania sa s knihami 
formou bábkovej inscenácie spracovanej podľa knihy Kristy Bendovej Opice z našej police a knihy Astrid 
Lindgrenovej Pippi Dlhá Pančucha pod názvom Dievčatko s obrovskou fantáziou.
Začiatok a koniec podujatia: jún 2021
Trvanie (počet dní): 2 dni
Miesto podujatia: Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach
Druh aktivít a ich minimálny počet (koncerty, vystúpenia, predstavenia, eventy a pod. podľa charakteru 
výstupov) v rámci hlavného podujatia: 2 predstavenia divadla TUŠ
Odhadovaný počet divákov / poslucháčov / návštevníkov: 2 predstavenia, 2 herci divadla TUŠ, 80-100 
detí - kapacita priestoru, 2 predstavenia spolu 160- 200 detí
Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu: nie sú
Iné výstupy a propagácia projektu: webová a FB stránka knižnice, plagáty
Informovanie verejnosti o podpore z FPU: Tekovská knižnica bude verejnosť informovať o aktivitách 
súvisiacich s projektom na svojej webovej stránke a facebooku knižnice. Propagácia bude zabezpečená v 
elektronickej aj v tlačenej podobe: plagáty, informačné brožúry, záložky a pozvánky na podujatia budú 
okrem loga knižnice označené aj logom Fondu na podporu umenia a bude na nich uvedený text: "Z 
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia". Pri samotnej realizácii všetkých podujatí budú v 
miestnosti vystavené bannery s textom "Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia". Odbornú verejnosť bude knižnica informovať aj na portáli pre knižničnú a informačnú teóriu a 
prax Infolib. Široká čitateľská verejnosť bude informovaná v regionálnej tlači.



1) Podujatia, festivaly, prehliadky, súťaže, koncerty, medzinárodné prezentácie, konferencie, 
vzdelávacie aktivity/podujatia, školenia, semináre
Názov podujatia: Beseda s autorkou edukačných kníh Luciou Benkovou
Začiatok a koniec podujatia: jún 2021
Trvanie (počet dní): 1 deň
Miesto podujatia: Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach
Druh aktivít a ich minimálny počet (koncerty, vystúpenia, predstavenia, eventy a pod. podľa charakteru 
výstupov) v rámci hlavného podujatia: beseda
Odhadovaný počet divákov / poslucháčov / návštevníkov: 60
Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu (je 
potrebné ich presne vymenovať): 0
Iné výstupy a propagácia projektu: plagát, webová a FB stránka knižnice, pozvánky
Informovanie verejnosti o podpore z FPU: Tekovská knižnica bude verejnosť informovať o aktivitách 
súvisiacich s projektom na svojej webovej stránke a facebooku knižnice. Propagácia bude zabezpečená v 
elektronickej aj v tlačenej podobe: plagáty, informačné brožúry, záložky a pozvánky na podujatia budú 
okrem loga knižnice označené aj logom Fondu na podporu umenia a bude na nich uvedený text: "Z 
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia". Pri samotnej realizácii všetkých podujatí budú v 
miestnosti vystavené bannery s textom "Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia". Odbornú verejnosť bude knižnica informovať aj na portáli pre knižničnú a informačnú teóriu a 
prax Infolib. Široká čitateľská verejnosť bude informovaná v regionálnej tlači.

1) Podujatia, festivaly, prehliadky, súťaže, koncerty, medzinárodné prezentácie, konferencie, 
vzdelávacie aktivity/podujatia, školenia, semináre
Názov podujatia: Zábavné hry s Dúhou
Začiatok a koniec podujatia: jún 2020, september 2020, január - jún 2021
Trvanie: 6 dní
Miesto podujatia: Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach
Druh aktivít a ich minimálny počet (koncerty, vystúpenia, predstavenia, eventy a pod. podľa charakteru 
výstupov) v rámci hlavného podujatia: Zábavné hry s textami a žánrami umeleckej literatúry - cyklus 6 
stretnutí
Odhadovaný počet divákov / poslucháčov / návštevníkov: cyklus 6 stretnutí po 30 detí, spolu180 detí a 6 
lektorov
Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu: nie sú
Iné výstupy a propagácia projektu: webová a FB stránka knižnice, plagáty
Informovanie verejnosti o podpore z FPU: Tekovská knižnica bude verejnosť informovať o aktivitách 
súvisiacich s projektom na svojej webovej stránke a facebooku knižnice. Propagácia bude zabezpečená v 
elektronickej aj v tlačenej podobe: plagáty, informačné brožúry, záložky a pozvánky na podujatia budú 
okrem loga knižnice označené aj logom Fondu na podporu umenia a bude na nich uvedený text: "Z 
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia". Pri samotnej realizácii všetkých podujatí budú v 
miestnosti vystavené bannery s textom "Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia". Odbornú verejnosť bude knižnica informovať aj na portáli pre knižničnú a informačnú teóriu a 
prax Infolib. Široká čitateľská verejnosť bude informovaná v regionálnej tlači.

