Slovenské národné múzeum

3. Kontrakt organizácie so zriaďovateľom
a jeho plnenie
SNM vo svojej činnosti vychádza z Kontraktu č. MK – 961/2014-340/18936
uzatvoreného s MK SR na rok 2015. Na úlohy vyplývajúce z kontraktu SNM používa
vlastné zdroje a príspevok zo štátneho rozpočtu v súlade s rozpisom záväzných
ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015.

Priebežné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu
na rok 2015
Kontrakt bol uzatvorený v súlade so zriaďovacou listinou na poskytovanie verejných
služieb a realizáciu nasledovných činností:
a) Zabezpečenie vykonávania základných odborných činností
Múzeum vykonáva základné odborné činnosti v súlade s § 8 – 10 zákona
o múzeách a galériách. V hodnotenom období múzeum nadobudlo 19 072 ks
zbierkových predmetov, celkový počet zbierkových predmetov zapísaných
v odbornej evidencii múzea k 31. 12. 2015 dosiahol 4 044 521 ks. Odborne bolo
ošetrených 10 911 ks zbierkových predmetov, z toho 486 ks dodávateľsky, ostatné
boli ošetrené vlastnými prostriedkami (10 425 ks), náklady na ošetrenie (mimo
miezd odborných zamestnancov podieľajúcich sa na odbornom ošetrení) boli 150
603,76 €. Odborní zamestnanci SNM riešili celkom 203 vedecko-výskumných úloh.
b) Sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok prostredníctvom stálych
expozícií a výstav, tvorby nových stálych expozícií a nových výstav
Múzeum v hodnotenom období sprístupňovalo celkovo 62 expozícií. Ako jedna
expozícia sú vnímané expozície jednotlivých hradných a kaštieľnych múzeí (5)
a múzeí v prírode (2). Múzeum spravovalo aj 4 memoriálne expozície venované
významným osobnostiam dejín, kultúry a umenia na Slovensku. K 1. 7. 2015 bolo
z technických príčin – pre nevyhovujúci technický stav objektu - uzatvorené
Múzeum K. Plicku v Blatnici. V roku 2015 sprístupnilo SNM po rekonštrukcii
Múzeum Ľ. Štúra a expozíciu v správe SNM–Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku.
Pokračovali prípravy na realizácii Národnej historickej expozície na Bratislavskom
hrade (realizácia prvej časti expozície – otvorená vo februári 2016), prípravy
nových expozičných celkov v SNM-Múzeá v Martine pre Múzeum A. Kmeťa –
Príroda Turca a Kmetianum, pokračovala príprava scenára Etnografického múzea
a začali aj prípravy scenára expozície hradu Krásna Hôrka.
Múzeum ponúklo v roku 2015 celkom 163 výstav, z toho bolo 68 vlastných výstav,
25 prevzatých od domácich partnerov, šesť bolo dovezených zo zahraničia, štyri
výstavy pripravilo pre zahraničného partnera a 22-krát reprízovalo vlastné výstavy
v iných priestoroch.
Ako súčasť prezentačných aktivít vydalo 56 edičných titulov, z toho dve odborné
periodiká, niekoľko zborníkov a monografií.
Súčasťou prezentačných aktivít sú aj kultúrno-vzdelávacie aktivity – napr.
vzdelávacie programy, kultúrne podujatia (koncerty, festivaly), prednášky a besedy
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k výstavám a expozíciám a ďalšie špecializované aktivity, ako sú dni remesiel
a pod. Celkovo bolo pripravených 2 388 aktivít vrátane lektorských výkladov.
SNM pokračovalo v marketingovej komunikácii a komunikácii s partnermi SNM.
Túto činnosť vykonáva jednak prostredníctvom Centra komunikácie na riaditeľstve,
jednak prostredníctvom útvarov a poverených zamestnancov v jednotlivých
špecializovaných múzeách. Mimoriadne úspešne si počínajú najmä hradné múzeá,
ako napr. Bojnice, Betliar, Červený Kameň, Múzeá v Martine, Prírodovedné
múzeum, Historické múzeum na Bratislavskom hrade.
c) Zabezpečenie metodických, poradenských, koordinačných a vzdelávacích
činností pre potreby sústavy múzeí
Metodické, poradenské, koordinačné a vzdelávacie činnosti pre potreby sústavy
múzeí vykonáva špecializovaný organizačný útvar riaditeľstva - Muzeologický
kabinet. Okrem konzultačnej a poradenskej činnosti poskytovanej kolegom,
bádateľom, študentom či vlastníkom predmetov kultúrnej hodnoty, vykonáva aj
metodické návštevy a previerky základných odborných múzejných činností pre
potreby MK SR (preverovanie splnenia podmienok na výkon základných odborných
činností múzeí žiadajúcich zápis do Registra múzeí a galérií, vedenom MK SR).
Vzdelávanie realizuje najmä formou školení (seminárov a konferencií), zameraných
na výkon základných odborných múzejných činností – napr. ku katalogizácii zbierok
a múzejnej dokumentácii. Úspešne sa uplatňuje aj on-line vzdelávací portál.
Vzdelávanie zamestnancov múzeí zabezpečuje aj prostredníctvom dvoch
e-learningových programov s cieľom zvýšenia kvality ľudských zdrojov v rámci
sústavy múzeí SR.
Muzeologický kabinet pre potreby MK SR a Štatistického úradu SR spracúva aj
štatistické výkazy KULT 9-01 (Ročný výkaz o múzeu), pre odbornú verejnosť
Výročné správy o činnosti múzeí SR. V súlade so zákonom o múzeách a o galériách
vedie celoštátnu evidenciu múzejných zariadení a špeciálne databázy (napr.
databázu odborných zamestnancov múzeí SR).
Pracovníci kabinetu vykonávajú metodické previerky základných odborných
múzejných činností pre potreby MK SR, aj pre interné potreby SNM
v špecializovaných múzeách.
Muzeologický kabinet sa mimoriadne aktívne podieľal na koordinácií aktivít SNM
v rámci realizácii jednotlivých národných projektov OPIS PO2 – napr. projekty
Digitálne múzeum, CAIR, HIS.
Metodickú činnosť vykonávajú jednotlivé špecializované múzeá vo vedných
odboroch participujúcich na činnosti múzea, ktoré poskytujú odborné konzultácie a
informácie súvisiace s odbornou činnosťou múzea študentom, bádateľom a kolegom
z iných múzeí pri tvorbe ročníkových, bakalárskych a diplomových prác, ako aj pri
výskumných témach, ktoré súvisia so zbierkovým fondom a jeho spracovaním.
Zároveň kurátori múzeí poskytujú konzultačné služby pre vlastníkov predmetov
kultúrnej hodnoty.
d) Správa a prevádzka (prevádzková a riadiaca činnosť)
SNM zabezpečuje správu a prevádzku viac ako sto objektov, z toho je 5 hradov
a zámkov, štyri kaštiele, dve múzeá v prírode a množstvo iných objektov. Mnohé
z objektov sú národné kultúrne pamiatky, čo zvyšuje nároky na ich údržbu, opravy
a rekonštrukcie. Objekty SNM sú spravované 18 organizačnými jednotkami, z toho
je 6 múzeí národnostných a etnických menšín. Na zabezpečenie tejto úlohy má
SNM v stave zamestnancov k 31. 12. 2015 celkovo 482,6 kmeňových
zamestnancov (priemerný prepočítaný stav). V oblasti správy a prevádzky budov
bolo najviac pozornosti venované objektom, ktoré v hodnotenom období

prechádzali čiastočnou rekonštrukciou a obnovou – najmä obnove hradu Krásna
Hôrka, Múzea Ľ. Štúra, Múzea holokaustu v Seredi a Múzea bábkarských kultúr
a hračiek hrad Modrý Kameň. Začiatkom roku 2015 bola ukončená obnova prvej
budovy SNM v Martine (v súčasnosti Múzeum A. Kmeťa), obnova päťhrannej veže
na zámku v Bojniciach, obnova objektu na Mäsiarskej ul. 19 pre SNM-Spišské
múzeum v Levoči financovaných z ROP.
e) Sprístupňovanie
kultúry
a podpora
návštevnosti
prostredníctvom
kultúrnych poukazov
SNM vo všetkých svojich expozíciách a na výstavách prijímalo kultúrne poukazy.

Podrobnejší rozbor úloh SNM vyplývajúcich z Kontraktu je v časti Hodnotenie a analýza
vývoja Slovenského národného múzea – Charakteristika základných odborných činnosti
SNM.

