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Dodatok č. 1 

ku Kontraktu č. MK-1906/2020-421/22771 

na rok 2021 

uzatvorený medzi 

Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a 

Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici 

 

 

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:    Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici  

štátna príspevková organizácia zriadená podľa § 21 zákona č. 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Sídlo:    Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca:  Blanka Snopková, riaditeľka knižnice 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    SK70 8180 0000 0070 0023 9822 

IČO:     35987006 

 

(ďalej len „prijímateľ“)    

 

 

 

Preambula 

 

Týmto dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa kontrakt č. MK-1906/2020-421/22771 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  
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Poskytovateľ a prijímateľ sa dohodli v súlade s Článkom VI ods. 3, Článkom II  a Článkom III 

kontraktu č. MK-1906/2020-421/22771 na rok 2021 (ďalej len „kontrakt“) na zmene nasledovných 

ustanovení: 

 

       1)   Znenie Článku II – Predmet kontraktu sa v ods. 2 dopĺňa o písmeno e) v znení: 

 e) realizácia prioritných projektov: 

 Prezentácia výstupov vedeckého výskumu a edičná činnosť ŠVK v Banskej Bystrici   

(merateľné ukazovatele: počet publikovaných vedeckých a odborných príspevkov 

vedeckovýskumných pracovníkov 50, počet vydaných edičných titulov 4, náklad 

vydaných edičných titulov 750, rozpočet 7 000,-€),  

 Akvizícia knižničného fondu 

(merateľné ukazovatele: prírastok knižničného fondu formou kúpy 270, počet 

dokumentov menne a vecne skatalogizovaných do spoločnej databázy projektu 

KIS3G 270, rozpočet 5 000,-€),  

 Ochrana knižničného fondu 

(merateľné ukazovatele: počet dokumentov označených čipmi RFID 8 000, počet 

opravených poškodených kníh 100, počet titulov a zväzkov skompletizovaných 

a zviazaných ročníkov periodík 1 000, počet zreštaurovaných starých a vzácnych tlačí 

5, rozpočet 14 000,-€),  

 Zabezpečenie prevádzky informačného systému ŠVK BB v zmysle zákona č. 95/2019 

o informačných technológiách vo verejnej správe 

(merateľné ukazovatele: zvýšenie počtu počítačov spĺňajúcich požiadavky zákona č. 

95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe v počte minimálne o 10 ks, 

rozpočet 15 000,-€),  

 Oprava a modernizácia osobného výťahu v NKP Župný dom 

(merateľné ukazovatele: počet návštevníkov s telesným postihnutím a seniorov 

využívajúci bezbariérový prístup do študovní, Spoločenskej sály, expozícií 

Literárneho a hudobného múzea a Galérie v podkroví – 500 návštevníkov ročne,  

rozpočet 5 000,-€),  

 Akvizícia zbierkových predmetov  

(merateľné ukazovatele: počet zbierkových predmetov 200, počet bádateľov 

v zbierkovom fonde múzea 30, rozpočet 3 000,-€),  

 Odborná ochrana zbierkových predmetov a zlepšenie ochrany a bezpečnosti budov 

a priestorov, v ktorých sú uložené a uchovávané zbierkové predmety 

(merateľné ukazovatele: počet zreštaurovaných zbierkových predmetov 7, počet 

návštevníkov pri prezentácii reštaurovaných zbierkových predmetov cca 200 

návštevníkov online, rozpočet 10 000,-€),  

 

 

 

2) 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 upravený – zvýšený o sumu 56 000 eur (slovom: päťdesiatšesť 

tisíc) a v rámci kapitálových výdavkov o sumu 3 000 eur (slovom:  tri tisíc). 

                Zvýšenie príspevku je rozpísané v prílohách č. 1 a 2a až g. 

 

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. 
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Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

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

kontraktu č. MK-1906/2020/421/22771na 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 - g. 

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          PhDr. Blanka Snopková, PhD. 

    ministerka kultúry SR         štatutárny orgán  

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Zoznam podporených prioritných projektov vrátane ich finančného krytia  

Príloha č. 2a až g – Výdavky na jednotlivé prioritné projekty v členení podľa ekonomickej 

klasifikácie. 



Príloha č. 1 – Zoznam podporených prioritných projektov vrátane ich finančného krytia  

 

 
Por. 

č. 

