Dodatok č. 1
ku Kontraktu č. MK-1906/2020-421/22822
na rok 2021
uzatvorený medzi
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Múzeom Slovenského národného povstania

Článok I.
Účastníci kontraktu
Poskytovateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

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
Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava
Natália Milanová, ministerka kultúry SR
Štátna pokladnica
SK90 8180 0000 0070 0007 1652
00 165 182

(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Prijímateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Múzeum Slovenského národného povstania
Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica
Stanislav Mičev, generálny riaditeľ
Štátna pokladnica
SK63 8180 0000 0070 0006 9616
35986077

(ďalej len „prijímateľ“)

Preambula
Týmto dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa kontrakt č. MK-1906/2020-421/22822 na rok 2021 (ďalej len
„dodatok č.1“), 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. 1 je realizácia financovania prioritných projektov podporených
poskytovateľom.
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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-1906/2020-421/22822 na rok 2021 (ďalej len „kontrakt“) na zmene nasledovných
ustanovení:
1)

2)

Znenie Článku II – Predmet kontraktu sa v ods. 2 dopĺňa o písmeno f) v znení:
f) realizácia dvoch prioritných projektov:
- Pripomenutie 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka - medzinárodná konferencia,
merateľné ukazovatele: jedna medzinárodná konferencia, 20 zahraničných a 20 tuzemských
účastníkov, zborník v printovej verzii v počet 300 ks,
rozpočet 15 000€,
- Obstaranie scenára a grafické a architektonické riešenie novej expozície v Osvienčime,
merateľné ukazovatele: jeden scenár a jedno grafické a architektonické riešenie expozície,
rozpočet 80 000€.
Znenie Článku III – Platobné podmienky, ods. 2 sa mení nasledovne:
2. Príspevok zo štátneho rozpočtu na plnenie činností (ďalej len „príspevok“) je upravený
– zvýšený v rámci bežných výdavkov o sumu 15 000 eur (slovom: pätnásť tisíc)
a v rámci kapitálových výdavkov o sumu 80 000 eur (slovom: osemdesiat tisíc)
Zvýšenie príspevku je rozpísané v prílohách č. 1 a 2a-b.

3)

Doplnenie Znenia Článku IV – Práva a povinnosti účastníkov kontraktu, ods. 4, o písm.
e) v znení:
e / uskutočňovať presuny finančných prostriedkov medzi jednotlivými prioritnými projektmi
pri dodržaní celkového objemu finančných prostriedkov, poskytnutých na ich realizáciu
bez súhlasu poskytovateľa.
Článok III.
Záverečné ustanovenia

1) Tento dodatok č. 1 sa stáva platným a účinným dňom jeho podpísania obidvoma účastníkmi
kontraktu č. MK-1906/2020/421/22822 na rok 2021.
2) Dodatok č. 1 zverejní každý účastník kontraktu na svojom webovom sídle, a to do 15 dní odo dňa
jeho podpisu.
3) Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 1 sú Prílohy č. 1 a 2a -b.
4) Dodatok č. 1 môže byť so súhlasom poskytovateľa a prijímateľa zmenený, a to výhradne formou
písomných a číslovaných dodatkov.
5) Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, a to jeden rovnopis pre poskytovateľa a jeden
rovnopis pre prijímateľa.
Bratislava, dňa 10.3.2021
Natália Milanová
ministerka kultúry SR

Stanislav Mičev
štatutárny zástupca Múzea Slovenského národného múzea
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Prílohy:
Príloha č. 1 – Zoznam podporených prioritných projektov vrátane ich finančného krytia
Príloha č. 2a až 2b– Výdavky na jednotlivé prioritné projekty v členení podľa ekonomickej
klasifikácie.
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Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 010E Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR
Gestorský organizačný útvar : sekcia kultúrneho dedičstva, odbor múzeí, galérií a knižníc
Predkladateľ projektu Múzeum SNP Banská Bystrica
Názov projektu: Obstaranie scenára a grafické a architektonické riešenie novej expozície v Osvienčime

Termín začatia projektu: marec 2021
Termín ukončenia projektu: december 2021
Projekt financovaný z bežných
výdavkov/bežného transferu

Investičný projekt

Iné zdroje financovania (EÚ,
štrukturálne fondy)