3.1 Činnosti/produkty SNM a ich náklady
SNM vo svojej činnosti vychádzalo z Kontraktu č. MK - 961/2014-340/18936
uzatvoreným s MK SR na rok 2015. Na úlohy vyplývajúce z kontraktu SNM používalo
vlastné zdroje a príspevok zo štátneho rozpočtu v súlade s rozpisom záväzných
ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015. Kontrakt obsahoval päť úloh, ktoré sú
rozpísané vo funkčnej klasifikácii 0.8.2.0 – Kultúrne služby.
Úlohy uvedené v kontrakte:
a) Zabezpečenie vykonávania základných odborných činností
b) Sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok prostredníctvom stálych expozícii
a výstav, tvorby nových stálych expozícii a nových výstav
c) Zabezpečenie metodických, poradenských, koordinačných a vzdelávacích činností pre
potreby sústavy múzeí SR
d) Správa a prevádzka (prevádzková a riadiaca činnosť)
e) Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov
V kontrakte bol na plnenie uvedených úloh stanovený príspevok na bežné výdavky
zo štátneho rozpočtu vo výške 6 642 005,00 € a z vlastných zdrojov 2 589 841,00 €.
V priebehu
roka
výška
finančných
prostriedkov
kontraktu
bola
upravovaná
šesťnástimi rozpočtovými opatreniami. Podrobnejšie sú úpravy uvedené v časti 3.2.
Okrem uvedených rozpočtových opatrení SNM získalo ďalšie finančné prostriedky v súlade
s uznesením vlády SR č. 355/2015 z 1.7.2015 vo výške 1 476 298,00 €.
Sumárny prehľad údajov o činnosti múzea poskytuje komplexné údaje o základných
odborných činnostiach a ich výsledkoch – počtoch jednotlivých aktivít, ktoré múzeum
vykonáva v súlade s napĺňaním svojho poslania, stanovenom všeobecnými právnymi
predpismi a vnútroinštitucionálnymi právnymi predpismi.
Sumárny prehľad údajov o činnosti múzeí
Kategória údajov

Vykazovaný rok

Celkový počet zbierkových predmetov (kusov)
Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet prír. č. ZP
v danom roku:
Prírastok zbierkových predmetov v I. stupni evidencie – počet kusov ZP
v danom roku:
Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie – počet evid. č. ZP
v danom roku:
Prírastok zbierkových predmetov v II. stupni evidencie – počet kusov ZP
v danom roku:
Celkový počet kusov neskatalogizovaných zbierkových predmetov:
Celkový počet kusov zbierkových predmetov skatalogizovaných elektronicky:
Celkový počet odborne ošetrených zbierkových predmetov v múzeu:
Celkový počet expozícií
z toho

2 418
19 072
7 830
39 452
20 380
1 128 253
10 911
62

nové expozície:

Celkový počet výstav

z toho

4 044 521

5
163

vlastné

68

prevzaté

25

dovezené zo zahraničia

6

vyvezené do zahraničia

4

reprízy

22

Kategória údajov

Vykazovaný rok
v spolupráci

38

Celkový počet kultúrno-vzdelávacích podujatí:

2 388

Celkový počet návštevníkov
z toho

941 233

expozície a výstavy

728 489

kultúrno-vzdelávacie podujatia:

212 744

Celkový počet zamestnancov (fyzický stav)

500

z toho

249

VŠ

Bežný transfer

7 283 128,99 €

Vlastné výnosy

3 976 027,56 €

3.2 Rozpočet organizácie
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky rozpísalo záväzné ukazovatele štátneho
rozpočtu na rok 2015 pre Slovenské národné múzeum vo funkčnej klasifikácii 0.8.2.0 –
Kultúrne služby listom č. MK-1161/2015-340/1329 zo dňa 22.1.2015 v bežných
výdavkoch.
V priebehu roka MK SR rozpočtovými opatreniami zmenilo záväzné ukazovatele v bežných
aj kapitálových výdavkoch v zdroji 111, čím navýšilo rozpočet SNM o 1 158 687,14 €,
z toho bežné výdavky o 641 023,99 € a kapitálové výdavky o 517 663,15 €. Okrem
zdroja 111 rozpočtovým opatrením bol upravený rozpočet SNM v zdroji 131E na kapitálové
výdavky vo výške 55 702,-€ na dofinancovanie investičnej akcie 31 834 – Rok Ľ. Štúra
v Modre.

3.2.1 Plnenie ukazovateľov rozpočtu
a) Bežný transfer
SNM – zdroj 111
Rozpočet
k 31.12.2015

Príjmy
na BV

Program
08S0106

Výdavky
na BV

v tom mzdy. platy....

Schválený
6 642 005,00

Upravený

Čerpanie

%

7 283 028,99

7 283 028,99

100,00

6 642 005,00

7 084 328,51

6 887 281,24

97,22

3 436 413,00

3 558 799,00

3 558 799,00

100,00

08T0103

na BV

0,00

12 885,48

0,00

0,00

08T0104

na BV

0,00

110 000,00

110 000,00

100,00

08T010E

na BV

0,00

55 815,00

55 815,00

100,00

0,00

11 294,00

11 294,00

100,00

0,00

3 946,00

3 946,00

100,00

0,00
6 642 005,00

20 000,00
7 283 028,99

8 581,72
7 061 677,96

42,91
96,97

v tom mzdy, platy....
poistné
a príspevok
do poisťovne
OD4OH
celkom:

na BV

Základný prvok 08S0106, v ktorom organizácia realizuje svoju základnú činnosť za rok
2015 v porovnaní so skutočnosťou toho istého obdobia 2014:
Názov

Celkom

610

620

630

640

Schválený rozpočet

6 642 005

3 346 413

963 487

2 236 554

5 551

3 558 799

1 034 946

2 466 464

24 119

2 269 417

24 119

Upravený rozpočet
Skutočnosť 2015
Skutočnosť 2014

7 084 328

6 886 281

3 558 799

7 050 721

3 488 035

1 034 946
1 078 879

2 448 593

35 214

Prioritné projekty 08T* za rok 2015 v porovnaní so skutočnosťou toho istého obdobia
2014:
Názov
Schválený rozpočet

Celkom

610

620

630

640

0

0

0

0

0

Upravený rozpočet

178 700

11 294

3 946

163 460

0,00

Skutočnosť 2015

165 815

11 294

3 946

150 575

0,00

Skutočnosť 2014

282 536

0,00

0,00

282 536

0,00

V nasledujúcej časti podrobnejšie komentujeme výdavky SNM. Súčasne so zdrojmi
zo ŠR (111) a z vlastných zdrojov (46), časť výdavkov bola hradená aj
z mimorozpočtových zdrojov (72) a zo zdrojov z rokov 2013 (131D) a 2014 (131E), ktoré
sa nerozpočtujú ale podieľajú sa na celkovom čerpaní rozpočtu.
Mzdové prostriedky z dotácie za sledované obdobie boli čerpané vo výške
3 570 093,00 € na 100 %, ale v dvoch programoch. Okrem základného programu
08S0106 (Múzeá a galérie) sa na čerpaní miezd podieľal program 08T010E (Stratégia
rozvoja múzeí a galérii v SR) na akciu „Ako sa tvorí expozícia“ v Martine. Z vlastných
zdrojov boli vyplatené mzdy vo výške 776 177,08 €. Z mimorozpočtových zdrojov to bolo
5 558,32 € . Spolu za sledované obdobie bolo čerpaných 4 351 828,40 €. Výšku čerpania
za sledované obdobie ovplyvnila napr. valorizácia miezd, dlhodobá práceneschopnosť
viacerých zamestnancov, ktorá pretrváva z roku 2014. Ďalej na základe výsledkov
kontroly Inšpektorátu práce SNM musíme obmedziť počet dohodárov, čo vyvolá
v budúcnosti zvýšenie stavu zamestnancov a čerpanie miezd.
Poistné a príspevky do poisťovní boli čerpané v súlade s príslušnými predpismi.
Z dotácie bolo čerpaných 1 038 892,00 € a z vlastných zdrojov 668 444,01€
a z mimorozpočtových 1 120,55 €. Naviac do tejto položky sú započítané aj odvody za
uzatvorené dohody, ktoré navyšujú výdavky zamestnávateľa za odvody. Výdavky za
odvody spolu predstavujú výšku 1 708 456,56 €.
Čerpanie prevádzky:
Cestovné náhrady spolu stáli 53 215,54 € z toho tuzemské 23 986,82 € a zahraničné
29 228,72 €. Plánovanú výšku výdavkov nepresiahli. Tuzemské služobné cesty najviac
čerpalo riaditeľstvo v súvislosti s rekonštrukciami historických objektov v Levoči, Seredi,
Krásnej Hôrke a Modrom Kameni. Okrem týchto ciest to boli účasti v mene SNM na
rôznych seminároch, konferenciách a rokovaniach v spolupráci s ďalšími subjektmi.
Zahraničné služobné cesty boli zamerané na prezentáciu a spoluprácu SNM v zahraničí