Prvok 

programovej 

štruktúry 

Názov prioritného projektu  Finančné 

krytie zo ŠR 

1. 08T0103 Prezentácia výstupov vedeckého výskumu a edičná činnosť ŠVK 

v Banskej Bystrici   

7 000 € 

2. 08T0106 Akvizícia knižničného fondu  5 000 € 

3. 08T0109 Ochrana knižničného fondu  14 000 € 

4. 0EK0I03 Zabezpečenie prevádzky informačného systému ŠVK BB v zmysle 

zákona č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe  

15 000 € 

5. 08T0109 Oprava a modernizácia osobného výťahu v NKP Župný dom  5 000 € 

6. 08T010C Akvizícia zbierkových predmetov  3 000 € 

7. 08T010E Odborná ochrana zbierkových predmetov a zlepšenie ochrany 

a bezpečnosti budov a priestorov, v ktorých sú uložené a uchovávané 

zbierkové predmety LHM 

10 000 € 

 



Názov projektu: Prezentácia výstupov vedeckého výskumu ŠVK v Banskej Bystrici

Bežné výdavky 600 spolu: 7 000

z toho:

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

630 - Tovary a služby 7 000

z toho: 637004 7 000

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 7 000

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 (meno, priezvisko):  Ing. Ivana Poláková, PhD. Schválil (meno, priezvisko):  PhDr. Blanka Snopková, PhD.

Podpis: Podpis:

Dátum:   22.2.2021 Dátum: 22.2.2021

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



 Návrh prioritného projektu 
na rok 
2021 

 

 
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T0106 – Akvizícia zbierkových predmetov a knižničných fondov 
Gestorský organizačný útvar: Sekcia kultúrneho dedičstva  

  
 Predkladateľ projektu: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 
 
 Názov projektu: Sprístupnenie digitálnej knižnice ŠVK v Banskej Bystrici a akvizícia knižničného fondu  
 
 
 

Termín začatia projektu: 1. 1. 2021  

  
Termín ukončenia projektu: 31. 12. 2021  

 
Projekt financovaný z bežných 
výdavkov/bežného transferu 

 Investičný projekt  
Iné zdroje financovania (EÚ, 
štrukturálne fondy) 

  
 

 
 

Stručná charakteristika projektu: 
 

Jednou zo základných úloh knižníc je budovanie knižničných fondov a poskytovanie informácií v súlade s potrebami občanov. Akvizícia knižničného 
fondu a akvizícia historických knižničných dokumentov je realizovaná v znení zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení 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 zákona č. 38/2014 Z. z.  

Knižnica pre svojich používateľov získava všetky typy dokumentov (domáce i zahraničné monografie, periodiká, špeciálne typy dokumentov) a to 
v tlačenej, ale čoraz viac aj v elektronickej podobe. S nárastom cien a ponukou drahých elektronických dokumentov však dlhodobo pociťujeme 
nedostatok finančných prostriedkov. 

Novelou zákona č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým 
opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, sa zmenili aj podmienky poskytovania povinných 
výtlačkov. Okrem populárno-náučnej literatúry (monografickej aj periodickej) knižnica stratila nárok aj na beletriu, ktorá ale pre používateľov našej 
knižnice – študentov a pedagógov jazykovedy, literatúry, prekladateľstva a tlmočníctva – je študijným materiálom. 

 
Pre systematickú a efektívnu akvizíciu všetkých typov dokumentov (domácich aj zahraničných) sú potrebné finančné prostriedky vo výške 5 000,- €. 
 
Cieľ projektu: 

- v súlade s úlohami a poslaním knižnice kontinuálne doplňovať knižničný fond; 
- efektívnou akvizíciou knižničného fondu, vykonávanou systematicky a priebežne, zabezpečiť uspokojovanie informačných potrieb 

používateľov knižnice; 
- katalogizáciou knižničného fondu v spoločnej databáze projektu KIS3G prispievať k budovaniu súborného katalógu slovenských knižníc 

a národnej bibliografie ako podkladu pre projekty digitalizácie 

Merateľné ukazovatele: 
 

- prírastok knižničného fondu 
- počet dokumentov menne a vecne skatalogizovaných do spoločnej databázy projektu KIS3G 
- počet návštevníkov knižnice a ich spokojnosť pri napĺňaní ich informačných potrieb 
- počet výpožičiek dokumentov 

 

Vypracoval: Mgr. Jana Vranová      Schválil: PhDr. Blanka Snopková, PhD. 
 
Podpis:         Podpis: 
dňa: 22. 2. 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: Sekcia kultúrneho dedičstva a kultúry národnostných menšín 

  
 Predkladateľ projektu: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 
 
 Názov projektu: Ochrana knižničného fondu 
 
 
 

Termín začatia projektu: 1. 1. 2021  

  
Termín ukončenia projektu: 31. 12. 2021  

 
Projekt financovaný z bežných 
výdavkov/bežného transferu 

 Investičný projekt  
Iné zdroje financovania (EÚ, 
štrukturálne fondy) 

  
 
 
 

Stručná charakteristika projektu: 
 
Ochrana knižnično-informačných fondov (historických aj súčasnej produkcie) a zlepšenie ochrany a bezpečnosti budov a priestorov, v ktorých je 
knižničný fond uložený, patria k dôležitým úlohám knižníc. 
 