Stručná charakteristika projektu:
M SNP predkladá požiadavku na kapitálové výdavky vo výške 80 000 EUR na prípravu scenára a architektonického riešenia pre vybudovanie
novej expozície v Oswienčime. Súčasná expozícia je nainštalovaná od roku 2002, nevyhnutne potrebuje výmenu a vybudovanie novej, v súčasnej
dobe moderne poňatej expozície.
V súčasnej expozícii je zastaralá a opotrebovaná technika, ako aj výrazné opotrebovanie a poškodenie niektorých prezentačných panelov
v dôsledku klimatických podmienok (zhoršená viditeľnosť textov na prezentačných paneloch, poškodenie podláh a panelov).
V roku 2018 M SNP obstaralo úvodnú štúdiu. V roku 2019 predkladalo M SNP požiadavku vo výške 20 000 EUR na prípravu scenára.
Ministerstvo kultúry SR uvoľnilo finančné prostriedky v rámci svojich možností vo výške 5 000 EUR v rámci prioritných projektov. Z dôvodu, že
uvoľnený finančný objem nepostačoval v plnej miere na daný zámer a vlastné zdroje Múzeum SNP muselo prednostne v roku 2019 použiť na
úhradu výdavkov vzniknutých s prehratým súdnym sporom, nemohlo chýbajúci rozdiel, tak ako malo na začiatku roka zámer, vykryť z vlastných
zdrojov. Uvoľnenú sumu vo výške 5 000 EUR požiadalo v priebehu roka 2019 použiť na iný účel – na vydanie knihy o Alexandrovi Bachnárovi.
V roku 2021 si opätovne dovoľujeme predložiť požiadavku na prípravu scenára, architektonické a umelecké riešenie, ako aj vyrobenie
umeleckých diel pre expozíciu, ktoré budú podkladom na realizáciu novej expozície samozrejme v závislosti od finančných možností organizácie,
ako aj Ministerstva kultúry SR v nasledujúcich rokoch.
M SNP predkladá každoročne požiadavku na inštaláciu novej výstavy, a to aj na naliehanie vedenia Múzea v Oswienčime.
Možnosť mať vlastnú expozíciu v najnavštevovanejšom múzeu Európy, čo sa týka židovského holokaustu, je najlepšia prezentácia tak nášho
múzea, ako aj histórie celého Slovenska počas vojnového obdobia.
Požiadavka zahŕňa:
10 000 EUR na vypracovanie scenára novej expozície vrátane výskumu v archívoch,
70 000 EUR na vypracovanie architektonického a umeleckého riešenia expozície (vizuál jednotlivých prvkov),
Cieľ projektu:
Vybudovanie novej, modernej expozície v Oswienčime
Merateľné ukazovatele:
Počet 250 000 zahraničných návštevníkov ročne.
Vypracovanie scenára vrátane výskumu v archívoch 10 000 EUR.
Vypracovanie architektonického a umeleckého riešenia expozície (vizuál jednotlivých prvkov) 70 000 EUR.

Vypracoval: PhDr. Stanislav Mičev, PhD. generálny riaditeľ
Podpis:

Schválil : PhDr. Stanislav Mičev, PhD. generálny riaditeľ
Podpis:

V Banskej Bystrici, dňa 22.02.2021

dňa: 22.2.2021

Múzeum SNP Banská Bystrica

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie
Názov projektu: Pripomenutie 100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka - medzinárodná konferencia
Prvok programovej štruktúry: 08T 0103 - Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Výdavky v členení na položky/podpoložky

Bežné výdavky 600 spolu:
z toho:
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
640 - Bežné transfery
Kapitálové výdavky 700 spolu:
z toho:
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív
712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
716 - Prípravná a projektová dokumentácia
717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
718 - Rekonštrukcia a modernizácia
719 - Ostatné kapitálové výdavky
Výdavky celkom 600 + 700
Financovanie projektu podľa zdrojov
111 - Štátny rozpočet
11E1 - Finančný mechanizmus EHP
11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy
11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku
43 - Zdroje z predaja majetku
46 - Iné zdroje vyššie neuvedené
70 - Iné zdroje

Schválený rozpočet
0

0
0

Upravený rozpočet

Skutočnosť

% plnenia k schválenému
rozpočtu

15000
0
15 000
0
0

0

0

15 000

0

15 000

Vypracoval: Ing.Anna Jakubíková

Schválil : PhDr. Stanislav Mičev, PhD.