napr. ČR, Izrael, Poľsko, Rumunsko, Taliansko, Škótsko, Rakúsko, Nemecko, Slovinsko,
Ukrajina, Švédsko, Maďarsko, Egypt.
Výdavky na energie, vodu, poštovné a komunikácie vcelku SNM vydalo
979 315,29 €, prevažne zo zdroja 111 (573 540,16 €). Výdavky za sledované obdobie
minimálne presiahli ročnú plánovanú výšku. Okrem dotácie výdavky na energie boli
hradené zo zdroja 46 vo výške 337 130,65 €, z mimorozpočtového zdroja 72c vo výške
23 950,83 € a zo zdroja 131D vo výške 2 658,13 €. Na preklenutie zimného obdobia to
nestačilo a SNM v decembri 2014 dostalo mimoriadnu dotáciu na energie, ktorú vyčerpalo
v zdroji 131E do marca 2015 vo výške 42 035,52 €. Podľa druhu energií výdavky na el.
energiu a plyn stáli 839 297,71 €, vodné a stočné 40 133,98 €. Poštovné,
telekomunikačné a ostatné stáli 99 883,60 €.
Celkové výdavky na materiál boli vo výške 836 734,11 €.
Výdavky na materiál, okrem všeobecného materiálu, ktorého sa spotrebovalo za
296 497,45 € bol zabezpečený špeciálny materiál pre reštaurátorov najmä pre Historické
múzeum a to v súvislosti s výstavou zameranou na liturgické odevy spolu
za
12 569,75 €. Ďalšie výdavky na materiál boli použité na doplnenie knižničných fondov
vybranými odbornými publikáciami hlavne pre potreby odborných pracovníkov v hodnote
27 731,71€. Na obnovu a doplnenie interiérov SNM celkovo vynaložilo 254 601,29 € a to
najmä v Levoči v súvislosti s nasťahovaním sa do zrekonštruovanej historickej budovy na
Mäsiarskej ul. Ďalej v Betliari do novej expozície bolo nainštalované nové osvetlenie, do
prevádzkových priestorov boli dodané bezpečnostné skrine, do knižnice boli dodané nové
regále a v pokladni vybudovaný nový interiér. V súvislosti s výstavbou Múzea holokaustu
v Seredi v druhom polroku bolo pre toto múzeum dodané interiérové vybavenie vo výške
102 533,20 €. Na výpočtovú a telekomunikačnú techniku bolo minutých 33 044,41 €.
Doplnené boli aj stroje a zariadenia za 77 060,76 €. V rámci týchto výdavkov bolo napr.
doplnenie nádvoria bojnického zámku lavičkami, v novozaloženom múzeu v Seredi
vybavenie kuchynky a nových pracovísk, podobne v Levoči bolo potrebné vybaviť nový
objekt na Mäsiarskej ul. Sem bol zakúpený aj projektor, drvič Viking, USB mikroskop,
germidicný drvič. Reprezentačné SNM stálo 7 923,60 €.
Celkové výdavky na dopravné boli vo výške 110 942,04 €.
SNM má v prevádzke 32 motorových vozidiel, z toho dva motocykle a motorový čln.
Na PHM bolo vydaných 48 745,63 €, na prepravné zabezpečené dodávateľsky
15 281,96 €. Okrem týchto výdavkov na motorové vozidlá sú v dopravnom zahrnuté
výdavky na zákonné aj havarijné poistky v sume 15 552,31 €, a servisné práce v sume
28 113,10 €. Ostatné výdavky ako diaľničné známky, poplatky stáli 3 249,04 €. Postupne
prebieha výmena vozového parku. V roku 2015 bolo zaradených do majetku päť nových
vozidiel a to konkrétne pre Historické múzeum, Archeologické múzeum, Múzeum židovskej
kultúry, Múzeum Bojnice a Múzeum Červený Kameň.
Rutinná a štandardná údržba má dlhodobo najvyššie výdavky na budovách a objektoch
prevažne historických. Za sledované obdobie dosiahli výdavky na údržbu výšku
1 111 276,50 €. V zdroji 111 je čerpanie v súlade s rozpočtom. Vzhľadom na stav
historických budov v správe SNM bolo na ich údržbu potrebné vynaložiť 972 002,71 €.
Z toho nevyčerpané zdroje z roku 2013 a 2014 (131D a 131E) vo výške 594 749,64 €
na opravu objektov v skanzene vo Svidníku, na opravu románskeho paláca na Spišskom
hrade a na opravu slamených strešných krytín na objektoch ľudovej architektúry v MSD –
1. Etapa na objektoch usadlosti z Jasenovej – maštaľ a chlievy v Martine.
Údržba strojov a zariadení (energetické zariadenia, rozvody, signalizácie protipožiarnej,
bezpečnostnej a pod.) stáli 131 579,54 € a neprekročili ročné plánované výdavky v zdroji
111. Rozsiahlejšie výdavky si vyžiadali objekty v Bojniciach a v Bratislave na

energetických a signalizačných zariadeniach. Ostatné výdavky na údržbu sú minimálne,
dosahli 7 694,25 €.
Nájomné sa týkalo budov a parkovacích miest. Budovy a objekty má v prenájme Spišské
múzeum v Levoči, Historické múzeum dva depozitáre v Mierove a v Pezinku, v Košariskách
rodný dom M. R. Štefánika, nebytové priestory a pozemky na Červenom Kameni, ktoré
slúžia na podujatia, na Modrom Kameni depozitár na dočasné uloženie zbierkových
predmetov počas rekonštrukcie hradu. Riaditeľstvo má v prenájme parkovisko pre päť
miest slúžiacich pre služobné automobily a návštevy. Na prenájom budov a objektov SNM
vydalo celkovo 186 573,84 €.
Služby v celku stáli SNM 2 581 342,33 € a predstavujú najvyššie výdavky na prevádzku,
ale ich výška v sledovanom období je v zdroji 111 v súlade s rozpočtom, v zdroji 46 sú
prekročené. Na celkových výdavkoch sa podieľali vlastné zdroje, nerozpočtované zdroje,
zdroje z poistného plnenia, grant z Nórskeho fondu, fondu regionálneho rozvoja
a nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2013 a 2014 sumou 1 289 056,43 €.
Podrobnejšie členenie výdavkov:
Školenia absolvovali zamestnanci podľa ponúknutých tém školiacich stredísk, ktoré
zodpovedali ich pracovným povinnostiam. Výdavky na školenie stáli 8 192,80 €.
Na konkurzy a súťaže bolo čerpané z rozpočtu SNM 29 874 €. Z toho 20 719 €
v Spišskom múzeu v Levoči, ktoré organizovalo podujatia ako koncert – Brass collegium,
Ohňová šou – Spišský hrad, divadelné Predstavenie – Spišský hrad.
V rámci propagácie boli výdavky vynaložené v celkovej výške 42 866,60 € na inzerciu
a propagáciu SNM formou plagátov, banerov a na rôznych webových portáloch a inzercie
na pracovné ponuky. Okrem týchto foriem propagácie SNM v rámci kultúrnych aktivít v
zahraničí realizovalo výstavy Vojenské cintoríny v Krakove, Veľká Morava organizovaná
v spolupráci s Moravským zemským múzeom.
Na všeobecné služby SNM vydalo 751 132,48 €. Dodávateľsky prostredníctvom služieb
bola zabezpečená väčšina potrebných prác súvisiacich hlavne so správou budov
a ostatných objektov.
Na špeciálne služby SNM vydalo 611 664,47 €. Najviac sa vydalo na strážne služby a na
prevádzku Centrálnej evidencie múzejných zbierok (CEMUZ). Ďalej sú sem zahrnuté
advokátske služby a daňové poradenstvo.
V súvislosti s inštaláciou výstav najmä na Bratislavskom hrade boli vyplatené cestovné
náhrady fyzickým osobám mimo pracovného pomeru v SNM v celkovej výške 4 027,14 €.
V rámci podpoložky Štúdie, expertízy, posudky bol hradený archeologický prieskum
a odborný posudok z STÚ, ktoré boli potrebné na pokračovanie obnovy hradu Krásna
Hôrka vo výške 37 892,92 € z poistného plnenia. Na hrade Modrý kameň bol tiež
uskutočnený reštaurátorský výskum východného krídla kaštieľa hradu s návrhom na
postup reštaurátorských prác. Tento výskum bol hradený z Nórskych fondov. Celková
výška čerpania dosiahla 52 615,28 €.
Poplatky a odvody sa týkali hotovostných výberov vo VUB a bezhotovostných platieb od
návštevníkov. Čerpané boli vo výške 8 758,16 €.
Stravné zabezpečuje SNM prostredníctvom stravovacích poukážok podľa platných
predpisov. Výdavky dosiahli 251 585,55 €.
Prídel do sociálneho fondu bol čerpaný podľa platných predpisov. Výška prídelu
dosiahla 59 625,62 €.
Odmeny a príspevky, t.j. autorské honoráre boli vyplatené v súvislosti s príspevkami do
odborných časopisov „Múzeum“ a „Pamiatky a múzeá“, ďalej s ostatnými publikáciami
vydanými SNM a autorské honoráre pre autorov výstav a spoločenské akcie pre verejnosť
ako Rozprávkový zámok, Strašidlá v Bojniciach a pod. v celkovej výške 152 265,90 €.

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru dosiahli výšku 394 763,00 €.
V tejto položke sú zahrnuté činnosti, ktoré SNM nezabezpečuje vlastnými zamestnancami,
najmä dozorcovia v expozíciách a na výstavách. Počnúc rokom 2016 predpokladáme
pokles výdavkov v tejto podpoložke (na základe výsledkov Inšpektorátu práce).
Dane pozostávali z miestnych daní, DPH, z daní z príjmov PO a z koncesionárskych
poplatkov. Výdavky spolu predstavovali 198 006,55 €.
Reprezentačné výdavky uskutočnené dodávateľským spôsobom boli využité na
vernisážach vo výške 5 441,61 €.
V rámci transferov (640) boli uhradené členské príspevky tuzemským i zahraničným
organizáciám, odchodné, odstupné a nemocenské v celkovej výške 125 004,39 €, z toho
93 131,51 € predstavuje vysporiadanie finančných vzťahov s rakúskym partnerom v rámci
cezhraničnej spolupráce projektu TRA-KER. Významnú položku v transferoch tvorili
nemocenské dávky vo výške 14 348,27 €. Na odstupné bolo celkovo vyplatených
7 474,20 €.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pre SNM upravilo záväzné ukazovatele štátneho
rozpočtu na rok 2015 nasledovnými rozpočtovými opatreniami:
Listom č. MK-1161/2015-340/1329 zo dňa 22.1.2015 boli SNM rozpísané záväzné
ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2015 nasledovne:
Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie, Bežné výdavky
6 642 005,00 €
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 3 436 413,00 €
orientačný ukazovateľ, priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov
450,0

a)

