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Dodatok č. 2 
ku Kontraktu č. MK-5902/2019-421/19572 

na rok 2020 

uzatvorený medzi 

Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a 

Slovenským národným múzeom 

 

 

 

Článok I. 

Účastníci kontraktu 

 

 

Poskytovateľ:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

     ústredný orgán štátnej správy  podľa § 18 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

v znení neskorších predpisov 

Sídlo:    Nám. SNP č. 33, 813 31  Bratislava 

Štatutárny zástupca:  Natália Milanová, ministerka kultúry SR 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    SK90 8180 0000 0070 0007 1652 

IČO:     00 165 182 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

     a 

 

Prijímateľ:                        Slovenské národné múzeum 

Sídlo:      Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Branislav Panis 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    SK90 8180 0000 0070 0012 1437 

IČO:                          00164721 

 

(ďalej len „prijímateľ“)    

 

 

 

Preambula 

 

Týmto dodatkom č. 2 sa mení a dopĺňa kontrakt č. MK-5902/2019-421/19572  na rok 2020 (ďalej len 

„dodatok č. 2“), ktorý je podľa uznesenia  vlády  Slovenskej  republiky č. 1370 z 18. decembra 2002 

interný plánovací a organizačný dokument, ktorého cieľom je sprehľadniť vzťahy medzi ústredným 

orgánom štátnej správy a organizáciami v jeho pôsobnosti, v oblasti realizácie činností a ich 

financovania pri plnení verejných funkcií a verejnoprospešných činností.  

Dôvodom realizácie dodatku č. 2 je druhá etapa kompenzácie výpadku príjmov a zvýšených výdavkov 

súvisiacich s prijatými opatreniami na zabránenie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19. 

 

 

Článok II. 

Predmet dodatku č. 1  

 

Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli v súlade s Článkom VI ods. 3, Článkom II  a Článkom III 

kontraktu č. MK-5902/2019-421/19572 na rok 2020 (ďalej len „kontrakt“) na zmene nasledovných 

ustanovení: 
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1) Znenie Článku III –  Platobné podmienky, ods. 2 sa mení nasledovne: 

             2.    Príspevok zo štátneho rozpočtu na plnenie činností (ďalej len „príspevok“)  je v rámci          

bežných výdavkov stanovený v celkovej sume 14 137 062,00 eur (slovom: 

štrnásťmiliónovstotridsaťsedemtisícšesťdesiatdva) a v rámci kapitálových výdavkov 

v sume 1 800 000,00 eur (slovom: jedenmiliónosemstotisíc). 

                Príspevok sa rozpisuje do konkrétnych činností (Príloha č. 2 vrátane Prílohy č. 3). 

 

2) Znenie Článku IV –  Práva a povinnosti účastníkov kontraktu, ods. 4, písm. d) sa mení     

          nasledovne: 

 

d) dosiahnuť rozpočtované príjmy vo výške 1 842 199,00  eur (slovom:  

miliónosemstoštyridsaťdvatisícstodeväťdesiatdeväť eur); v prípade ak  tieto príjmy 

prijímateľ nedosiahne, je povinný prehodnotiť výšku rozpočtovaných výdavkov tak, 

aby bolo dodržané ustanovenie § 24 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Tento dodatok č. 2 sa stáva platným a účinným dňom jeho podpísania obidvoma účastníkmi  

kontraktu č. MK-5902/2019-421/19572 na rok 2020. 

2) Dodatok č. 2 zverejní každý účastník kontraktu na svojom webovom sídle, a to do 15 dní odo dňa 

jeho podpisu. 

3) Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2 sú Prílohy č. 1, 2, 3. 

4) Dodatok č. 2 môže byť so súhlasom poskytovateľa a prijímateľa zmenený, a to výhradne formou 

písomných a číslovaných dodatkov. 

5) Dodatok č. 2 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, a to jeden rovnopis pre poskytovateľa a jeden 

rovnopis pre prijímateľa. 

 

 

Bratislava, dňa 18.11.2020 

 

 

 

 

       Natália Milanová                         Mgr. Branislav Panis                              

    ministerka kultúry SR           generálny riaditeľ 

             Slovenského národného múzea 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – rekapitulácia činností a ich finančného krytia. 

Príloha č. 2  – výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie – Sumárna tabuľka. 