Podpis:vedúca úseku EPČ

Podpis: generálny riaditeľ

Dátum: 21.2.2021

Dátum:21.2.2021

Poznámka:
V rámci ekonomickej klasifikácie je potrebné uviesť do najnižšej úrovne - podpoložky údaje, ktoré organizácia rozpočtuje a čerpá.- ktoré sú pre ňu aktuálne

Upravený rozpočet a skutočnosť sa budú vykazovať pri hodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z dodatku č. 1 a to k 30.6. a 31.12.

% plnenia k upravenému
rozpočtu

Múzeum SNP Banská Bystrica

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie
Názov projektu: Obstaranie scenára a architektonické riešenie novej expozície v Osvienčime
Prvok programovej štruktúry: 08T 010E - Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR
Výdavky v členení na položky/podpoložky

Bežné výdavky 600 spolu:
z toho:
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
640 - Bežné transfery
Kapitálové výdavky 700 spolu:
z toho:
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív
712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov
716 - Prípravná a projektová dokumentácia
717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
718 - Rekonštrukcia a modernizácia
719 - Ostatné kapitálové výdavky
Výdavky celkom 600 + 700
Financovanie projektu podľa zdrojov
111 - Štátny rozpočet
11E1 - Finančný mechanizmus EHP
11E2 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
11E3 - Nórsky finančný mechanizmusy
11E4 - Spolufinancovanie z rozpočtu kapitoly
42 - Zdroje zo zisku
43 - Zdroje z predaja majetku
46 - Iné zdroje vyššie neuvedené
70 - Iné zdroje

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

% plnenia k schválenému
rozpočtu

0
0
0
0
80 000
0

80 000

80 000

80 000

Vypracoval: Ing.Anna Jakubíková

Schválil : PhDr. Stanislav Mičev, PhD.

Podpis:vedúca úseku EPČ

Podpis: generálny riaditeľ

Dátum: 21.2.2021

Dátum:21.2.2021

Poznámka:
V rámci ekonomickej klasifikácie je potrebné uviesť do najnižšej úrovne - podpoložky údaje, ktoré organizácia rozpočtuje a čerpá.- ktoré sú pre ňu aktuálne

Upravený rozpočet a skutočnosť sa budú vykazovať pri hodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z dodatku č. 1 a to k 30.6. a 31.12.

% plnenia k upravenému
rozpočtu

Návrh prioritného projektu
na rok
2021
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Gestorský organizačný útvar : sekcia kultúrneho dedičstva, odbor múzeí, galérií a knižníc
Predkladateľ projektu Múzeum SNP Banská Bystrica
Názov projektu: Pripomenutie 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka- medzinárodná konferencia
Termín začatia projektu: jún 2021
Termín ukončenia projektu: november 2021
Projekt financovaný z bežných
výdavkov/bežného transferu

Investičný projekt

Iné zdroje financovania (EÚ,
štrukturálne fondy)

Stručná charakteristika projektu:
Múzeum SNP predkladá požiadavku na bežné výdavky vo výške 15 000 EUR na pripomenutie si 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka
a usporiadanie medzinárodnej konferencie a participovať na plánovaných sprievodných spoločenských udalostí.
Osobnosť Alexandra Dubčeka patrí nepochybne medzi najväčšie postavy povojnovej histórie Európy, ale aj sveta. Jeho uznanie a akceptácia nemá
geografické ani ideologické hranice, je od česko-slovenskej jari 1968 až po svoju tragickú smrť (1992) hádam najuznávanejším symbolom boja za
slobodu, demokraciu a ľudské práva; symbolom porovnateľným iba s osobnosťou Nelsona Mandelu, nezlomiteľným bojovníkom proti apartheidu, za
slobodu a ľudské práva afrického obyvateľstva. Nie je vôbec náhodou, že práve títo dvaja velikáni sú prvými nositeľmi Sacharovovej ceny za slobodu
myslenia, najvyššieho európskeho ocenenia, ktoré udeľuje Európsky parlament. Alexander Dubček získal napokon aj najvyššie domáce uznanie
prijatím zákona Národnej rady o zásluhách Alexandra Dubčeka.
100. výročie narodenia takejto významnej osobnosti si zaslúži osobitnú pozornosť slovenskej verejnosti.
Múzeum SNP plánuje zorganizovať spolu s Historickým ústavom SAV pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
medzinárodnú konferenciu.
Iniciatívny výbor preto navrhuje nasledujúci program slávnostného pripomenutia si 100. Výročia narodenia Alexandra Dubčeka:
I. Slávnostná akadémia
Cieľ: Pripomenutie si našej najznámejšej historickej osobnosti v kontexte troch najvýznamnejších udalostí v slovenských dejinách: SNP, československej jari 1968 a nežnej revolúcie 1989. Všetky tri udalosti, ktorých bol Alexander Dubček aktívnym účastníkom a lídrom, majú svoj historický
význam v európskom i celosvetovom rozmere. A to práve svojím humanistickým posolstvom, ktorý ocenila aj NR SR prijatím osobitného zákona
o zásluhách Alexandra Dubčeka.
Program
: vystúpenie hudobného telesa
: vystúpenia významných osobností: spolupracovníkov, politických súputníkov (svetových aj domácich), predstaviteľov slovenského
verejného života
: premietnutie filmu Alexander Dubček
: hudobná vložka
II.

