VÝNOS
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
č. MK-2580/2013-110/12317
z 22. augusta 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z.
o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového
rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 a § 4 ods. 3 zákona č. 434/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona
č. 79/2013 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele
poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších
podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu z 21. septembra 2011 č. MK-2576/201110/12579 (oznámenie č. 318/2011 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „za podmienok ustanovených zákonom“.
2. V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „okrem preukázania splnenia podmienok podľa § 4 ods. 2
zákona“.
3. V § 1 ods. 2 písm. c) sa za slovo „prostriedkoch“ vkladajú slová „z verejných zdrojov“.
4. V § 1 sa vypúšťa odsek 3.
5. § 2 sa vypúšťa.
6. V § 3 ods. 2 písm. b) sa za slovo „alebo“ vkladajú slová „v štruktúre“.
7. V § 3 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) odborný posudok k novému projektu vypracovaný odborníkom pôsobiacim v danej oblasti
okrem projektov podľa odseku 1 písm. g); za odborný posudok sa nepovažuje posudok
vypracovaný autorom alebo realizátorom projektu,“.
8. V § 4 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) čestné vyhlásenie vlastníka kultúrnej pamiatky, že sa v zmluve o poskytnutí dotácie zaviaže
vrátiť poskytnutú dotáciu, ak odplatne prevedie vlastníctvo kultúrnej pamiatky alebo jej časti do
desiatich rokov od poskytnutia dotácie,”.
9. V § 4 ods. 2 písm. d) sa slová „ktorí na účely podania žiadosti splnomocnia jedného z nich,“
nahrádzajú slovami „z ktorých žiadosť podáva jeden z nich, splnomocnenie pre tohto
spoluvlastníka;“.
10. V § 4 ods. 2 písmeno l) znie:
„l) stručný popis prác, ktoré budú vykonané z poskytnutých finančných prostriedkov.“.

11. V § 4 odsek 3 znie:
„(3) Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. b) sú dva odborné posudky nie
staršie ako tri mesiace vypracované odborníkmi s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa
v predmetnom odbore, ktorí pôsobia v oblasti posudzovaného projektu.“.
12. V § 4 ods. 4 písm. a) sa za slovo „projektu“ vkladajú slová „zameraného na skvalitnenie
knižnično-informačných služieb“.
13. V § 4 ods. 5 písm. a) sa za slovo „projektu“ vkladajú slová „zameraného na vykonávanie
základných odborných činností v múzeu alebo v galérii“.
14. V § 4 ods. 5 písm. b) sa čiarka za slovom „konzervovanie“ nahrádza slovom „alebo“.
15. V § 4 ods. 6 písm. a) sa za slovo „projektu“ vkladajú slová „zameraného na ochranu kultúrneho
dedičstva“.
16. V § 4 ods. 7 písm. a) sa za slovo „projektu“ vkladajú slová „zameraného na akvizíciu múzeí
a galérií“.
17. V § 4 ods. 7 písmeno b) znie:
„b) prehľad vybraných údajov v štruktúre podľa prílohy č. 3 formulár č. 7, ak sa predkladá
projekt na akvizičnú činnosť knižníc,“.
18. V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Ak sú doklady podľa odseku 2 vyhotovené v inom než štátnom jazyku, prílohou žiadosti sú
aj ich úradné preklady do štátneho jazyka; to neplatí, ak sú doklady podľa odseku 2
vyhotovené v českom jazyku.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„1a) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
19. V § 6 ods. 3 písm. c) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“ .
20. V § 6 ods. 3 písmeno d) znie:
„d) odborný posudok nie starší ako tri mesiace vypracovaný odborníkom v príslušnom odbore,
ktorý pôsobí v oblasti posudzovaného projektu aspoň desať rokov, ak sa predkladá projekt na
výrobu zvukového nosiča alebo multimediálneho nosiča,“.
21. V § 6 ods. 4 písm. a) sa slovo „subjektu“ nahrádza slovom „žiadateľa“.
22. V § 6 ods. 4 písmeno c) znie:
„c) odborný posudok zámeru výskumu nie starší ako tri mesiace vypracovaný odborníkom, ktorý
pôsobí v oblasti posudzovaného projektu, ak sa predkladá projekt na vedeckovýskumnú
činnosť,“.
23. V § 6 ods. 4 písm. e) sa za slovo „rukopisu“ vkladajú slová „v rozsahu“.