Dotácie na bežné výdavky

Rozpočtové opatrenia BV – schválený rozpočet
RO č. 1 - listom č. MK-969/2015-340/3091 zo dňa 23.2.2015:
Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
„Realizácia novej expozície venovanej Ľudovítovi Štúrovi v SNM – Múzeu Ľ. Štúra v Modre“
40 000,00 €
„Expozície na 3. poschodí a depozitáre na 4. poschodí (sťahovanie zbierkových predmetov
na Bratislavský hrad)
50 000,00 €
Prvok 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
„Poklady slovenskej gotiky“ (Rím, Taliansko)
50 000,00
„Etruskovia z Perugie“ (Bratislava, Slovensko)
20 000,00
„Unikáty českých a slovenských múzeí na Bratislavskom hrade
10 000,00
(pôvodné znenie projektu „Pocta obetiam, Vojenské cintoríny D. Jurkoviča“ - Slovinsko,
Francúzsko, Taliansko 2017)
„Veľká Morava a počiatky kresťanstva“ (Bratislava, Slovensko)
10 000,00

€
€
€

€

Prvok 08T010E – Stratégia rozvoja múzeí a galérii v SR
Expozícia „Príroda Turca“ a „Kmetianum“ v zrekonštruovanej I. Budove SNM – Múzeum
Andreja Kmeťa
15 315,00 €
„Oprava slamených strešných krytín na objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej
dediny“
40 000,00 €

„Pamiatky ľudovej architektúry – obnova národopisnej expozície v prírode – skanzene SNM
– MUK vo Svidníku“
20 000,00 €
RO č. 2 – listom č. MK-969/2015-340/3824 zo dňa 9.3.2015:
Prvok 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
„Pocta obetiam, Vojenské cintoríny D. Jurkoviča“ (Poľská republika)

20 000,00 €

RO č. 4 – listom č. MK-969/2015-340/10351 zo dňa 2.7.2015:
Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
„Realizácia novej expozície venovanej Ľudovítovi Štúrovi“ v SNM – Múzeu Ľ. Štúra v Modre
- 40 000,00 €
„Expozície na 3. Poschodí a depozitáre na 4. Poschodí (sťahovanie zbierkových predmetov
na Bratislavský hrad)“
-50 000,00 €
Prvok 08T010E – Stratégia rozvoja múzeí a galérii v SR
„Oprava slamených strešných krytín na objektoch ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej
dediny“
- 40 000,00 €
RO č. 7- listom MK-844/2015-340/11015 zo dňa 14.7.2015:
Prvok 08T010E – Stratégia rozvoja múzeí a galérii v SR
„Príroda Turca“ a „Kmetianum“ „Ako sa tvorí expozícia“

20 500,00 €

RO č. 8- listom MK-844/2015-340/11558 zo dňa 27.7.2015:
Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie
Záväzný ukazovateľ, Bežné výdavky 600
Z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)

151 665,00 €
112 386,00 €
39 279,00 €

RO č. 9- listom MK-844/2015-340/14985 zo dňa 2.10.2015:
Prvok 0D40H SK PRES 2016 – MKSR
Slovenská Gotika „Umenie neskorého stredoveku na Slovensku“

20 000,00 €

RO č. 10- listom MK-844/2015-340/16883 zo dňa 3.11.2015:
Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie
Záväzný ukazovateľ, Bežné výdavky 600
Z toho: Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)

30 000,00 €
10 000,00 €

RO č. 12- listom MK-844/2015-340/18796 zo dňa 4.12.2015:
Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie
Záväzný ukazovateľ, Bežné výdavky 600
Z toho: Tovary a služby (630)

64 238,00 €
64 238,00 €

RO č. 13- listom MK-844/2015-340/19171 zo dňa 10.12.2015:
Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie
Záväzný ukazovateľ, Bežné výdavky 600

45 000,00 €

RO č. 14- listom MK-844/2015-340/19848 zo dňa 28.12.2015:
Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie
Záväzný ukazovateľ, Bežné výdavky 600
Z toho: Tovary a služby (630)

72 549,00 €
72 549,00 €

RO č. 16- listom MK-844/2015-340/19938 zo dňa 30.12.2015:
Prvok 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Výstava v sídelnej budove „Čo sme nadobudli“

12 885,48 €

Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie
Záväzný ukazovateľ, Bežné výdavky 600
Z toho: Tovary a služby (630)

78 871,51 €
78 871,51 €

Listom č. MK-969/2015-340/14708 z 30.9.2015 bolo presunutých 1 750,00 € z projektu
„Pocta obetiam, Vojenské cintoríny D. Jurkoviča“ (Poľská republika) na projekt „Veľká
Morava a počiatky kresťanstva“ (Bratislava, Slovensko).

b) Dotácie na investície – kapitálový transfer
Rozpočtové opatrenia KV
RO č. 3- listom MK-844/2015-340/6424 zo dňa 22.4.2015:
Prvok 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
„SNM - Rok Ľ. Štúra – obnova budovy a vybudovanie expozície“ (RI 31 834) 90 000,00 €
„SNM – Realizácia prípojky požiarneho rozvodu – Betliar“ (RI 31 830)
70 000,00 €
„SNM - Dostavba hlavného objektu skanzenu – MUK“ (RI 31 831)
160 000,00 €
Prvok 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov
„SNM - Akvizície zbierkových predmetov“ (RI 15 720)
85 000,00 €
„SNM – menšiny – akvizície zbierkových predmetov“ (RI 15 714)
15 000,00 €
Prvok 08T010E – Stratégia rozvoja múzeí a galérii v SR
„SNM – expozície „Príroda Turca“ a „Kmetianum“ - MAK (RI 30 476)
174 685,00 €
„SNM – Rekonštrukcia kaštieľa a parku kaštieľa I. Madácha v Dolnej Strehovej“- vybavenie
EZS kamerovým systémom (RI 22 693)
7 000,00 €
RO č. 5- listom MK-844/2015-340/10394 zo dňa 1.7.2015:
Prvok 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
„SNM-Rok Ľ. Štúra – obnova budovy a vybudovanie expozície“ (RI 31 834) - 42 000,00 €
„SNM-expozície „Príroda Turca“ a „Kmetianum“ – MAK (RI 30476)
-130 500,00 €
RO č. 6- listom MK-844/2015-340/10799 zo dňa 9.7.2015:
Prvok 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít RO a PO (zdroj 131E)
„SNM–Rok Ľ. Štúra 2015-obnova budovy a vybudovanie expozície (RI 31854) 55 702,00 €
RO č. 11- listom MK-844/2015-340/18590 zo dňa 2.12.2015:
Prvok 08S0106 – Múzeá a galérie
„SNM-Obnova areálu a kaštieľa v Dolnej Krupej (RI 29624)
35 000,00 €
Prvok 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov
„SNM-menšiny-akvizície zbierkových predmetov“ (RI 15714)
50 000,00 €
RO č.15-listom MK-844/2015-340/273 zo dňa 11.1.2016 (v ŠP zapracované 30.12. 2015):
Prvok 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov
„SNM – Akvizície zbierkových predmetov“ (15720)
3 478,15 €

Okrem rozpočtových opatrení v zdroji 111 a 131E SNM dostalo ďalšie finančné prostriedky
v zdroji 131D a 131E na základe uznesenia vlády SR č. 355/2015 z 1.7.2015 v celkovej
sume 1 476 298,00 € na rôzne účely.
Bežné výdavky:
1. Múzeum holokaustu v Seredi
130 967,00 €
2. Realizácia novej expozície venovanej Ľ. Štúrovi v SNM – Múzeu Ľ. Štúra
v Modre
40 000,00 €
3. Expozícia na 3. poschodí a depozitáre na 4. poschodí (dobudovanie expozície
zbierkových predmetov na Bratislavskom hrade
22 405,00 €
4. Oprava slamených strešných krytín na objektoch ľudovej architektúry
slovenskej dediny
40 000,00 €
5. Obnova budovy Ľ. Štúra a vybudovanie expozície
444 298,00 €
Kapitálové výdavky:
1. dofinancovanie investičnej akcie č. 27 498 – Realizácia expozícii a prevádzkových
priestorov na Bratislavskom hrade
v sume 27 595,00 €
2. dofinancovanie investičnej akcie č. 28 163 – SNM – Múzeum holokaustu v Seredi
v sume 619 033,00 €
3. dofinancovanie investičnej akcie č. 30 476 – SNM – expozície „Kmetianum“ a
„Príroda Turca“,
v sume 110 000,00 €
4. dofinancovanie investičnej akcie č. 31 834 – SNM – expozícia Rok Ľ. Štúra,
v sume 42 000,00 €
V nasledovnom prehľade uvádzame stav a
investičných akcií.

čerpanie kapitálových

výdavkov podľa

1. RI 27 498 / 08S0106, 08T0103
SNM – Realizácia expozícií a prevádzkových priestorov SNM na Bratislavskom hrade
čerpanie v zdroji 131D
463 909,20 €
Zostatok finančných prostriedkov vo výške 89,80 € budú vrátene do štátneho rozpočtu pri
finančnom zúčtovaní za rok 2015.
2. RI 28 206/08S0106
SNM – Obnova centrálnych serverov
čerpanie v zdroji 131C
76,80 €
Finančné prostriedky vo výške 76,80 € boli vrátene do štátneho rozpočtu pri finančnom
zúčtovaní za rok 2014.
3. RI 15 720/ 08T0106
SNM – Akvizície zbierkových predmetov
čerpanie v zdroji 111
85 000,00 €
čerpanie v zdroji 46
27 311,00 €
spolu:
82 311,00 €
Z roku 2015 zostali nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 3 478,15 €.

