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Dodatok č. 1 

ku Kontraktu č. MK-1906/2020-421/22 764 

na rok 2021 

uzatvorený medzi 

Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a 

Slovenskou národnou knižnicou 

 

 

 

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:    Slovenská národná knižnica 

Sídlo:    Nám. J.C. Hronského 1, 036 01 Martin 

Štatutárny zástupca:  Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka SNK 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    SK60 8180 0000 0070 0007 1804 

IČO:     36138517 

    

 

(ďalej len „prijímateľ“) 

   

 

Preambula 

 

Týmto dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa kontrakt č. MK-1906/2020-421/22 764 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. 

    

 

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-1906/2020-421/22 764 na rok 2021 (ďalej len „kontrakt“) na zmene nasledovných ustanovení: 

 

1)      Znenie Článku II – Predmet kontraktu ods. 2, písm. f) v znení: 

 

f) realizácia prioritných projektov: 
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Akvizícia zbierkových predmetov do fondu Slovanského múzea A. S. Puškina a  Literárneho  múzea SNK  

(merateľné ukazovatele:  

7 kusov písomností patriacich bývalým majiteľom brodzianskeho kaštieľa,   

50 predmetov z pozostalosti Roberta  Broža, 

200 predmetov z pozostalosti Kláry Jarunkovej, 

10 predmetov patriacich Robertovi Brunovi, 

rozpočet 13 600€) 

                 

Rozšírenie úložných kapacít SNK na uchovávanie písomného kultúrneho dedičstva prestavbou objektu č.1 v 

detašovanom pracovisku SNK vo Vrútkach na depozity  (merateľné ukazovatele:  

vypracovanie stavebného projektu, 

získanie právoplatného stavebného povolenia, 

vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby 

rozpočet 50 592€) 

 

 

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

             2.    Bežné výdavky štátneho rozpočtu na plnenie činností  sa upravujú – navyšujú o sumu nula 

eur (slovom: nula) a kapitálové výdavky o sumu 64 192 eur (slovom: šesťdesiatštyri tisíc 

jednostodeväťdesiatdva). 

                Zvýšenie výdavkov je rozpísané v prílohách č. 1 a 2a až 2b. 

 

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-1906/2020/421/22 764 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 -2b. 

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                          Katarína Krištofová                 

    ministerka kultúry SR        štatutárny zástupca organizácie  

 

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. 



 
Návrh prioritného projektu 

na rok 
2021 

 

 
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 0106 
 
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie/odboru): Sekcia kultúrneho dedičstva 

  
 Predkladateľ projektu (názov organizácie): Slovenská národná knižnica 
 
 Názov projektu: Akvizícia zbierkových predmetov do Slovanského múzea A. S. Puškina a Literárneho múzea SNK 
 
 
 

Termín začatia projektu: máj 2021  

  
Termín ukončenia projektu: december 2021  

 
Projekt financovaný z bežných 
výdavkov/bežného transferu 

 Investičný projekt  
Iné zdroje financovania (EÚ, 
štrukturálne fondy) 

  
 
 
 

Stručná charakteristika projektu: 

 

A) Slovanské múzeum A. S. Puškina, ktoré je situované v kaštieli v Brodzanoch, vo svojej stálej expozícii prezentuje bývalých majiteľov 
kaštieľa - šľachtickú rodinu Friesenhof a Oldenburg, životné osudy jednotlivých členov, ich pôsobenie v rámci regiónu, slovenského 
a stredoeurópskeho kontextu, ale aj  ruský kontext rodiny a príbuzenské vzťahy s rodinou ruského básnika A. S. Puškina.  
SNK plánuje zaradiť do svojho fondu rodinnú korešpondenciu členov šľachtickej rodiny Friesenhof a Oldenbrug či ich zamestnancov 
(listy, pohľadnice) a cestovný denník/zápisník vojvodu Elimara Oldenburga z obdobia jeho pobytu vo Veľkej Británii v roku 1864.              
600,- € 
 

B) Robert Brož, významný slovenský typograf a knižný grafik, ktorý robil počas svojej tvorivej činnosti úpravy kníh, ktoré získali 
ocenenia vo viacerých súťažiach, napríklad Najkrajšie knihy Československa a Najkrajšie knihy Slovenska. SNK plánuje zaradiť do 
svojho fondu príležitostné bibliofílie s ilustráciami a grafickou úpravou tohto autora, ktoré boli vydávané v 60. a 70. rokoch 20. st. 
básnikom, diplomatom a vydavateľom Th. Herkeľom Florinom a ďalšími vydavateľmi.                      2 000,- € 
 