24. V § 6 ods. 4 písmeno g) znie:
„g) dva odborné posudky nie staršie ako tri mesiace vypracované odborníkmi, ktorí pôsobia
v oblasti posudzovaného projektu, ak sa predkladá projekt na publikačnú činnosť,“.
25. V § 8 ods. 1 písm. a) sa za slovom „rovnosti“ vypúšťa čiarka.
26. V § 8 ods. 3 písmeno d) znie:
„d) pri nových projektoch odborný posudok nie starší ako tri mesiace vypracovaný odborníkmi,
ktorí pôsobia v oblasti posudzovaného projektu a návrh vzorového vydania pri novovznikajúcom
periodiku.“.
27. V § 8 ods. 4 písm. a) sa za slovo „tlače“ vkladajú slová „v štruktúre“.
28. V § 8 ods. 4 písmeno d) znie:
„d) odborný posudok nie starší ako tri mesiace vypracovaný odborníkmi, ktorí pôsobia v oblasti
posudzovaného projektu,“.
29. V § 9 písm. c) sa vypúšťa slovo „na“.
30. Za § 10 sa vkladajú § 10a a 10b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„§10a
Spoločné ustanovenie
Pri predkladaní novej žiadosti nie je potrebné opätovne predkladať doklady a potvrdenia, ktoré
žiadateľ predložil k predchádzajúcej žiadosti, ak nie sú tieto doklady a potvrdenia staršie ako tri
mesiace ku dňu podania novej žiadosti.
§10b
Prechodné ustanovenia
Na žiadosti a prílohy k nim predložené pred 1. októbrom 2013 sa vzťahujú predpisy účinné do
30. septembra 2013 okrem prílohy podľa § 4 ods. 2 písm. b), na ktorú sa vzťahuje § 4 ods. 2
písm. b) v znení účinnom od 1. októbra 2013.“.

31. Prílohy č. 1 až 5 znejú:
„Príloha č. 1
k výnosu č. 503/2010 Z.z.
Formulár č. 1
VZOR
Žiadosť o poskytnutie dotácie
na podporu projektu v roku
Názov projektu:
Program (číselné označenie):*
Gestor programu (uvádza sa názov
príslušnej sekcie ministerstva):
Podprogram (číselné označenie ):*
Meno a priezvisko alebo názov
žiadateľa:
Adresa trvalého pobytu, sídla alebo miesta
podnikania žiadateľa (ulica, číslo, PSČ,
obec):
Právna forma žiadateľa:
IČO žiadateľa (právnické osoby, fyzické osoby –
podnikatelia):
Číslo registrácie žiadateľa:**
Štatutárny orgán žiadateľa (meno a priezvisko,
funkcia):
Kontaktná osoba (meno, priezvisko, číslo
telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa):
Bankové spojenie (číslo účtu, názov banky
alebo pobočky zahraničnej banky, kód –
numerický, swiftový):
Celkový rozpočet projektu:
v eurách:
Financovanie projektu z vlastných alebo iných
zdrojov celkom:
z toho vlastné zdroje
iné zdroje
Požadovaná dotácia:

v eurách:

v eurách:
v eurách:
v eurách:

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, presné a úplné.

v %:

V ........................... dňa ...................................
Ak ide o právnickú osobu:

odtlačok pečiatky žiadateľa
Ak ide o fyzickú osobu:

podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa

podpis žiadateľa

* Číselné označenie programu a podprogramu je uvedené vo výzve na webovom sídle
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
** Vzťahuje sa na žiadateľa, ktorý sa zapisuje do obchodného registra alebo obdobného
registra.
Formulár č. 2
Popis projektu
Názov projektu:
Termín realizácie:
Miesto realizácie/lokalita:
Zámery, ciele a výsledky
projektu (stručná charakteristika,
časový a vecný harmonogram,
účel, prínos):

Cieľové skupiny (komu je projekt
určený):
Odborný garant projektu
(meno, priezvisko, titul):

Kontaktná osoba (meno, priezvisko,
číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová
adresa):
Celkový rozpočet projektu :
Požadovaná dotácia :

v eurách:
v eurách:

V ........................... dňa ...................................
Ak ide o právnickú osobu:

odtlačok pečiatky žiadateľa
Ak ide o fyzickú osobu:

podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa

podpis žiadateľa

Formulár č. 3

Celkový rozpočet projektu
Názov projektu:
I.
Náklady (výdavky):

Celkový rozpočet
v eurách:

II.