4. RI 28 498 / 08S0504
SNM – Rekonštrukcia budovy Mäsiarska v Levoči
čerpanie v zdroji 13S1
čerpanie v zdroji 13S2
čerpanie v zdroji 72c
spolu:

712 921,35 €
125 809,66 €
201 072,01 €
1 039 803,02 €

5. RI 27 775 / 08S0106
SNM – SNM obnova hradu Krásna Hôrka
čerpanie v zdroji 72e (poistné plnenie)

2 684 380,50 €

6. RI 30 477 / 08T010C
SNM – Stratégia nákupu slovacík múzejnej a galerijnej hodnoty
Na rok 2015 malo SNM k dispozícii v zdroji 131E finančné prostriedky vo výške 413,00 €,
ktoré budú vrátené do ŠR pri finančnom zúčtovaní za rok 2015.
7. RI 30 475 / 08T0103
SNM – NKP Bojnice, kaplnka, realizačný projekt, odvlhčenie a stabilizácia
Na rok 2015 malo SNM k dispozícii v zdroji 131E ešte 48 000,00 € zo ŠR, ktoré budú
vyčerpané v roku 2016.
8. RI 30 476 / 08T010E
SNM – Nová expozícia „Príroda Turca a Kmetianum“
čerpanie v zdroji 111
814,00 €
čerpanie v zdroji 131E
94 344,00 €
čerpanie v zdroji 131D
110 000,00 €
spolu:
205 158,00 €
Z roku 2015 zostali nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 43 371,00 €.
9. RI 15 714 / 08T0106
SNM – Akvizície zbierkových predmetov
čerpanie v zdroji 111
čerpanie v zdroji 46
čerpanie v zdroji 72a
spolu:
10. RI 28 163 / 08S0106
SNM – Múzeum holokaustu v Seredi
čerpanie v zdroji 46
čerpanie v zdroji 11S2
čerpanie v zdroji 13S1
čerpanie v zdroji 131D
spolu:
11. RI 31 834 / 08T0103
SNM – Rok Ľ. Štúra 2015 – obnova budovy a vybudovanie expozície
čerpanie v zdroji 111
čerpanie v zdroji 131D
čerpanie v zdroji 131E
spolu:

65 000,00 €
4 521,05 €
20 200,00 €
89 721,05 €

21 512,91 €
296 338,47 €
1 679 251,34 €
619 033,00 €
2 616 135,72 €

5 796,08 €
42 000,00 €
55 702,00 €
103 498,08 €

Z roku 2015 zostali nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 42 203,92 € na
projektovú dokumentáciu rekonštrukcie budovy.
12. RI 31 831 / 08T0103
SNM – Dostavba hlavného objektu skanzenu - MUK
čerpanie v zdroji 111
10 000,00 €
Z roku 2015 zostali nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 150 000,00 € na
realizáciu.
13. RI 31 830 / 08T0103
SNM – Realizácia prípojky požiarneho rozvodu – Betliar
Za rok 2015 v zdroji 111 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky zo schválených
70 000,00 €.
14. RI 22 693 / 08T010E
SNM – Rekonštrukcia kaštieľa a parku kaštieľa I. Madácha v Dolnej Strehovej
čerpanie v zdroji 111
čerpanie v zdroji 46
spolu:

7 000,00 €
634,44 €
7 634,44 €

15. RI 31 249 / 08S0106
SNM – Nákup pozemku Bojnice
čerpanie v zdroji 46

7 325,78 €

16. RI 31 884 / 08S0106
SNM – Nákup GPS pre Archeologické múzeum
čerpanie v zdroji 46

7 800,00 €

17. RI 29 072 / 08S0106
SNM – Nákup osobných motorových vozidiel
čerpanie v zdroji 46
18. RI 31 636 / 08S0106
SNM – Obnova hradu Modrý kameň
čerpanie v zdroji 46
čerpanie v zdroji 72c
čerpanie v zdroji 11E2
čerpanie v zdroji 11E1
spolu:

117 096,27 €

9 780,00 €
2 867,37 €
2 437,26 €
13 811,18 €
28 895,81 €

19. RI 31 805 / 08S0106
SNM – Rekonštrukcia budovy MRK v Prešove
čerpanie v zdroji 46

1 164,00 €

20. RI 31 562 / 08S0106
SNM – Obstaranie záhradných váz – Červený Kameň
čerpanie v zdroji 46

6 252,00 €

21. RI 29 624 / 08S0106
29 624 – SNM – Obnova areálu a kaštieľa Dolná Krupá
Za rok 2015 v zdroji 111 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky zo schválených
35 000,00 €
22. RI 32 659 / 08S0106
SNM-GR – Dochádzkový systém
čerpanie v zdroji 46

2 664,00 €

23. RI 32 975 / 08S0106
Vybudovanie výskumno-vývojovej infraštruktúry - IBOL
čerpanie v zdroji 11S1
čerpanie v zdroji 11S2
čerpanie v zdroji 46
spolu:

757 084,10 €
133 603,08 €
47 840,00 €
938 527,18 €

Okrem uvedených, SNM má otvorené nasledovné investičné akcie, v ktorých za sledované
obdobie nebolo žiadne čerpanie:
13 430 – SNM – Centrálna evidencia múzejných zbierok – CEMUZ
15 731 - SNM – Rekonštrukcia budovy SNM
23 – SNM – NKP Hrad Červený Kameň Častá
27 063 - SNM – rekonštrukcia budovy EM v Martine - 1. Etapa-projektová dokumentácia
27 499 – SNM – Múzeum Betliar - obnova historického parku
28 311 – SNM – NKP Bojnice – modernizácia Huňadyho sály
28 500 – SNM - Rekonštrukcia päťhrannej veže Zámku Bojnice
29 423 – SNM – NKP Bojnice – EPS,PSN a KS
29 461 – SNM – Expozícia judaík Spišské Podhradie
30 012 – SNM – Rekonštrukcia budovy Múzea M. Benku
30 478 – SNM – Nákup slovacík múzejnej hodnoty
31 252 – SNM – Nákup traktorovej kosačky Levoča
3160 - SNM – Národná stratégia ochrany biodiverzity

3.2.2 Rozbor nákladov a výnosov
Náklady SNM za sledované obdobie dosiahli výšku 14 810 330,94 €. Výnosy dosiahli výšku
15 021 551,41 €. V porovnaní s rokom 2014 narástli v roku 2015 náklady o
1 185 629,21 € a výnosy o 1 160 829,02 €.
Pre porovnanie uvádzame tabuľku s údajmi rokov 2014 a 2015 za rovnaké obdobie.
Porovnanie celkových nákladov (v €)
rok 2014
Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady
Odpisy
Finančné náklady

sk.50
sk.51
sk.52
sk.53
sk.54
sk.55
sk.56

1 357 335,59
2 953 457,50
6 524 591,52
125 675,88
311 950,18
2 347 162,85
4 528,21

rok 2015
1 649 507,16
3 203 275,88
6 813 899,28
125 680,30
312 759,35
2 694 416,95
10 792,02

Škody

sk.57

Náklady na transfery

0,00

0,00

0,00

0,00

13 624 701,73

14 810 330,94

sk.58

NÁKLADY CELKOM

Z nej vyplýva, že nárast v nákladoch ako celku nastal vo všetkých skupinách.
V osobných nákladoch v dôsledku valorizácie miezd a v odpisoch po zaradení technického
zhodnotenia rekonštruovaného objektu na Mäsiarskej ul. v Levoči, objektov Múzea
holokaustu v Seredi, expozícia a depozitáre na Bratislavskom hrade a pod. V oblasti
služieb najviac rástli náklady na opravy a údržbu, naopak klesli výdavky na cestovné
a reprezentačné. Nárast vo finančných nákladoch vyplýva z poplatkov za platobné
terminály, ktoré sú využívané na bezhotovostné platenie vstupného a tovarov vo
vybraných múzeách. Podrobnejšie sú náklady v tab.1a.

Porovnanie celkových výnosov (v €)
rok 2014
Tržby za vlastné výkony a tovar
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Daňové a colné výnosy – výnosy z poplatkov
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zúčt. Rezerv a oprav. Položiek
Finančné výnosy

rok 2015

sk.60
sk.61
sk.62
sk.63
sk.64
sk.65
sk.66

3 336 160,63
47 745,82
8 264,87
0,00
108 453,64
129 108,05
7,00

3 893 746,76
12 756,67
15 544,94
0,00
111 701,41
82 555,94
0,95

Mimoriadne výnosy

sk.67

27 494,78

14 432,00

Výnosy z transferov

sk.68

10 203 487,60

10 890 812,74

Výnosy z transferov a rozp. príj. obcí, VUC

sk.69

0,00

0,00

13 860 722,39

15 021 551,41

VÝNOSY CELKOM

Nárast nákladov priniesol zároveň aj celkový nárast výnosov. Okrem vlastných výnosov
SNM malo výnosy z transferov z nevyčerpaného bežného transféru z roku 2014 vo výške
226 472,26 € ktoré boli dočerpané do marca 2015. Ďalej vo výnosoch je zahrnutých
449 530,00 € za prenájom zbierkových predmetov za účelom digitalizácie od Múzea SNP.
Plnenie vlastných výnosov je závislé na sezónnych obdobiach. Výnosy zo vstupného
dosiahli výšku 2 802 428,45 €, v rovnakom období 2014 boli výnosy vo výške
2 490 862,68 €, t.j. nárast o 311 565,77 €. Podrobnejšie sú výnosy v tab.1b.