Medzinárodná konferencia „Aktuálnosť antifašizmu v celoeurópskom priestore“

Cieľ: Hrozba fašizmu sa stala realitou nášho života naprieč Európou. Posledné desaťročie sme v celej Európskej únií včítane
Slovenska zaznamenali rýchly nárast popularity fašistických hnutí. Kde sú ich korene a aká je ich dnešná ideologická výbava? Akým
naratívom dnes disponujú? Aké sú reálne hrozby súčasných foriem fašizmu?
100. výročie narodenia Alexandra Dubčeka je vhodnou príležitosťou na hľadanie odpovedí na túto nebezpečnú výzvu doby. Už aj preto, že
humanizmus Alexandra Dubčeka sa formoval práve v jeho aktívnom boji proti fašizmu už v Slovenskom národnom povstaní.
Účastníci: reprezentanti verejného života, protifašistické a ľudsko-právne občianske iniciatívy, odborná verejnosť, zahraniční hostia, účastníci SNP,
kultúrna obec.
Odborní garanti: PhDr. Stanislav Mičev PhD., PhDr. Slavomír Michálek DrSc., doc. PhDr. Boris Zala Csc.
III. Slávnostný koncert pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky a recepcia
Časový harmonogram prípravných prác:
1. Stretnutie iniciatívneho výboru I/21
2. Vypracovanie programu slávnostnej akadémie a medzinárodnej konferencie II/21
3. Rozposlanie informatívnych pozvánok V/21
4. Definitívne fixovanie miesta, programu a účastníkov VII/21
5. Rozposlanie pozvánok X/21

Návrh prioritného projektu
na rok
2021

Organizačné a administratívne náklady na organizáciu medzinárodnej konferencie a slávnostného koncertu vo výške 15 000 Eur:
1.
2.
3.
4.
5.

Miestnosť : NR SR, alternatívne MZVaEZ SR 200 EUR
Ubytovanie a cestovné (2 noci, cca 20 osôb) : 4 000 EUR
Obed pre účastníkov konferencie (teplý a studený bufet) : 1 500 EUR
Slávnostný koncert a recepcia : Kancelária prezidentky SR 7 000 EUR
Zborník z konferencie 300 ks : Historický ústav SAV 2 300 EUR

Cieľ projektu:
Cieľ: Pripomenutie si našej najznámejšej historickej osobnosti v kontexte troch najvýznamnejších udalostí v slovenských dejinách
Cieľ: Hľadanie a predchádzanie súčasnej hrozby fašizmu v Európe s cieľom vydania zborníka ako podklad pre vzdelávacie aktivity Múzea SNP.

Merateľné ukazovatele:
 Počet účastníkov medzinárodnej konferencie 20 zahraničných a 20 tuzemských účastníkov
 Zborník z konferencie 300 ks :

Vypracoval: PhDr. Stanislav Mičev, PhD.
Podpis:

Schválil . PhDr. Stanislav Mičev, PhD. Generálny riaditeľ
Podpis:

V Banskej Bystrici, dňa 21.2 2021

dňa: 21.2. 2021