I. spolu:
Predpokladané výnosy
(príjmy):

Požadovaná
dotácia
v eurách:

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

II. spolu:
III. Vlastné zdroje:
Iné zdroje:

III. spolu:
Rozdiel I. - (II. + III.)
V ........................... dňa ...................................
Ak ide o právnickú osobu:

odtlačok pečiatky žiadateľa
Ak ide o fyzickú osobu:

podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa

podpis žiadateľa

Formulár č. 4

Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch z verejných zdrojov za posledné tri
roky
Rok

Číslo
zmluvy

Názov
projektu

Celkové
náklady
na
projekt

Požadovaná Pridelená
Dotácia
dotácia od dotácia
pridelená
ministerstva ministerstvom z iných
verejných
zdrojov

V ........................... dňa ...................................
Ak ide o právnickú osobu:

odtlačok pečiatky žiadateľa

podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

Ak ide o fyzickú osobu:

podpis žiadateľa

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa

podpis žiadateľa

Príloha č. 2
k výnosu č. 503/2010 Z.z.
Formulár č. 1
Špecifikácia projektu periodická a neperiodická publikácia

Žiadateľ: .................................................................................................
Autor a názov projektu: ..........................................................................
NEPERIODICKÁ PUBLIKÁCIA
Autor textovej časti
Autor obrazovej časti
Spoluautor
Spoločné vydanie s
Stav spracovania rukopisu
Stav zabezpečenia licencie (pri preklade)
Preklad: 1.uvedie sa východiskový jazyk
2. názov pôvodného diela
3. pôvodný vydavateľ
Autor prekladu
Cudzojazyčné resumé, uvedie sa aké
1. vydanie/reedícia – uvedie sa rok
posledného vydania
Počet autorských hárkov
Počet strán
Druh papiera
Druh väzby
Formát
Polep/Prebal
Farebnosť
Náklad
Cena 1 ks výtlačku – uvedie sa bez DPH* a
poskytovaného rabatu
Termín vydania
A. Celkové predpokladané náklady na
projekt
B. Zdroje krytia vrátane vlastných + dotácia
C. Predpokladané tržby
D. Rozdiel A- (B+C)
PERIODICKÁ PUBLIKÁCIA

v eurách:

v eurách:
v eurách:
v eurách:
v eurách:

Evidenčné číslo
Periodicita a počet dvojčísiel/ročne
Ročník, vychádza od roku
Šéfredaktor
Distribúcia (kto zabezpečuje)
Rozsah (počet strán)
Počet normostrán v čísle
Formát
Druh papiera
Remitenda v %
Rozsah inzercie v %
Náklad /1 číslo, náklad /ročník
Cena 1 ks výtlačku – uvedie sa bez DPH* a
poskytovaného rabatu
A. Celkové predpokladané náklady na
projekt
B. Zdroje krytia vrátane vlastných + dotácia
C. Predpokladané tržby
D. Rozdiel A- (B+C)

v eurách:
v eurách:
v eurách:
v eurách:
v eurách:

V ........................... dňa ...................................
Ak ide o právnickú osobu:

odtlačok pečiatky žiadateľa
Ak ide o fyzickú osobu:

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa

podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

podpis žiadateľa

* Daň z pridanej hodnoty.
Formulár č. 2
Špecifikácia projektu vydanie nosiča zvukového a obrazového záznamu
Žiadateľ: ................................................................................................
Názov projektu: .....................................................................................
Dramaturgia CD*
Autor(i) a názov diela/diel,
prípadne spracovatelia a aranžéri
Interpreti
Producent
Spoločné vydanie s

1. vydanie/1. vydanie vôbec/ reedícia
Zabezpečenie autorských práv
Audio nahrávka
Termín vzniku nahrávky
Miesto realizácie (štúdio)
Zvuková réžia
Hudobná réžia
Celková minutáž
Mastering
Poplatky organizácii kolektívnej správy v eurách:
práv
Realizácia CD*
Autori sprievodných textov (obal nosiča s
prílohami)
Autor grafického návrhu
Preklady
Fotografia
Lisovanie
Spôsob balenia
Náklad
Termín vydania CD*
Výrobná cena 1 ks výtlačku (cena bez v eurách:
DPH**)
Predajná cena 1 ks výtlačku (cena bez v eurách:
DPH** a poskytovaného rabatu)
A. Celkové predpokladané náklady na v eurách:
projekt
B. Zdroje krytia vrátane vlastných + v eurách:
dotácia
C. Predpokladané tržby
v eurách:
D. Rozdiel A- (B+C)
v eurách:
V ........................... dňa ...................................
Ak ide o právnickú osobu:

odtlačok pečiatky žiadateľa
Ak ide o fyzickú osobu:

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa
* Kompaktný disk

podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

podpis žiadateľa

druh nosiča určený na digitálny záznam zvuku, obrazu a dát.
** Daň z pridanej hodnoty.

Príloha č. 3
k výnosu č. 503/2010 Z.z.
Formulár č. 1
Reštaurátorský rozpočet
Názov/meno a priezvisko žiadateľa:
Sídlo/miesto podnikania/adresa trvalého pobytu žiadateľa:
Adresa a názov kultúrnej pamiatky:
Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu:
Meno, priezvisko a titul reštaurátora
Číslo osvedčenia o členstve v Komore
reštaurátorov
Odborná spôsobilosť
Základné rozmery reštaurovanej kultúrnej
pamiatky
Etapa reštaurovania
Nákladové položky danej
etapy reštaurovania
Reštaurátorský výskum a
Návrh na reštaurovanie
Reštaurátorská realizácia
Záverečná reštaurátorská
dokumentácia
Iné.....................
Spolu

Celkový rozpočet

Požadovaná dotácia

V ........................... dňa ...................................

Odtlačok pečiatky reštaurátora

Dátum, podpis reštaurátora

Formulár č. 2
Technické parametre kultúrnej pamiatky
Názov/meno a priezvisko žiadateľa:
Sídlo/miesto podnikania/adresa trvalého pobytu žiadateľa:
Adresa a názov kultúrnej pamiatky:
Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu:
Technické parametre nehnuteľnej kultúrnej pamiatky
Základné rozmery
Jednoduchý nákres pôdorysu s vyznačením
časti, ktorá sa bude obnovovať
Zastavaná plocha
Počet podlaží, z toho nadzemných
Popis zastrešenia objektu
Špecifiká objektu
Iné...
Technické parametre hnuteľnej kultúrnej pamiatky:
Základné rozmery
Jednoduchý nákres s vyznačením časti, ktorá
sa bude reštaurovať
Materiál, z ktorého je objekt zhotovený
Špecifiká objektu
Iné...
V ........................... dňa ...................................
Ak ide o právnickú osobu:

odtlačok pečiatky žiadateľa
Ak ide o fyzickú osobu:

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa

podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

podpis žiadateľa

Formulár č. 3
Charakteristika projektu zameraného na skvalitnenie knižnično-informačných služieb
Projekt zameraný na reštaurovanie, konzervovanie alebo digitalizáciu
Názov projektu:
Charakteristika projektu
Cieľ a zameranie projektu
Štruktúra a časový plán realizácie projektu:
Účastníci (kto sa na projekte podieľa):
Podrobný popis dokumentu určeného na
reštaurovanie, konzervovanie, digitalizáciu:
Kooperujúce subjekty - ďalšie organizácie,
inštitúcie a fondy, ktoré sa podieľajú na
financovaní projektu:
Projekt zameraný na realizáciu pripojenia na internet:
Stručný popis technickej realizácie:
Projekt predkladaný knižnicou alebo právnickou osobou, ktorej organizačnou zložkou je
knižnica
Číslo knižnice zo Zoznamu knižníc Slovenskej
republiky:
Odborný zamestnanec
(áno/nie)
Prehľad vybraných štatistických ukazovateľov*
Uvedú sa údaje za
posledné tri ukončené
ročné štátne štatistické
zisťovania (za
posledné tri ukončené
roky)
Knižničné jednotky
spolu
Úbytky knižničných
jednotiek
Ročný prírastok
knižničných jednotiek
kúpou
Náklady (výdavky) na
nákup knižničného
fondu
Aktívni používatelia
Návštevníci knižnice
spolu
Výpožičky spolu

Počet študentov
fakulty, vysokej
školy/univerzity**
Počet obyvateľov v
sídle verejnej
knižnice***
Počet prevádzkových
hodín pre verejnosť za
týždeň
Odtlačok pečiatky žiadateľa