C) Literárne múzeum SNK venuje v súlade so Stratégiou akvizície zbierkových predmetov LM SNK systematickú pozornosť budovaniu 
jedinečného zbierkového fondu múzejných artefaktov - textových (múzejné knihy, krásne knihy, faksimile), výtvarných (obrazy, 
ilustrácie, drobné kresby, exlibrisy, plastiky, bábky, scénografiky, umelecký textil), auditívnych (Mg pásy, Mg kazety, gramoplatne, CD), 
audiovizuálnych (filmy hrané, filmy dokumentárne, videokazety, DVD), vecných (osobné predmety spisovateľov, nábytky, mince, 
medaily, známky, príležitostné obálky FDC atď.).  
V roku 2021 Literárne múzeum SNK plánuje doplniť zbierkový fond o knižné a vecné pamiatky po spisovateľke Kláre Jarunkovej a 
knižné ilustrácie akademického maliara Roberta Bruna.                11 000,- € 
 
 
Cieľ projektu: 
 

A) Po druhej svetovej vojne a emigrácii posledného majiteľa bol mobiliár brodzianskeho kaštieľa i bohatý rodinný archív (písomný 

a fotografický) Friesenhofovcov a Oldenburgovcov rozkradnutý a sčasti zničený. Múzeum dopĺňa svoj zbierkový fond o predmety  

z pozostalosti jednotlivých členov rodu. 

B) Výber predstavuje ucelenú kolekciu titulov z pozostalosti Roberta Broža. Kolekcia kníh múzejnej hodnoty reflektuje tvorbu 
neskôr prohibovaných básnikov, napr. Th. H. Florina a Janka Silana a tiež výtvarnú hodnotu grafickej úpravy knižných titulov, ktoré 
pochádzajú od významného reprezentanta slovenskej knižnej tvorby. 
 

C) Spisovateľka Klára Jarunková je výrazná spisovateľská osobnosť v literatúre pre deti a mládež. Je najprekladanejšou slovenskou 
autorkou v zahraničí. Jarunkovej diela vyšli v prekladoch do 36 jazykov. Autorka za svoju tvorbu získala viacero významných 
medzinárodných ocenení. Literárne múzeum SNK má vo svojom fonde časť pozostalosti po tejto spisovateľke (nábytok, osobné 
predmety, ilustrácie k jej dielam...). V Literárnom archíve SNK sa nachádzajú rukopisy k tejto autorke. SNK má záujem doplniť zbierkový 
fond Literárneho múzea o kompletnú kolekciu prekladov Kláry Jarunkovej, ktorá by bola vedená a spracovaná ako Knižnica Kláry 
Jarunkovej. Neodmysliteľnou súčasťou prezentácie osobnosti Kláry Jarunkovej sú aj tuzemské a medzinárodné ocenenia, ktoré získala 
za svoju tvorbu. 
 



 
Návrh prioritného projektu 

na rok 
2021 

 

 

Robert Brun patrí k výrazným osobnostiam generácie slovenských ilustrátorov 80-90 tych rokov. Literárne múzeum SNK má vo svojom 
fonde ilustrácie Roberta Bruna ku knihám Adam v škole nesedel a Učebnica na prestávku. SNK plánuje doplniť budovaný fond o knižné 
ilustrácie k ďalším oceneným knihám, napríklad ku knihe Václava Šuplatu Päť zázračníkov. Originálna kniha je súčasťou budovaného 
fondu kolekcie krásnych kníh. V súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 1995 získal Robert Brun Cenu Ministerstva kultúry SR za tieto 
ilustrácie. Akvizíciou originálov ilustrácií k tejto knihe sa naplní špecializácia Literárneho múzea SNK– mať vo svojom fonde originál 
ilustrácií aj ich výstup v tlačenej (knižnej) podobe.  

Merateľné ukazovatele: 
(merateľné ukazovatele výstupu, merateľné ukazovatele výsledku, merateľné ukazovatele efektívnosti - 
minimálne za každý typ ukazovateľa uviesť 1 počet v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva financií SR na usmernenie programového 
rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2)  
 

A) Písomnosti a predmety patriace bývalým majiteľom brodzianskeho kaštieľa obohatia múzejný fond o originálne zbierkové predmety 
s vysokou výpovednou hodnotou, umožňujúcou spoznávať život jednotlivých členov rodu.  
Celkovo 7 kusov písomností.     
 