Príloha č. 3 – výdavky na jednotlivé činnosti      
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Charakteristika plánovaných činností k Prílohe č. 3a  

 

 

Charakteristika plánovanej činnosti  

 

Výkon základných odborných činností podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a 

o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 

Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 

 

Slovenské národné múzeum zabezpečí vykonávanie nasledujúcich základných odborných činností: 

  
1. Zabezpečenie nadobúdania zbierkových predmetov v súlade s profiláciou a špecializáciou 

múzea a zriaďovacou listinou múzea. Pozornosť sa zameria najmä na nadobúdanie 

mimoriadne hodnotných zbierkových predmetov, ktoré sú primárne využiteľné najmä v 

expozičnej a výstavnej činnosti. Slovenská národné múzeum využije pri nadobúdaní 

zbierkových predmetov všetky možnosti stanovené zákonom č. 206/2009 Z. z. Popri kúpe to 

bude najmä vlastný výskum (prírodné vedy, archeológia, etnológia) a dary.  

 

2. Vykonávanie odbornej správy zbierkových predmetov: 

- odborná (chronologická) evidencia zbierkových predmetov zameraná na spracovanie 

nových akvizícií v ESEZ 4G a rekatalogizácia zbierkových predmetov v ESEZ 4G, 

katalogizácia novonadobudnutých  zbierkových predmetov,  

- začatie komplexnej revízie zbierkového fondu Slovenského národného múzea s cieľom 

ukončiť komplexnú revíziu zbierkového fondu všetkých špecializovaných múzeí 

Slovenského národného múzea do 31. 05. 2026, 

- zabezpečenie bezpečnosti a všeobecnej ochrany zbierkových predmetov v objektoch 

múzea, pravidelná kontrola a údržba bezpečnostných systémov, kontrola a technické 

previerky jednotlivých systémov,  

- zabezpečovanie odborného ošetrenia zbierkových predmetov vykonávané ako preventívne 

ošetrenie v múzeách, kde sú na to vytvorené podmienky, ale aj pre potreby expozičnej a 

výstavnej činnosti s prihliadnutím na využitie odborne ošetrených zbierkových predmetov 

pri tvorbe nových expozícií a aktuálnych výstav múzea,  

- skvalitnenie odborného uloženia zbierkových predmetov v depozitároch dopĺňaním 

vhodného úložného mobiliáru, mobilných klimatizačných jednotiek, pravidelným 

monitorovaním klimatických podmienok v jednotlivých depozitároch múzea a následnou 

úpravou na optimálne hodnoty,  

- pokračovanie  účasti špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea na projekte 

Digitálne múzeum – udržateľnosť projektu (výber a príprava zbierkových predmetov na 

digitalizáciu).  

 

3. Expozičná činnosť:  

- výmena zbierkových predmetov v expozíciách z dôvodu ich odborného ošetrenia, 

dopĺňanie expozícií novo reštaurovanými zbierkovými predmetmi, 

- správa a údržba jednotlivých expozičných celkov vo všetkých špecializovaných múzeách 

Slovenského národného múzea,  

- zlepšenie informačných systémov v expozíciách a skvalitnenie odborných informácií 

o expozíciách určených pre verejnosť, 

- príprava libreta a scenára nových expozičných celkov v správe Slovenského národného 

múzea.  

 

4. Výstavná činnosť:  

- realizácia výstav prezentujúcich najmä zbierkové fondy jednotlivých špecializovaných múzeí 

Slovenského národného múzea,  
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- zhodnocovanie výstav realizovaných múzeom formou repríz v jednotlivých špecializovaných 

múzeách Slovenského národného múzea, alebo reprízou výstav v iných múzeách v rámci 

sústavy múzeí SR,   

- preberanie výstav od iných subjektov, ktoré rozširujú programovú a obsahovú ponuku múzea,  

- zabezpečenie realizácie ostatných prezentačných aktivít vychádzajúcich z plánu výstavnej 

činnosti, ktoré organicky nadväzujú na realizované výstavy a stále expozície,  

- skvalitnenie ponuky podujatí pre mládež – pokračovanie v projekte Škola v múzeu, rozvoj 

ostatných prezentačných a kultúrno-vzdelávacích aktivít pre verejnosť,  

- zabezpečenie vydávania edičných titulov propagujúcich Slovenské národné múzeum ako 

celok, jeho jednotlivé špecializované múzeá, ako aj rozličné prezentačné aktivity múzea,  

- zabezpečenie vydávania edičných titulov vydávaných ako výsledok vedecko-výskumnej 

činnosti múzea, 

- zabezpečenie marketingu a propagácie múzea v médiách.    