Dátum, podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

* Vypĺňajú knižnice. V tabuľke sa uvedú údaje z oficiálneho štatistického zisťovania za
posledné uzatvorené tri roky podľa Ročného výkazu o knižnici KULT (MK SR) 10-01 alebo
Výkazu o školskej a akademickej knižnici Škol (MŠVVŠ SR) 10-01– podľa typu knižnice.
** Údaj v tabuľke vypĺňajú iba akademické knižnice podľa toho, či ide o knižnicu fakulty,
vysokej školy alebo univerzity.
*** Vypĺňajú iba verejné knižnice.
Formulár č. 4
Charakteristika projektu zameraného na múzeá a galérie
Názov projektu:
Registračné číslo:*
Vybrané štatistické ukazovatele:**
Počet zbierkových predmetov - kusov
Prírastok zbierkových predmetov - počet kusov
Počet expozícií
Počet realizovaných výstav
Počet reštaurovaných a ošetrených
zbierkových predmetov
- z toho komplexne reštaurovaných
Počet návštevníkov expozícii a výstav:
Charakteristika projektu
Ciele a zameranie projektu:
Popis realizácie projektu, časový a vecný
harmonogram projektu:
Účel a prínos projektu:
Pri projektoch na reštaurovanie zbierkových
predmetov - podrobný rozpočet za jednotlivé
zbierkové predmety, vrátane fotodokumentácie
Pri projektoch na tlač edičných titulov- náklad,

formát, rozsah, počet obrázkov

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Dátum, podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

Fotodokumentácia projektu (predkladá sa len pri projektoch zameraných na reštaurovanie
zbierkových predmetov- min. 4 obrazové záznamy vo formáte 9x13 cm dokumentujúce fyzický
stav zbierkového predmetu)
* Uvádzajú len múzeá a galérie zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky.
** Uvádzajú len múzeá a galérie zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky. V tabuľke sa
uvádzajú údaje z oficiálneho štatistického zisťovania za posledný ukončený rok podľa Ročného výkazu
o galérii KULT (MK SR) 6-01 alebo Ročného výkazu o múzeu KULT (MK SR) 9-01.

Formulár č. 5
Charakteristika projektu zameraného na ochranu kultúrneho dedičstva
Názov projektu:
Charakteristika projektu
Cieľ a zameranie projektu (história, stratégia a
plán vývoja projektu):
Štruktúra a časový plán realizácie projektu:
Účastníci (kto sa na projekte podieľa):
Rozpočet nevyhnutných nákladov - stratégia
financovania projektu:
Kooperujúce subjekty - ďalšie právnické
osoby, inštitúcie a fondy, ktoré sa podieľajú na
financovaní projektu:
Nadväznosť projektu na predošlé projekty:
Očakávaná účinnosť ochrany s prihliadnutím
na význam predmetov kultúrnej hodnoty:
Ak je žiadateľom múzeum alebo galéria - číslo
z registračnej listiny múzea, galérie:
Ak je žiadateľom knižnica alebo právnická
osoba, ktorej je knižnica organizačnou zložkou
- číslo knižnice zo Zoznamu knižníc
Slovenskej republiky:
Vybrané štatistické ukazovatele – ak je žiadateľom múzeum alebo galéria, uvádzajú sa tieto
údaje:*
Údaje za posledné ukončené ročné štátne
štatistické zisťovanie (za posledný ukončený

rok)
Počet zbierkových predmetov - kusov
Počet realizovaných výstav
Počet reštaurovaných a ošetrených zbierkových
predmetov
- z toho komplexne zreštaurovaných
Vybrané štatistické ukazovatele – ak je žiadateľom knižnica, vypĺňajú sa tieto údaje:**
Údaje za posledné tri ukončené ročné
štátne štatistické zisťovania (za posledné
tri ukončené roky)
Knižničné jednotky spolu
Ročný prírastok knižničných jednotiek
Aktívni používatelia
Výpožičky spolu

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Dátum a podpis štatutárneho orgánu
žiadateľa

* V tabuľke sa uvedú údaje z oficiálneho štatistického zisťovania za predchádzajúci kalendárny rok
podľa Ročného výkazu o galérii KULT (MK SR) 6-01 alebo Ročného výkazu o múzeu KULT (MK SR)
9-01.
** V tabuľke sa uvedú údaje z oficiálneho štatistického zisťovania za jednotlivé roky podľa Ročného
výkazu o knižnici KULT (MK SR) 10-01 alebo Výkazu o školskej a akademickej knižnici Škol
(MŠVVŠ SR) 10-01– podľa typu knižnice.