3.2.3

Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov

SNM – zdroj 46
Príjmy
Prenájom pozemkov
212002
Prenáj. budov, priest.
212003
Prenájom strojov
212004
Pokuty za porušenie ostatných
predpisov
222003
Predaj služieb
223001
Príjem z predaja kapitálových
aktív
231
Z dobropisov
292012
Vratky
292017
Z refundácie
292019

Schválený
84 300,00
131 635,00
5 200,00

Upravený
103 665,79
141 705,00
37 517,00

Skutočnosť
99 631,11
151 758,02
534 144,20

0,00
2 360 506,00

80,00
3 075 965,65

375,42
3 125 172,74

0,00
0,00
0,00
8 200

0,00
0,00
0,00
7 500,00

1
37
7
18

700,00
721,40
201,35
293,32

Iné
Príjmy celkom:

292027

0,00
2 589 841,00

0,00
3 366 433,44

30,00
3 976 027,56

Z uvedenej tabuľky vidieť štruktúru príjmov a ich plnenie z hlavnej činnosti.
Výsledky v priebehu roku umožnili navýšiť rozpočet vo všetkých plánovaných príjmoch
o 776 592,44 €. Najvyšší príjem bol dosiahnutý za vstupné vrátane predaja publikácii,
ktoré SNM realizuje formou priameho predaja a cez vlastný Webshop. Tržby z prenájmu
pozemkov SNM pozostávajú najmä z krátkodobého prenájmu pozemkov predajcom
na burzách starožitností, suvenírov na hradoch Červený Kameň, Modrý Kameň a Bojnice.
Od mája 2014 sa v Bojniciach zmenila forma nájmu parkoviska, parkovisko má
v prenájme na dva roky živnostník. Tržby z prenájmu priestorov pozostávajú z tržieb za
ubytovanie, svadby a rôzne kultúrnospoločenské akcie. Je potrebné pripomenúť, že za
zvýšeným nárastom vlastných príjmov z hlavnej činnosti v tomto roku je aj dočasný
príjem za prenájom zbierkových predmetov na digitalizáciu vo výške 449 530,00 €. V roku
2015 bol projekt digitalizácie ukončený, v ďalšom období SNM musí rátať o uvedenú sumu
s nižšími príjmami. K hlavnej činnosti je potrebné pripočítať vlastné výnosy
z podnikateľskej činnosti mimo hlavnej činnosti vo výške 166 600,31€. V porovnaní
s predchádzajúcim obdobím, v ktorom SNM dosiahlo príjmy z podnikateľskej činnosti vo
výške 21 467,94 € je to nárast o 145 125,37 €. Na tomto zvýšení príjmov sa podieľali dve
nové prevádzky na poskytnutie rýchleho občerstvenia hlavne na Spišskom hrade
a v menšej miere prevádzka v areáli Múzea Betliar.

3.2.4

Hodnotenie hospodárskeho výsledku

Celkový hospodársky výsledok za sledované obdobie dosiahol zisk vo výške
211 220,47 € pred zdanením. Z toho v podnikateľskej činnosti SNM dosiahlo zisk vo výške
11 475,68 € (podrobnejšie v časti 5). Pre porovnanie hospodárskeho výsledku
k rovnakému obdobiu 2014, kedy SNM vykázalo zisk vo výške 236 020,66 € pred
zdanením znamená pokles o 24 800,19 €. Za miernym zhoršením hospodárskeho výsledku
stoja vyššie výdavky na prevádzku a údržbu kultúrnych pamiatok. Hospodársky výsledok
v roku 2015 po zdanení zostal na rovnakej úrovni 211 220,47 €, nakoľko nevznikla daňová
povinnosť. Avšak v roku 2014 táto povinnosť bola vo výške 21 389,65 €.
Pre porovnanie hospodárskeho výsledku k rovnakému obdobiu 2014 po zdanení znamená
pokles len o 3 410,54 €.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame údaje o štruktúre hospodárskeho výsledku SNM:
Skladba
Hospodárskeho
výsledku
Náklady
Výnosy
- Strata / + zisk

Hlavná činnosť
SNM
14 688 297,92
14 888 042,71
199 744 ,79

Podnikateľská činnosť
SNM
122 033,02
133 508,70
11 475,68

Spolu
SNM
14 810 330,94
15 021 551,41
211 220,47

3.2.5

Prioritné projekty a ich plnenie

V sledovanom období záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na prioritné projekty
boli upravené rozpočtovými opatreniami v zdroji 111 vo výške 716 363,63 € na bežné aj
kapitálové výdavky.

a) Bežné výdavky
Na bežné výdavky pripadá schválených 198 700,48 € a vyčerpaných bolo 174 396,72 €.
Podrobné čerpanie podľa projektov je uvedené v tabuľke.
Program

Zdroj

08T0103

111

Názov projektu

Rozpočet

Čerpanie

Výstava v sídelnej budove "Čo sme
nadobudli"
12 885,48

0,00

08T0104

111

"Poklady slovenskej gotiky" (Rím,
Taliansko)

50 000,00

50 000,00

08T0104

111

"Etruskovia z Perugie" (Bratislava,
Sovensko)

20 000,00

20 000,00

10 000,00

10 000,00

11 750,00

11 750,00

18 250,00

18 250,00

15 315,00

15 315,00

20 000,00

20 000,00

20 500,00

20 500,00

20 000,00

8 581,72

198 700,48

174 396,72

08T0104

111

08T0104

111

08T0104

111

08T010E

111

08T010E

111

08T010E

111

0D40H

111

"Unikáty českých a slovenských
múzeí na Bratislavskom hrade"
"Veľká Morava a počiatky
kresťanstva" (Bratislava,
Slovensko)
"Pocta obetiam, Vojenské cintoríny
D. Jurkoviča" (Poľská republika)
Expozícia "Príroda Turca" a
"Kmetianum" v zrekonštruovanej I.
budove SNM - Múzeum Andreja
Kmeťa"
"Pamiatky ľudovej architektúry obnova národopisnej expozície v
prírode - skanzene SNM - MUK vo
Svidníku"
„Príroda Turca“ a „Kmetianum“ a
„Ako sa tvorí expozícia“
Slovenská Gotika „Umenie
neskorého stredoveku na
Slovensku“

V roku 2015 bolo v plnej výške vyčerpaných osem projektov z desiatich. Projekty,
ktoré neboli dočerpané, SNM plánuje dočerpať v prvom štvrťroku 2016. Projekt „Poklady
slovenskej gotiky“ je výstava, ktorá bude v roku 2016 v Ríme. Vybrané exponáty (tri diela
Majstra Pavla z Levoče a tri gotické liturgické predmety) na túto výstavu boli v prvej etape
prípravy zreštaurované. K tomuto projektu nadväzuje projekt Slovenská Gotika „Umenie
neskorého stredoveku na Slovensku“. Projekt "Etruskovia z Perugie" predstavovalo
deinštaláciu úspešnej výstavy na Bratislavskom hrade. Na Bratislavskom hrade bola
realizovaná výstava pod názvom „Unikáty českých a slovenských múzeí na Bratislavskom
hrade", kde boli vystavované štyri najvzácnejšie exponáty slovenských a českých múzeí.
Medzinárodná putovná výstava „Veľká Morava a počiatky kresťanstva“ po výstavách
v Brne a Prahe na záver bola umiestnená na Bratislavskom hrade. Táto výstava
predstavovala najvýznamnejšie archeologické nálezy z obdobia Veľkej Moravy, štátneho
útvaru, ktorý v deviatom storočí existoval na území dnešnej strednej Európy. Výstava

"Pocta obetiam, Vojenské cintoríny D. Jurkoviča" realizovaná v Poľskej republike je
opakovanie úspešnej výstavy v Nemecku, ktorú realizuje Historické múzeum. Múzeum A.
Kmeťa v Martine pripravuje novú expozíciu "Príroda Turca" a "Kmetianum" v
zrekonštruovanej budove a v súvislosti s tým čerpalo finančné prostriedky na budovanie
expozície.

b) Kapitálové výdavky
Na kapitálové výdavky pripadá 517 663,15 €. Kapitálové výdavky boli v sledovanom
období čerpané vo výške 173 610,08 € . Podrobný prehľad podľa projektov je uvedený
v tabuľke.

Program Prvok

Názov investičnej akcie

Číslo IA
v registri
investícií

Rozpočet

Čerpanie

0103

SNM - Rok Ľ Štúra 2015 obnova budovy a vybudovanie
expozície

31834

48 000,00

5 796,08

08T

0103

SNM - Dostavba hlavného
objektu skanzenu - MUK

31831

160 000,00

10 000,00

08T

0103

SNM - Realizácia prípojky
požiarného rozvodu - Betliar

31830

70 000,00

0,00

08T

0106

SNM menšiny - Akvizície
zbierkových predmetov

15714

65 000,00

65 000,00

08T

0106

SNM - Akvizície zbierkových
predmetov

15720

88 478,15

85 000,00

08T

010E

SNM - Rekonštrukcia kaštieľa
a parku kaštieľa I. Madácha v
Dolnej Strehovej

22693

7 000,00

7 000,00

08T

010E

SNM - Bová expozícia "Príroda
Turca a Kmetianium"

30476

44 185,00

814,00

SNM – Obnova areálu
a kaštieľa Dolná Krupá

29624

35 000,00

0,00

517 663,15

173 610,08

08T

08S
0106
SPOLU 08T:

V súvislosti s oslavami Roka Ľ. Štúra SNM čerpalo finančné prostriedky na
dofinancovanie novej stálej expozície. Pri dostavbe hlavného objektu skanzenu vo Svidníku
bola aktualizovaná projektová dokumentácia.
V kaštieli I. Madácha bol inštalovaný
kamerový systém a vypracovaná projektová dokumentácia na obnovu parku okolo
kaštieľa. V Múzeu A. Kmeťa v Martine sa pripravuje nová expozícia "Príroda Turca" a
"Kmetianum" v zrekonštruovanej budove. Ďalej boli čerpané finančné prostriedky na
akvizície zbierkových predmetov.