Nové skladové priestory, získané v roku 2019, navýšili plochu a zároveň finančné aj časové náklady na ich udržiavanie. Za účelom efektívnej očisty 
podkladu je potrebné zakúpiť priemyselný vysávač. Hodnota výkonných vysávačov sa pohybuje okolo 3 000,- € a vyššie. 
 
Za účelom modernizácie a elektronizácie pracovných postupov a za účelom ochrany knižničného fondu sú dokumenty označované čipmi RFID. 
V marci 2019 bolo v rámci rekonštrukcie a modernizácie priestorov požičovne sprevádzkované samoobslužné zariadenie Selfcheck. Celý výpožičný 
proces funguje na základe technológie RFID. V roku 2021 potrebujeme zakúpiť čipy v hodnote cca 3 600,- €.  
 
Štátna vedecká knižnica v zmysle zásad akvizície získava do svojho knižničného fondu okrem nových dokumentov aj staré a vzácne tlače, ktoré sú 
dokladom národného kultúrneho dedičstva. Ich hodnota je daná najmä regionálnymi prvkami (tlačiari, autori, mecéni, vlastníci). Z dôvodu ich ochrany 
a zároveň ochrany dokumentov našou knižnicou už uchovávaných je potrebné zabezpečiť ich očistu (dezinfekciu). Mnohé vzácne dokumenty je 
potrebné za účelom sprístupnenia odbornej verejnosti reštaurovať. 
 
Často používané tituly kníh aj zviazaných periodík (najmä z oblasti politológie, kulturológie, pedagogiky, práva, jazykovedy, spoločenských vied 
a ekonómie) sa rozpadajú a je potrebné ich preväzovať. Ochranu je potrebné zabezpečiť aj skompletizovaným ročníkom odborných periodík, ktoré 
knižnica podľa zákona trvalo uchováva pre svojich používateľov. Ročne sa v knižnici skompletizuje okolo 1 400-1 500 zväzkov periodík v hodnote cca 
7 400,- €. 
 
Náklady na reštaurovanie a ochranu dokumentov (čipy RFID, väzbu periodík, preväzbu poškodených kníh), očistu skladových priestorov sú vo výške 
14 000,- €. 
 
Cieľ projektu: 
 

- modernizácia knižničných služieb, urýchlenie výpožičného procesu; 
- ochrana fondu zabránením neoprávneného odnášania dokumentov z priestorov knižnice; 
- uchovávanie a sprístupňovanie odbornej periodickej tlače vo viazanej forme ako aj oprava poškodených kníh, 
- reštaurovanie starých a vzácnych tlačí, ich prezentácia a sprístupnenie odbornej verejnosti 

 
Merateľné ukazovatele: 
 

- počet dokumentov označených čipmi RFID 
- počet opravených poškodených kníh 
- počet titulov a zväzkov skompletizovaných a zviazaných ročníkov periodík 
- počet zreštaurovaných starých a vzácnych tlačí 

 
  

Vypracoval: Mgr. Jana Vranová      Schválil: PhDr. Blanka Snopková, PhD. 
 
Podpis:         Podpis: 
dňa: 22. 2. 2021        dňa: 



 Návrh prioritného projektu 
na rok 
2021 

 

 
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T0109 - Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 
 
Gestorský organizačný útvar: Sekcia kultúrneho dedičstva 

  

 Predkladateľ projektu : Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 
 
 Názov projektu: Zabezpečenie prevádzky informačného systému ŠVK BB v zmysle zákona č.95/2019 o informačných technológiách    
                            vo verejnej správe.  

 
 

Termín začatia projektu: január 2021  

  
Termín ukončenia projektu: december 2021  

 
Projekt financovaný z bežných 
výdavkov/bežného transferu 

 Investičný projekt  
Iné zdroje financovania (EÚ, 
štrukturálne fondy) 

  

 
Stručná charakteristika projektu: 
 
Technické vybavenie knižnice nákupom počítačovej techniky, stojanového racku  a čítačiek-RFID s cieľom zabezpečiť 
prevádzku informačných systémov v zmysle zákona č.95/2019, nakoľko súčasný stav počítačovej techniky vyžaduje 
výmenu 15 počítačov s OS Windows XP, ktoré nezodpovedajú požiadavkám na informačnú bezpečnosť, umiestnenia 
servra do stojanu,  výmenu 17 ks čitačiek-RFID so softvérom a tlačiareň plastových kariet. 