Formulár č. 6
Charakteristika projektu zameraného na akvizíciu múzeí a galérií
Názov projektu:
Registračné číslo z Registra múzeí a galérií SR:
Vybrané štatistické ukazovatele:*
Uvedú sa údaje za posledné ukončené ročné
štátne štatistické zisťovanie (za posledný
ukončený rok)
Počet zbierkových predmetov - kusov
Prírastok zbierkových predmetov za
vykazované obdobie - počet kusov
Počet návštevníkov výstav a expozícií spolu
Charakteristika projektu:
Autor/autori, ktorých dielo/diela sú navrhnuté na
akvizíciu:

Plán propagácie

Zoznam všetkých predmetov určených na akvizíciu s uvedením:
názov diela
autor
datovanie
rozmery
materiál alebo technika
predpokladaná nadobúdacia hodnota

Fotodokumentácia predmetu/predmetov určených na akvizíciu s uvedením:
názvu diela a autora
(min. rozmery: 5 x 7 cm)

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Dátum a podpis štatutárneho orgánu
žiadateľa

* V tabuľke sa uvedú údaje z oficiálneho štatistického zisťovania za predchádzajúci kalendárny rok
podľa Ročného výkazu o galérii KULT (MK SR) 6-01 alebo Ročného výkazu o múzeu KULT (MK SR)
9-01.

Formulár č. 7
Charakteristika projektu zameraného na akvizičnú činnosť knižníc
Prehľad vybraných štatistických ukazovateľov:*
Uvedú sa údaje za posledné tri
ukončené ročné štátne štatistické
zisťovania (za posledné tri
ukončené roky)
Knižničné jednotky spolu
Úbytky knižničných jednotiek
Ročný prírastok knižničných
jednotiek kúpou
Náklady (výdavky) na nákup
knižničného fondu
Aktívni používatelia
Návštevníci knižnice spolu
Výpožičky spolu

Počet študentov fakulty, vysokej
školy/univerzity**
Počet obyvateľov v sídle verejnej
knižnice***
Počet prevádzkových hodín pre
verejnosť za týždeň
Odborný zamestnanec
(áno/nie)
Číslo knižnice zo Zoznamu knižníc Slovenskej republiky, ak je žiadateľom knižnica alebo
právnická osoba, ktorej je knižnica organizačnou zložkou
Číslo knižnice:

Odtlačok pečiatky žiadateľa

Dátum a podpis štatutárneho orgánu
žiadateľa

* Vypĺňajú knižnice. V tabuľke sa uvedú údaje z oficiálneho štatistického zisťovania za
posledné uzatvorené tri roky podľa Ročného výkazu o knižnici KULT (MK SR) 10-01 alebo
Výkazu o školskej a akademickej knižnici Škol (MŠVVŠ SR) 10-01– podľa typu knižnice.
** Údaj v tabuľke vypĺňajú iba akademické knižnice podľa toho, či ide o knižnicu fakulty,
vysokej školy alebo univerzity.
*** Vypĺňajú iba verejné knižnice.
Formulár č. 8
ARCHEOLOGICKÝ ROZPOČET
Názov žiadateľa:
Sídlo žiadateľa:
Adresa a názov kultúrnej pamiatky:
Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu:
Názov právnickej osoby oprávnenej vykonávať
archeologický výskum
Rozsah (napr. v m2) predpísaného archeologického

výskumu
Etapa archeologického výskumu (v príslušnom
kalendárnom roku)
Jednoduchá situácia s vyznačením objektu/hraníc
archeologickej lokality a s vyznačením časti, kde sa bude
vykonávať uvedená etapa archeologického výskumu
Nákladové položky danej etapy
archeologického výskumu

Celkový rozpočet

Požadovaná dotácia

Spolu
V ........................... dňa ...................................