 

 

Dátum:  

 

 

 

Mgr. Branislav Panis 

generálny riaditeľ 

Slovenského národného múzea 



Príloha č. 1

VÝDAVKY % podiel ŠR 

SPOLU BV z celku

(v eurách) (stĺpec 2)

a b 1 2 3 4 5 6

a) výkon základných odborných činností 17 698 361 15 856 162 1 842 199 0 17 698 361 99,49

b) vedecko-výskumná činnosť 30 000 30 000 0 0 30 000 0,19  

c) zabezpečenie metodických, poradenských, 

koordinačných a vzdelávacích činností pre 

potreby sústavy múzeí SR 5 000 5 000 0 0 5 000 0,03

d) výkon odborných knižničných činností a 

archívnych činností 5 500 5 500 0 0 5 500 0,03

e) zabezpečenie udržateľnosti projektu 

implementovaného v rámci Operačného 

programu Výskum a vývoj – Prioritná os 3 

Infraštruktúra výskumu a vývoja v 

Bratislavskom kraji 40 400 40 400 0 0 40 400 0,25  

17 779 261 15 937 062 1 842 199 0 17 779 261 100,00

Ing. Tomáš Bodó Mgr. Branislav Panis

Ing. Peter Mališka

Názov organizácie: Slovenské národné múzeum

Číslo telefónu: 02/20469114Číslo telefónu: 02/20469167

FINANČNÉ KRYTIE (v eurách) :

Š
p
e
c
if
ik

o
v
a
ť

Z tržieb                         

a výnosov

Z iných                 

zdrojov
SPOLU

Prostriedky zo 

ŠR

Názov činnosti    

Dátum: 30.10.2020

Vypracoval:

(štátna príspevková organizácia)

SPOLU

Dátum:

Schválil:

REKAPITULÁCIA ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V KONTRAKTE NA ROK 2020



Príloha č. 2

(štátna príspevková organizácia)

(v eurách)

a 1 2 3 4

610 – Mzdy, platy, služobné 7 914 771 7 031 826 882 945

          príjmy a OOV

620 – Poistné a príspevok 2 611 342 2 010 461 600 881

           do poisťovní

630 – Tovary a služby 5 331 591 5 048 908 282 683

640 – Bežné transfery 51 557 45 867 5 690

Spolu 600 - Bežné výdavky 15 909 261 14 137 062 1 772 199

Spolu 700 – Kapitálové výdavky 1 870 000 1 800 000 70 000

Spolu 600 a 700 17 779 261 15 937 062 1 842 199

Dátum: 

Ing. Tomáš Bodó Mgr. Branislav Panis

Ing. Peter Mališka

Číslo telefónu: 02/20469167 Číslo telefónu: 02/20469114

Dátum: 30.10.2020

Vypracoval: Schválil:

Výdavky na činnosť v členení podľa 

ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie

Výdavky celkom

Z prostriedkov 

ŠR

Z tržieb a 

výnosov
Z iných zdrojov

Názov organizácie:  Slovenské národé múzeum

SUMÁRNA TABUĽKA

(súhrn všetkých kontrahovaných činností v súlade s Prílohou č. 1)



Názov organizácie: Slovenské národné múzeum 

(štátna príspevková organizácia)

0820 (v eurách)

a 1 2 3 4

610 – Mzdy, platy, služobné 7 898 171 7 015 226 882 945

          príjmy a OOV

620 – Poistné a príspevok 2 605 542 2 004 661 600 881

         do poisťovní

630 – Tovary a služby 5 273 091 4 990 408 282 683

640 – Bežné transfery 51 557 45 867 5 690

Spolu 600 - Bežné výdavky 15 828 361 14 056 162 1 772 199

Spolu 700 – Kapitálové výdavky 1 870 000 1 800 000 70 000

Spolu 600 a 700 17 698 361 15 856 162 1 842 199

Dátum: 

Ing. Tomáš Bodó Mgr. Branislav Panis

Ing. Peter Mališka

Číslo telefónu: 02/20469167 Číslo telefónu: 02/20469114

Poznámka:

Príloha č. 3a

Názov činnosti podľa kontraktu na rok 2020 - článku II. Predmet kontraktu

Dátum: 30.10.2020

Vypracoval: Schválil:

Nedeliteľnou súčasťou každého financovaného projektu a v rámci neho činnosti/aktivity (Príloha č.3a ) je jeho podrobná 

charakteristika.

a) výkon základných odborných činností

Výdavky na činnosť v členení podľa 

ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie

Výdavky 

celkom

Z prostriedkov 

ŠR
Z tržieb a výnosov Z iných zdrojov



Názov organizácie: Slovenské národné múzeum 

(štátna príspevková organizácia)

0850 (v eurách)

a 1 2 3 4

610 – Mzdy, platy, služobné 

          príjmy a OOV

620 – Poistné a príspevok

         do poisťovní

630 – Tovary a služby 30 000 30 000

640 – Bežné transfery

Spolu 600 – Bežné výdavky 30 000 30 000

Spolu 700 – Kapitálové výdavky

Spolu 600 a 700 30 000 30 000

Dátum: 

Ing. Tomáš Bodó Mgr. Branislav Panis

Ing. Peter Mališka

Číslo telefónu: 02/20469167 Číslo telefónu: 02/20469114

Poznámka:

Nedeliteľnou súčasťou každého financovaného projektu a v rámci neho činnosti/aktivity (Príloha č.3b) je jeho 

podrobná charakteristika.