B) Múzejné knihy a ilustrácie obohatia múzejný fond o originálne a unikátne zbierkové predmety.   
Robert Brož - 50 predmetov (20 kníh, 16 ilustrácií, 4 návrhy obálok kníh, 10 návrhov časopis Čitateľ) 
 
C) Zbierkové predmety, ktoré obohatia múzejné fondy o unikátne dobové a umelecké predmety. Akvirované zbierkové predmety budú 
prezentované v stálej expozícii a dočasných výstavách realizovaných múzeami  Slovenskej  národnej knižnice.  
Klára Jarunková - 200 predmetov (cca 150 kníh, 50 výtvarných a vecných pamiatok) 
Robert Brun - 10 predmetov 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vypracoval (meno, priezvisko): Mgr. Adriana Brázdová/PhDr. Alexandra Lukáčová Schválil (meno, priezvisko): Ing. Katarína Krištofová, PhD. 
 
Podpis:         Podpis: 
 
dňa: 19. 02. 2021        dňa:  



 
Návrh prioritného projektu 

na rok 

2021 
 

 
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 0109  – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 
 
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie):   Sekcia kultúrneho dedičstva 

  
 Predkladateľ projektu (názov organizácie):  Slovenská národná knižnica 
 
 Názov projektu:   Rozšírenie úložných kapacít SNK na uchovávanie písomného kultúrneho dedičstva prestavbou     

objektu č.1 v detašovanom pracovisku SNK vo Vrútkach na depozity 

  
 

Termín začatia projektu:     2021  

  
Termín ukončenia projektu:  2021  

 
Projekt financovaný z bežných 
výdavkov/bežného transferu 

 Investičný projekt  
Iné zdroje financovania (EÚ, 
štrukturálne fondy) 

  
 
 
 

Stručná charakteristika projektu : 

 Prioritný projekt spočíva vo vypracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, inžinierskej činnosti, 
zabezpečení právoplatného  stavebného povolenia a vypracovaní realizačnej projektovej dokumentácie stavby 
„Rozšírenie úložných kapacít SNK na uchovávanie písomného kultúrneho dedičstva prestavbou objektu č. 1 v  
 detašovanom pracovisku SNK vo Vrútkach na depozity“, vrátane výkazu výmer a položkovitého rozpočtu stavby a jej 
objektov. Projektové dokumentácie       budú vypracované  v súlade so Zákonom č 50/1976 Z.z.  ( stavebný zákon ) a 
Vyhláškou MŽP č. 453/2000 Z.z. 

   Pre potreby SNK a jej nedostatočných priestorových kapacít pre uloženie knižničných  dokumentov bude vypracovaná 
projektová dokumentácia a vydané právoplatné stavebné povolenie podkladom pre ďalší proces zabezpečovania 
investičných prostriedkov ako aj možnosť reagovania na prípadnú vhodnú výzvu na financovanie realizácie stavby zo 
štrukturálnych fondov. 

   V  roku 2019 bol   tento prioritný projekt (PP)  schválený vo výške 30 000 €  v rámci príslušného rozpočtového     
   opatrenia na investičnú akciu  č. 39726 s názvom Rekonštrukcia a  modernizácia objektov v detašovanom pracovisku  
   Vrútky. Tieto finančné prostriedky boli v decembri 2019 zaviazané na použitie v roku 2020. 
   Nakoľko nám v roku 2020   nebol schválený PP   na dofinancovanie PD, viazané prostriedky z roku 2019 ( prvok č.131 I )  
   neboli v roku 2020 rozviazané.  Na základe zrušenia VO bolo po súhlase MK SR  v roku 2020 vyhlásené nové VO  s  
   určením novej  predpokladanej  hodnoty zákazky vo výške  80 592 € s DPH.   Po možnosti použitia viazaných   
   finančných prostriedkov ( 30 000 € ) SNK žiada o dofinancovanie  PP na  vypracovanie projektových dokumentácií  vo   
   výške  50 592 € . 
Cieľ projektu: 
   Vypracovanie projektových  dokumentácií je nevyhnutný krok k zabezpečeniu stavebného povolenia a zároveň exaktne 