Odtlačok pečiatky právnickej osoby oprávnenej
vykonávať archeologický výskum

Podpis štatutárneho orgánu právnickej
osoby oprávnenej vykonávať
archeologický výskum
Príloha č. 4
k výnosu č. 503/2010 Z.z.
Formulár č. 1

Špecifikácia projektu na vydanie zvukového alebo multimediálneho nosiča
Žiadateľ:

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

Názov projektu: .............................................................................
Zámer

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

Dramaturgia
Autor/i
(námet, réžia, strih, aranžmán...)
Interpret/i
Producent
Spoločné vydanie s

Zabezpečenie autorských práv
Záznam
Termín vzniku
Miesto realizácie (štúdio)
Celková minutáž
Mastering
Poplatky organizácii kolektívnej správy práv

v eurách:

Realizácia
Autor/i sprievodných textov (obal nosiča a
jeho prílohy)
Autor grafického návrhu
Fotografia
Lisovanie
Spôsob balenia
Náklad
Termín vydania
Výrobná cena za jeden kus nosiča (cena bez

v eurách:

DPH*)
Distribúcia
A. Celkové náklady na projekt

v eurách:

B. Zdroje krytia vrátane vlastných

v eurách:

C. Tržby

v eurách:

D. Rozdiel A- (B+C)

v eurách:

V ........................... dňa ...................................
Ak ide o právnickú osobu:

odtlačok pečiatky žiadateľa
Ak ide o fyzickú osobu:

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa
* Daň z pridanej hodnoty.

podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

podpis žiadateľa

Formulár č. 2
Špecifikácia projektu na publikačnú činnosť
Doplňujúce údaje a technické parametre publikácie
Autor:
Názov:
Termín vydania:
Prílohy:
Kategória:
□ monografia
□ výchovno-vzdelávacia literatúra pre deti

a mládež
□ výchovno-vzdelávacia literatúra pre

dospelých
□ odborná a vedecká literatúra, slovník,

lexikón
□ prekladová odborná literatúra
□ iné (špecifikovať):

Zámery, ciele a význam projektu:
Plán/zabezpečenie distribúcie (kto ju
zabezpečuje)
Náklad:
Formát:
Druh papiera(g/m2):
Počet strán:
Farebnosť:
Väzba:
Plánovaná cena pre čitateľa:
Vydanie:

v eurách:

V ........................... dňa ...................................
Ak ide o právnickú osobu:

odtlačok pečiatky žiadateľa
Ak ide o fyzickú osobu:

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa

podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

podpis žiadateľa

Príloha č. 5
k výnosu č. 503/2010 Z.z.
Formulár č. 1
Doplňujúce údaje a technické parametre periodickej tlače
Názov periodika:
Iné periodiká, ktoré vydáva žiadateľ:
Obsahová štruktúra periodika:
Rozsah kultúrnych stránok / prílohy:
Plán/zabezpečenie distribúcie:
(kto ju zabezpečuje) pri nepredajných
periodikách sa priloží adresár odberateľov
Šéfredaktor:
Náklad:
Periodicita:
Počet čísel za rok:
Počet dvojčísiel za rok:
Evidenčné číslo a vydavateľ:
Formát:
Počet strán:
Farebnosť:
Papier (g/m2):
Predajná cena:
(v eurách)
Počet predplatiteľov:
Počet odberateľov:
Remitenda:
(v % na 1 číslo)
V ........................... dňa ...................................

Ak ide o právnickú osobu:

odtlačok pečiatky žiadateľa
Ak ide o fyzickú osobu:

podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa

podpis žiadateľa
Formulár č. 2

Doplňujúce údaje a technické parametre neperiodickej tlače
Autor:
Názov:
Termín vydania:
Prílohy:
Kategória:
□ umelecká literatúra pre deti a mládež
□ nedostatková literatúra (špecifikovať)
□ odborná a vedecká literatúra, slovník,

lexikón
□ krásna literatúra
□ prekladová literatúra:
□ iné (špecifikovať):

Zámery, ciele a význam projektu:

Plán/zabezpečenie distribúcie: (kto ju
zabezpečuje)
Náklad:
Formát:
Druh papiera(g/m2):
Počet strán:
Farebnosť:

Väzba(V8,V4,V2):
Plánovaná cena pre čitateľa:
(v eurách)
Vydanie:
V ........................... dňa ...................................
Ak ide o právnickú osobu:

odtlačok pečiatky žiadateľa
Ak ide o fyzickú osobu:

podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

odtlačok pečiatky žiadateľa- podnikateľa

podpis žiadateľa

“.
Čl. II
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2013.

Marek Maďarič
minister kultúry Slovenskej republiky