Dátum: 28.11.2019

Vypracoval: Schválil:

Príloha č. 3b

Názov činnosti podľa kontraktu na rok 2020 - článku II. Predmet kontraktu

b) vedecko-výskumná činnosť

Výdavky na činnosť v členení podľa 

ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie

Výdavky 

celkom

Z prostriedkov 

ŠR
Z tržieb a výnosov Z iných zdrojov



Názov organizácie: Slovenské národné múzeum 

(štátna príspevková organizácia)

0820 (v eurách)

a 1 2 3 4

610 – Mzdy, platy, služobné 

          príjmy a OOV

620 – Poistné a príspevok

         do poisťovní

630 – Tovary a služby 5 000 5 000

640 – Bežné transfery

Spolu 600 - Bežné výdavky 5 000 5 000

Spolu 700 – Kapitálové výdavky

Spolu 600 a 700 5 000 5 000

Dátum:

Ing. Tomáš Bodó Mgr. Branislav Panis

Ing. Peter Mališka

Číslo telefónu: 02/20469167 Číslo telefónu: 02/20469114

Poznámka:

podrobná charakteristika.

c) zabezpečenie metodických, poradenských, koordinačných a vzdelávacích činností pre potreby sústavy 

múzeí SR

Nedeliteľnou súčasťou každého financovaného projektu a v rámci neho činnosti/aktivity (Príloha č.3c ) je jeho 

Príloha č. 3c

Názov činnosti podľa kontraktu na rok 2020 - článku II. Predmet kontraktu

Výdavky na činnosť v členení podľa 

ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie

Výdavky 

celkom

Z prostriedkov 

ŠR
Z tržieb a výnosov Z iných zdrojov

Dátum: 28.11.2019

Vypracoval: Schválil:



Názov organizácie: Slovenské národné múzeum 

(štátna príspevková organizácia)

0820 (v eurách)

a 1 2 3 4

610 – Mzdy, platy, služobné 

          príjmy a OOV

620 – Poistné a príspevok

         do poisťovní

630 – Tovary a služby 5 500 5 500

640 – Bežné transfery

Spolu 600 - Bežné výdavky 5 500 5 500

Spolu 700 – Kapitálové výdavky

Spolu 600 a 700 5 500 5 500

Dátum: 

Ing. Tomáš Bodó Mgr. Branislav Panis

Ing. Peter Mališka

Číslo telefónu: 02/20469167 Číslo telefónu: 02/20469114

Poznámka:

podrobná charakteristika.

Nedeliteľnou súčasťou každého financovaného projektu a v rámci neho činnosti/aktivity (Príloha č.3d ) je jeho 

Príloha č. 3d

Názov činnosti podľa kontraktu na rok 2020 - článku II. Predmet kontraktu

d) výkon odborných knižničných činností a archívnych činností

Výdavky na činnosť v členení podľa 

ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie

Výdavky 

celkom

Z prostriedkov 

ŠR
Z tržieb a výnosov Z iných zdrojov

Dátum: 28.11.2019

Vypracoval: Schválil:



Názov organizácie: Slovenské národné múzeum 

(štátna príspevková organizácia)

0820 (v eurách)

a 1 2 3 4

610 – Mzdy, platy, služobné 16 600 16 600

          príjmy a OOV

620 – Poistné a príspevok 5 800 5 800

         do poisťovní

630 – Tovary a služby 18 000 18 000

640 – Bežné transfery 0 0

Spolu 600 – Bežné výdavky 40 400 40 400

Spolu 700 – Kapitálové výdavky

Spolu 600 a 700 40 400 40 400

Dátum:

Ing. Tomáš Bodó Mgr. Branislav Panis

Ing. Peter Mališka

Číslo telefónu: 02/20469167 Číslo telefónu: 02/20469114

Poznámka:

Nedeliteľnou súčasťou každého financovaného projektu a v rámci neho činnosti/aktivity (Príloha č.3e ) je jeho podrobná 

charakteristika.

Dátum: 28.11.2019

Vypracoval: Schválil:

e) zabezpečenie udržateľnosti projektu implementovaného v rámci Operačného programu Výskum a vývoj – 

Prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Príloha č. 3e

Názov činnosti podľa kontraktu na rok 2020 - článku II. Predmet kontraktu

Výdavky na činnosť v členení podľa 

ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie

Výdavky 

celkom

Z prostriedkov 

ŠR
Z tržieb a výnosov Z iných zdrojov