3.3. Výdavky organizácie
3.3.1. Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie
V základnom programe 08S0106, a ďalších programoch 08S0504, 08T01 a 0D40H
SNM v priebehu roku 2015 čerpalo finančné prostriedky okrem prostriedkov zo štátneho
rozpočtu, vlastných výnosov, aj mimorozpočtové zdroje a zdroje z Európskej únie. Mimo
kontrakt SNM získalo finančné prostriedky najmä
od Poštovej banky, z refundácie
projektu TRA-KER, z Regionálneho operačného programu, rôznych finančných darov
a z poistných plnení.

a)

Bežné výdavky

V nasledovnom prehľade uvádzame čerpanie všetkých zdrojov vrátane mimorozpočtových
zdrojov na bežné výdavky podľa ekonomickej klasifikácie v členení na 610, 620, 630, 640.
Kód
Zdroj
111
111
111
111
111
111
111
111
111
46
46
46
46
46
72a
72c
72c
72c
72c
72c
72e
131D
131D
131D
131E
131E
11S1
11S2
13S1
13S2
11E1

Prvok
08S0106
08S0106
08S0106
08S0106
08T0104
08T010E
08T010E
08T010E
OD40H
08S0106
08S0106
08S0106
08S0106
08T0103
08S0106
08S0106
08S0106
08S0106
08S0106
08S0504
08S0106
08S0106
08T0103
08T010E
08S0106
08T0103
08S0106
08S0106
08S0106
08S0106
08S0106

11E2

08S0106

SPOLU
Spolu podľa EK:

Položka

Čerpanie
k 31. 12. 2015

610
620
630
640
630
610
620
630
630
610
620
630
640
630
630
610
620
630
640
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630
630

3 558 799,00
1 034 946,00
2 269 416,63
24 119,61
110 000,00
11 294,00
3 946,00
40 575,00
8 581,72
776 177,08
668 444,01
2 089 739,23
7 753,27
17 021,00
28 489,00
5 558,32
1 120,55
244 913,95
93 131,51
34 058,02
80 138,32
130 967,00
62 405,00
40 000,00
166 472,26
504 425,60
15 276,88
570,33
7 966,00
3 531,36
4 124,50

630

727,85

610

12 044 689,00
4 351 828,40

620
630

1 708 456,56
5 859 399,65

640

125 004,39

Vyššie uvedené údaje sú podrobnejšie uvedené v tabuľke č. 5.

b) Kapitálové výdavky
V nasledovnom prehľade uvádzame čerpanie kapitálových výdavkov vo všetkých zdrojoch.
Kód

Položka

Zdroj

Prvok

111
131D
131E
131C
111
46
72a
111
131D
131E
46
11S1
11S2
13S1
13S2
11E1
11E2
46
72c
72e
131D
13S1
13S2

08T0103
08T0103
08T0103
08T0105
08T0106
08T0106
08T0106
08T010E
08T010E
08T010E
08T010E
08S0106
08S0106
08S0106
08S0106
08S0106
08S0106
08S0106
08S0106
08S0106
08S0106
08S0504
08S0504

710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710
710

72c

08S0504

710

SPOLU

Čerpanie
k 31. 12. 2015
15 796,08
505 909,20
55 702,00
76,80
150 000,00
31 832,05
20 200,00
7 814,00
110 000,00
94 344,00
634,44
757 084,10
296 338,47
1 679 251,34
133 603,08
13 811,18
2 437,26
221 434,96
2 867,37
2 684 380,50
619 033,00
712 921,35
125 809,66
201 072,01
8 442 352,85

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa investičných akcii z vlastných finančných
prostriedkov SNM, z mimorozpočtových finančných prostriedkov a z prostriedkov EU sú
podrobnejšie rozpísané v časti 3.2.1 b).

3.3.2

Výdavky organizácie hradené
a spolufinancovania k nim

z európskych

prostriedkov

V časti 3.3.1 boli vyčíslené všetky výdavky na projekty hradené
prostriedkov. V tejto časti uvádzame hodnotenie realizovaných projektov:

z európskych

Regionálny operačný program
Uvedený operačný program zahŕňa 2 projekty:
Rekonštrukcia budovy SNM na Mäsiarskej ulici v Levoči, číslo výzvy ROP-3.1b2009/02, výška schváleného nenávratného finančného príspevku (NFP vrátane dodatkov)
je 1 804 354,52 €, miesto realizácie projektu - Levoča, ul. Mäsiarska 18. Zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012005201 bola podpísaná dňa
14.3.2011. Predmetom projektu bola rekonštrukcia NKP zo 14. storočia, ktorý prešiel
rekonštrukciou v 30-tych rokoch 20. storočia. Rekonštrukciou budovy na Mäsiarskej ulici
múzeum získalo vlastné priestory vhodné pre expozície, depozitáre, reštaurátorské dielne,
externé lapidárium a zároveň sa znížia prevádzkové náklady múzea. Celková plocha
technicky zhodnoteného objektu bude 1586,66 m2. Zmluva o dielo s dodávateľom
stavebných prác – OHL Pozemné stavby a.s. bola podpísaná Ministerstvom kultúry SR dňa
7.9.2012. Fyzická realizácia projektu sa začala dňa 24.9.2012 odovzdaním a prevzatím
staveniska. Počas rekonštrukcie NKP sa zistilo, že bude potrebné vykonať naviac práce,
z tohto dôvodu termín ukončenia rekonštrukcie objektu bol predĺžený a ukončený do
konca roka 2014. V roku 2015 bola budova skolaudovaná daná do užívania. Technické
zhodnotenie budovy bolo zaradené do majetku SNM v máji 2015. V druhom polroku
prebehlo sťahovanie zbierkových predmetov do zrekonštruovaných depozitárov.
Zriadenie Múzea holokaustu v Seredi, číslo výzvy ROP-3.1-2013/01, výška
schváleného nenávratného finančného príspevku (NFP vrátane dodatkov) 2 171 789,63
EUR, miesto realizácie projektu je v meste Sereď. Zmluva o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. Z2213012005601 bola podpísaná dňa 28.10.2014. V roku 2014
bolo zahájené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. V roku 2015 bola
podpísaná zmluva o dielo s dodávateľom HORNEX a.s. na rekonštrukciu objektov v areáli
múzea. Výsledkom projektu je prezentácia jedinečného, autentického priestoru židovského
pracovného tábora, v ktorom je inštalovaná expozícia s tematikou nadväzujúcou na
históriu objektu a dejiny holokaustu. Slávnostné otvorenie múzea sa uskutočnilo dňa
26.1.2016 pri príležitosti Medzinárodného dňa holokaustu. V súčasnosti sú k dispozícii dve
z piatich budov. V nich je expozícia zameraná na riešenie židovskej otázky na Slovensku v
rokoch 1938 – 1945 a vzdelávacie centrum. Skutočné čerpanie z ROP bolo vo výške
1 979 392,01 €.
Nórske fondy
Uvedený operačný prohram zahŕňa projekt:
Obnova barokových sieni na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu
históriu a tvorivé dielne detí a mládeže – HraMoKa: Projekt je realizovaný v rámci
programu „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora
rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“
spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Schválená výška finančných prostriedkov pre
projekt je 301 323,-€. K 31.12.2015 na účet HraMoKa boli poukázané spolu vo výške

147 648,-€ a čerpané k 31.12.2015 celkom 24 824,46 € za organizovanie úvodnej
konferencie v rámci publicity a stavebné práce.
Momentálne prebieha rekonštrukcia
objektu a rokovanie s Úradom vlády SR o možnosti rozšírenia projektu.
Európsky fond regionálneho rozvoja
SNM-Prírodovedné múzeum získalo v r. 2015 nenávratný finančný príspevok na
realizáciu projektu Vybudovanie výskumno – vývojovej infraštruktúry pre výskum
genetickej biodiverzity organizmov a zapojenie do iniciatívy IBOL. Projekt je
spolufinancovaný z prostriedkov EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja), poskytovateľom
prostriedkov je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci Operačného
programu Výskum a vývoj. Partnerom SNM pri realizovaní projektu je Ústav zoológie SAV,
v súlade so zmluvou o partnerstve.
Cieľom projektu je skvalitnenie technickej infraštruktúry pre výskum biodiverzity
Slovenska a Európy vybudovaním národného molekulárneho laboratória v SNMPrírodovednom múzeu a zapojenie sa do medzinárodnej aktivity International
Barcoding of Life (IBOL) formou členstva v európskom konzorciu ECBOL. IBOL je
medzinárodná iniciatíva, ktorá vznikla v roku 2010. Jej cieľom je vybudovať celosvetovú
verejne prístupnú online genetickú databázu všetkých známych živých organizmov. Túto
aktivitu iniciovala univerzita University of Guelph, Ontário, Kanada s cieľom vybudovať
jednotnú referenčnú knižnicu génových dát pre všetky živé organizmy.
Hlavnou aktivitou výskumného zámeru v horizonte do roku 2023 bude získavanie,
určovanie a sekvenovanie vybraných druhov húb, rastlín a živočíchov z územia Slovenska.
Cieľom výskumného zámeru je do roku 2023 osekvenovať 1 000 druhov, pričom z každého
druhu by sa malo získať 10 sekvencií, podľa možností z rôznych území Slovenska.
Sekvencie budú odovzdané do databázy iniciatívy barcoding of Life (BOLD) a po schválení
medzinárodnou odbornou komisiou budú verejne sprístupnené v databáze GenBank. Každá
sekvencia bude zároveň odkazovať na príslušnú referenčnú položku uloženú v zbierkach
SNM-PM.