1) Podujatia, festivaly, prehliadky, súťaže, koncerty, medzinárodné prezentácie, konferencie, 
vzdelávacie aktivity/podujatia, školenia, semináre
Názov podujatia: Čítajme zdravo - cyklus 3 netradičných podujatí s Andreou Kováčovou
Začiatok a koniec podujatia: september 2020, január - jún 2021
Trvanie (počet dní): 3 dni
Miesto podujatia: Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach
Druh aktivít a ich minimálny počet (koncerty, vystúpenia, predstavenia, eventy a pod. podľa charakteru 
výstupov) v rámci hlavného podujatia: 3 aktivity
Odhadovaný počet divákov / poslucháčov / návštevníkov: 3 aktivity s 1 lektorkou s počtom detí 25 na 
jednej aktivite 75 a 1 rodič s dieťaťom, splou151 účastníkov



Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu: nie sú
Iné výstupy a propagácia projektu: webová a FB stránka knižnice, plagáty
Informovanie verejnosti o podpore z FPU: Tekovská knižnica bude verejnosť informovať o aktivitách 
súvisiacich s projektom na svojej webovej stránke a facebooku knižnice. Propagácia bude zabezpečená v 
elektronickej aj v tlačenej podobe: plagáty, informačné brožúry, záložky a pozvánky na podujatia budú 
okrem loga knižnice označené aj logom Fondu na podporu umenia a bude na nich uvedený text: "Z 
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia". Pri samotnej realizácii všetkých podujatí budú v 
miestnosti vystavené bannery s textom "Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia". Odbornú verejnosť bude knižnica informovať aj na portáli pre knižničnú a informačnú teóriu a 
prax Infolib. Široká čitateľská verejnosť bude informovaná v regionálnej tlači.

1) Podujatia, festivaly, prehliadky, súťaže, koncerty, medzinárodné prezentácie, konferencie, 
vzdelávacie aktivity/podujatia, školenia, semináre
Názov podujatia: Učme sa tradičným remeslám - cyklus 4 tvorivých dielní
Začiatok a koniec podujatia: september 2020, január - jún 2021
Trvanie (počet dní): 4
Miesto podujatia: Oddelenie literatúry pre deti Tekovskej knižnice v Leviciach
Druh aktivít a ich minimálny počet (koncerty, vystúpenia, predstavenia, eventy a pod. podľa charakteru 
výstupov) v rámci hlavného podujatia: 4 tvorivé dielne
Odhadovaný počet divákov / poslucháčov / návštevníkov: 4 lektori, 4 tvorivé dielne po 20 detí, spolu 84 
účastníkov
Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu: nie sú
Iné výstupy a propagácia projektu: webová a FB stránka knižnice, plagáty
Informovanie verejnosti o podpore z FPU: Tekovská knižnica bude verejnosť informovať o aktivitách 
súvisiacich s projektom na svojej webovej stránke a facebooku knižnice. Propagácia bude zabezpečená v 
elektronickej aj v tlačenej podobe: plagáty, informačné brožúry, záložky a pozvánky na podujatia budú 
okrem loga knižnice označené aj logom Fondu na podporu umenia a bude na nich uvedený text: "Z 
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia". Pri samotnej realizácii všetkých podujatí budú v 
miestnosti vystavené bannery s textom "Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia". Odbornú verejnosť bude knižnica informovať aj na portáli pre knižničnú a informačnú teóriu a 
prax Infolib. Široká čitateľská verejnosť bude informovaná v regionálnej tlači.

1) Podujatia, festivaly, prehliadky, súťaže, koncerty, medzinárodné prezentácie, konferencie, 
vzdelávacie aktivity/podujatia, školenia, semináre
Názov podujatia: Vianočné zvyky a tradície podujatie venované tradičnej kultúre a tradičnému jedlu 
Tekova a Hontu.
Začiatok a koniec podujatia: január - jún 2021
Trvanie (počet dní): 1
Miesto podujatia: Literárny klub Tekovskej knižnice v Leviciach
Druh aktivít a ich minimálny počet (koncerty, vystúpenia, predstavenia, eventy a pod. podľa charakteru 
výstupov) v rámci hlavného podujatia: 1 tvorivá dielňa
Odhadovaný počet divákov / poslucháčov / návštevníkov: 80 účastníkov, detí, ktoré sa zúčastnili 
tvorivých dielní, lektori, rodičia deti a rodinní príslušníci, knihovníci
Ďalšie realizované aktivity v rámci podujatia, príp. sprievodné podujatia, ak sú súčasťou projektu: 
Súčasťou podujatia bude výstava zhotovených prác detí na tvorivých dielňach tradičných ľudových 
remesiel.
Iné výstupy a propagácia projektu: webová a FB stránka knižnice, plagáty
Informovanie verejnosti o podpore z FPU: Tekovská knižnica bude verejnosť informovať o aktivitách 
súvisiacich s projektom na svojej webovej stránke a facebooku knižnice. Propagácia bude zabezpečená v 
elektronickej aj v tlačenej podobe: plagáty, informačné brožúry, záložky a pozvánky na podujatia budú 
okrem loga knižnice označené aj logom Fondu na podporu umenia a bude na nich uvedený text: "Z 
verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia". Pri samotnej realizácii všetkých podujatí budú v 



miestnosti vystavené bannery s textom "Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia". Odbornú verejnosť bude knižnica informovať aj na portáli pre knižničnú a informačnú teóriu a 
prax Infolib. Široká čitateľská verejnosť bude informovaná v regionálnej tlači.