stanoví výšku potrebných investičných prostriedkov pre následnú realizáciu kompletnej rekonštrukcie objektu č.1 na 
depozitné priestory, ktoré umožnia uskladniť v prijateľných klimatických a technických podmienkach     aspoň časť 
knižných dokumentov, pre ktoré SNK v sídelnej budove už nemá voľné skladovacie kapacity. Značná časť knižných 
dokumentov je z týchto dôvodov uskladňovaná už niekoľko rokov v prenajatých priestoroch, čo je  pre SNK finančne 
náročné. V prípade výpovede z prenajatých priestorov sa SNK dostane do situácie, že knižný fond nebude mať kde 
uskladniť.  

     Prestavba objektu č.1 nerieši ani zďaleka celkové potrebné skladovacie priestory SNK. Tie je možné zabezpečiť len 
prístavbou nových depozitných priestorov v blízkosti sídelnej budovy  v lokalite Hostihora . Rieši však aspoň situáciu 
umiestnenia knižného fondu skladovaného v prenajatých priestoroch. Objekt č.1 v detašovanom pracovisku Vrútky je 
v majetku SR v správe SNK, čo prestavbu výrazne zjednodušuje. Objekt je v súčasnosti využívaný na dočasné 
skladovanie časti zbierok Literárneho múzea. Tieto budú po oprave a obnove budovy Literárneho múzea SNK vrátené  

     do zrekonštruovaných priestorov. 
 

Merateľné ukazovatele:  
Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie, získanie právoplatného stavebného povolenia a následné vypracovanie 
realizačnej projektovej dokumentácie stavby. 

 

 
Vypracoval (meno, priezvisko): Ing. Ladislav Remenár    Schválil (meno, priezvisko): Ing. Katarína Krištofová, PhD. 
                                                                                                                                                                                        generálna riaditeľka SNK 
Podpis:         Podpis: 
 
dňa:    19.02. 2021                                      dňa:  



          Príloha č. 1 

 
     

Zoznam podporených prioritných projektov vrátane ich finančného krytia 

 

 
a) Programová štruktúra 08T 0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov 

a knižničných fondov 

 

Názov projektu: „Akvizícia zbierkových predmetov do fondu Slovanského múzea 

A.S.Puškina a Literárneho múzea SNK“ 

 

Zdroje zo štátneho rozpočtu (kapitálové výdavky):   13 600,- € 

 

b) Programová štruktúra 08T 0109  – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 

Názov projektu: „Rozšírenie úložných kapacít SNK na uchovávanie písomného 

kultúrneho dedičstva prestavbou objektu č. 1 v detašovanom pracovisku SNK vo 

Vrútkach na depozity“  

 

Zdroje štátneho rozpočtu (kapitálové výdavky):    50 592,- € 

 
 



Bežné výdavky 600 spolu:

z toho:

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

630 - Tovary a služby

640 - Bežné transfery

Kapitálové výdavky 700 spolu: 13 600

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 13 600

Výdavky celkom 600 + 700 13 600

Financovanie projektu podľa zdrojov

111 - Štátny rozpočet 13 600

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

Vypracoval:Mgr.Adriana Brázdová/PhDr.Alexandra Lukáčová  Schválil (meno, priezvisko):  

Podpis: Podpis:

Dátum:   Dátum:

Poznámka:

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie

% plnenia k upravenému 

rozpočtu

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.

Výdavky v členení na položky/podpoložky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
% plnenia k schválenému 

rozpočtu



Bežné výdavky 600 spolu:

z toho:

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

630 - Tovary a služby

640 - Bežné transfery

Kapitálové výdavky 700 spolu: 50 592 0 0

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 50 592 0 0

717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia

718 - Rekonštrukcia a modernizácia

719 - Ostatné kapitálové výdavky

Výdavky celkom 600 + 700 50 592

Financovanie projektu podľa zdrojov

111 - Štátny rozpočet 50 592 0 0

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

Vypracoval: Ing. Ladislav Remenár  Schválil (meno, priezvisko):  

Podpis: Podpis:

Dátum:   Dátum:

Poznámka:

Výdavky na jednotlivý prioritný projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie

% plnenia k upravenému 

rozpočtu

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.

Výdavky v členení na položky/podpoložky Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť
% plnenia k schválenému 

rozpočtu