3.3.3 Vyhodnotenie použitia mimorozpočtových prostriedkov
Mimorozpočtové výdavky dosiahli výšku 3 395 929,55 € v zdrojoch 70.
V zdroji 72a čerpalo SNM-Múzeum židovskej kultúry na zriadenie Múzea holokaustu
v Seredi vo výške 48 689,00 €. Z toho 28 489,-€ boli bežné a 20 200,-€ kapitálové
výdavky.
V zdroji 72c čerpanlo SNM 582 721,73 €. Z toho 378 782,35 € boli bežné a 203 939,38 €
kapitálové výdavky. Najväčší podiel na tom má dofinancovanie Rekonštrukcie budovy SNM
na Mäsiarskej ulici v Levoči. Ďalej Poštová banka ako generálny partner SNM každoročne
poskytne finančný dar na aktivity SNM, ktorý sa využíva v zmysle zmluvy o spolupráci na
hlavnú činnosť SNM, ktorými sú predovšetkým zbierkotvorná, vedeckovýskumná,
metodická, kultúrno-vzdelávacia, prezentačná a publikačná činnosť ako aj múzejná
komunikácia a ochrana kultúrneho dedičstva. V roku 2015 príspevok bol vo výške
100 000,00 €. Ďalej z Nadácie Poštovej banky oddelenie múzejnej pedagogiky SNM získalo
10 000,-€ na organizovanie letného detského tábora pre deti zamestnancov Poštovej
banky na hrade Červený Kameň a na ďalšie aktivity v rámci múzejnej pedagogiky. Oba
príspevky boli v plnej výške vyčerpané. V tomto zdroji sa čerpá aj verejná zbierka, ktorá
bola zriadená na obnovu hradu Krásna Hôrka. V roku 2015 bolo vyčerpaných 11 820,-€.

V zdroji 72e sa týkal úhrad z poistného za rôzne poistné udalosti na Červenom Kameni,
Bojniciach, Levoči, Betliari, sídelnej budove na Vajanského nábr. vo výške 2 764 518,82 €.
Najviac z toho zdroja bolo vyčerpaných na rekonštrukciu hradu Krásna Hôrka vo výške
2 684 380,50 €.

3.3.4.

Vyhodnotenie
čerpania
finančných
poskytnutých na zahraničné aktivity

prostriedkov

Zahraničné cestovné náhrady stáli spolu 29 228,72 €. Zahraničné služobné
cesty boli zamerané na prezentáciu a spoluprácu SNM v zahraničí napr. ČR, Izrael, Poľsko,
Rumunsko, Taliansko, Škótsko, Rakúsko, Nemecko, Slovinsko, Ukrajina, Švédsko,
Maďarsko, Egypt. Spolu bolo zahraničných služobných ciest 146 a podrobnejšie sú
uvedené v tabuľke č.7.
SNM je so súhlasom MK SR stálym členom piatich medzinárodných inštitúcií, do
ktorých prispieva členskými poplatkami v celkovej výške 950,15 €. Najväčší členský
príspevok bol uhradený do organizácie ICOM. V nasledujúcej tabuľke uvádzame zoznam
týchto inštitúcií.
Názov inštitúcie

Členstvo od roku

Výška ročného príspevku v €

ICOM - International Council of Museums

1992

622,00

Slovenská národná skupina Medzinárodnej
asociácie hudobných knižníc(SNS IAML).

1993

76,00

Magyar Irodalmi Emlékház Egyesülete
(MR), (Združenie Pamätného Domu
maď.literatúry v MR),

2009

32,15

Jewish Historical Museum

2010

200,00

UNIMA – medzinárodná bábkarská
organizácia

2002

20,00

Spolu:

3.4. Finančné operácie
3.4.1. Príjmové finančné operácie
SNM nerealizovalo žiadne príjmové finančné operácie

3.4.2. Výdavkové finančné operácie
SNM nerealizovalo žiadne výdavkové finančné operácie

950,15

Ing. Peter Mališka

Dátum: 25.01.2016
Vypracoval: Ing. Tomáš Bodó

Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služby spolu:
v tom:
640 - Bežné transfery spolu:
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
v tom:
720 - Kapitálové transfery spolu:
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU
200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

**
2

200 000

*
1

VÝDAVKY
celkom

200 000

200 000

200 000

FINANČNÉ KRYTIE
Z tržieb a výnosov
*
**
5
6

Dátum:
Schválil: PhDr. PaedDr. Viktor Jasaň
(meno a podpis)
Pečiatka:

200 000

200 000

200 000

Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4

Názov činnosti : Zabezpečenie vykonávania základných odborných činností
Číslo: príloha č. 1a - 08.2.0

Z iných zdrojov
*
**
7
8

(v eurách)

Názov organizácie: Slovenské národné múzeum
Tabuľka č. 6
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31.12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

Ing. Peter Mališka

Dátum: 25.01.2016
Vypracoval: Ing. Tomáš Bodó

Dátum:
Schválil: PhDr. PaedDr. Viktor Jasaň
(meno a podpis)
Pečiatka:

Názov činnosti : Sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok prostredníctvom stálych expozícií a výstav, tvorby nových stálych expozícií a
nových výstav
Číslo: príloha č. 1b - 08.2.0
(v eurách)
Výdavky na projekt
VÝDAVKY
FINANČNÉ KRYTIE
v členení podľa
celkom
Z prostriedkov ŠR
Z tržieb a výnosov
Z iných zdrojov
ekonomickej klasifikácie
*
**
*
**
*
**
*
**
a
1
2
3
4
5
6
7
8
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služby spolu:
250 000
250 000
250 000
250 000
v tom:
640 - Bežné transfery spolu:
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu
250 000
250 000
250 000
250 000
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
v tom:
720 - Kapitálové transfery spolu:
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU
250 000
250 000
250 000
250 000
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Ing. Peter Mališka

Dátum: 25.01.2016
Vypracoval: Ing. Tomáš Bodó

Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služby spolu:
v tom:
640 - Bežné transfery spolu:
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
v tom:
720 - Kapitálové transfery spolu:
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU
**
2

50 000

50 000

50 000

*
1

50 000

50 000

50 000

VÝDAVKY
celkom

50 000

50 000

50 000

Dátum:
Schválil: PhDr. PaedDr. Viktor Jasaň
(meno a podpis)
Pečiatka:

50 000

50 000

50 000

Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4

FINANČNÉ KRYTIE
Z tržieb a výnosov
*
**
5
6

(v eurách)
Z iných zdrojov
*
**
7
8

Názov činnosti : Zabezpečenie metodických, poradenských, koordinačných a vdelávacích činností pre potreby sústavy múzeí SR
Číslo: príloha č. 1c - 08.2.0

Názov organizácie: Slovenské národné múzeum
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Ing. Peter Mališka

Dátum: 25.01.2016
Vypracoval: Ing. Tomáš Bodó

Výdavky na projekt
v členení podľa
ekonomickej klasifikácie
a
610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV spolu:
v tom:
620 - Poistné a príspevok
do poisťovní spolu:
v tom:
630 - Tovary a služby spolu:
v tom:
640 - Bežné transfery spolu:
v tom:
600 - Bežné výdavky spolu
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:
v tom:
720 - Kapitálové transfery spolu:
v tom:
700 - Kapitálové výdavky spolu
600 + 700 SPOLU
1 708 457

5 359 399
0
125 005
11 544 689
8 442 353
0
8 442 353
19 987 042

1 608 944

3 827 449

9 801 125
921 703
0
921 703
10 722 828

31 423

**
2
4 351 828

*
1
4 333 309

VÝDAVKY
celkom

Názov činnosti : Správa a prevádzka (prevádzková a riadiaca činnosť)
Číslo: príloha č. 1d - 08.2.0

173 610
6 735 288

0

6 561 678
173 610

24 120

1 928 573

1 038 892

348 338
3 366 434

0

3 018 096
348 338

7 303

1 677 525

570 052

Dátum:
Schválil: PhDr. PaedDr. Viktor Jasaň
(meno a podpis)
Pečiatka:

517 663
7 300 692

0

6 783 029
517 663

24 120

2 149 924

1 038 892

Z prostriedkov ŠR
*
**
3
4
3 570 093 3 570 093

253 901
3 813 036

0

3 559 135
253 901

7 754

2 106 760

668 444

FINANČNÉ KRYTIE
Z tržieb a výnosov
*
**
5
6
763 216
776 177

0
0

0

0
55 702

0

0

0

8 014 842
9 438 718

0

1 423 876
8 014 842

93 131

1 324 066

1 121

Z iných zdrojov
*
**
7
8
0
5 558

(v eurách)
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