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Číslo: MK-1858/2011-52/9174  
Účinnosť od: 31. júla 2011 
Zmena aktu č.:  
MK-1725/2010-10/7815 z 8. júna 2010 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na 
náhradu škody požičiavateľovi vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej 
hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely prezentácie na území Slovenskej 
republiky 
Zrušenie aktu č.: – 



V súlade so smernicou č. 1/2010 Interné riadiace akty Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky v znení dodatku č. 1 z 1. januára 2011 v y d á v a m  tento dodatok 
k smernici č. MK-1725/2010-10/7815 z 8. júna 2010 o poskytovaní dotácií zo štátneho 
rozpočtu na náhradu škody požičiavateľovi vzniknutej  
pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na 
účely prezentácie na území Slovenskej republiky. 
 
 

Článok I 
 

Smernica č. MK-1725/2010-10/7815 z 8. júna 2010 o poskytovaní dotácií  
zo štátneho rozpočtu na náhradu škody požičiavateľovi vzniknutej pri dočasnom dovoze 
predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely prezentácie na 
území Slovenskej republiky sa mení takto: 
 

1. V čl. 2 ods. 2 sa slová „metodický pokyn pre žiadateľov o poskytnutie dotácie 
(ďalej len „metodický pokyn“), ktorý“ nahrádzajú slovami „informáciu pre žiadateľa 
o poskytnutie dotácie (ďalej len „informácia  
pre žiadateľa“), ktorú“.   

 
2. Slová „metodický pokyn“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte interného 

riadiaceho aktu ministerstva nahrádzajú slovami „informácia pre žiadateľa“ 
v príslušnom tvare.  

 
3. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie: „2) Smernica č. 2/2011 o postupe pri 

vypracúvaní, schvaľovaní, evidovaní a zverejňovaní zmlúv.“   
 

   
Článok II 
Účinnos ť 

 
Tento dodatok nadobúda účinnosť 31. júla 2011. 

 
 
 
 
 
 

Daniel Krajcer 
minister 