 
 
Cieľ projektu: 
 
Cieľom projektu je na zákonnej úrovni zabezpečiť celý životný cyklu informačných technológií v našej organizácii a tak 
splniť úlohu do 1.5.2021, dokedy musia byť uplatnené všetky opatrenia v zmysle zákona o informačných technológiách.  
Permanentné zabezpečovanie kontinuity v modernizácii technického vybavenia knižnice v súlade z požiadavkami  
na informačnú bezpečnosť. Umožniť kompatibilitu selfcheku so študentskými kartami ISIC. 

Merateľné ukazovatele: 
 
Zvýšenie počtu výpožičiek dokumentov zo študovní 
Zvýšenie spokojnosti používateľov knižnice pri napĺňaní ich informačných potrieb 
 
 
 
 
 
  

 
Vypracoval: Ing. Alexander Poláčik      Schválil : PhDr. Snopková Blanka PhD. 
 
Podpis:         Podpis: 
 
dňa:                        dňa:   



 
Návrh prioritného projektu 

na rok 
2021 

 

 
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T0109 Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 
 
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR 

  
 Predkladateľ projektu (názov organizácie): Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 
 
 Názov projektu: Oprava a modernizácia osobného výťahu v NKP Župný  dom 

 
 

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: 

 
Výmena hydraulického systému osobného výťahu v NKP Župný dom, ktorý slúži na  bezbariérový prístupu do  študovní 
ŠVK, expozícií Literárneho a hudobného múzea a Galérie v podkroví lokalizovaných na 1. a 2. poschodí objektu NKP 
Župný dom, Lazovná č.9, Banská Bystrica   
 
 
Cieľ projektu: 
 
Našim cieľom je realizácia modernizácie osobného výťahu,, ktorá v súlade s prioritami MKSR na rok 2021 v oblasti 
KULTÚRY ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN (fyzická debarierizácia organizácií) zabezpečí elimináciu havarijného stavu 
výťahu a zabezpečí možnosť bezbariérového prístupu ku knižničným službám, múzejným expozíciám a návštevu 
kultúrnych podujatí. na 1. a 2. poschodí objektu .Projekt  je v súlade so Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva na 
roky 2015 -2020 strategická oblasť 3, priorita 3.4, opatrenie 3.4.1. 

Merateľné ukazovatele: 
 
- Počet návštevníkov s telesným postihnutím využívajúci bezbariérový prístupu do  študovní, Spoločenskej sály, 

expozícií  Literárneho a hudobného múzea a Galérie v podkroví  
  
 

 
Vypracoval (meno, priezvisko): RNDr. Martin Kassa          Schválil (meno, priezvisko): : PhDr. Blanka Snopková, PhD. 
            
 
 
Podpis:         Podpis: 
 
dňa:22.2.2021         dňa:   



 Návrh prioritného projektu 
na rok 
2021 

 

 
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 08T 010C Stratégia nákupu slovacík múzejnej a galerijnej hodnoty  
Gestorský organizačný útvar: Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR 

  
 Predkladateľ projektu: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum, Lazovná 9, 975 58  Banská Bystrica 
 
 Názov projektu: Akvizícia zbierkových predmetov 
 
 
 

Termín začatia projektu: 01. 01. 2021 

  
Termín ukončenia projektu: 15. 12. 2021 

 
Projekt financovaný z bežných 
výdavkov/bežného transferu 

 Investičný projekt  
Iné zdroje financovania (EÚ, 
štrukturálne fondy) 

  
 

 
 

Stručná charakteristika projektu: 

 
Literárne a hudobné múzeum, vychádzajúc zo svojho zamerania na dokumentáciu literárnej a hudobnej kultúry regiónu, z prepojenia na vlastnú 
vedeckovýskumnú činnosť a v súlade s akvizičným plánom LHM, zameria akvizičnú činnosť v roku 2021 na nákup slovacík múzejnej a galerijnej 
hodnoty dokumentujúcich  významné osobnosti, umelecké telesá a podujatia v oblasti literatúry, ochotníckeho divadla a hudby:  

- Unikátnu kolekciu pozostalosti hudobného skladateľa Vladimíra Gajdoša (1000,00 €), 
- Unikátnu kolekciu pozostalosti spisovateľky Terézie Vansovej (1500,00 €) 
- Notový archív Závodného orchestra Podbrezová (300,00 €) 
- Aranžmány Jozefa Karvaša (200,00 €) 

 
Cieľ projektu: 
 
Akvizícia zbierkových predmetov podľa plánu zbierkotvornej činnosti, vedeckovýskumnej činnosti a v zmysle zriaďovacej listiny LHM má za cieľ 
systematicky a cieľavedome pokrývať dokumentovanie osobností, inštitúcií a akcií z oblasti literárneho a hudobného života spoločnosti, súčasne 
v súlade so želaním osobností, ktoré ešte za života vyjadrili svoje želanie mať svoj fond uložený a sprístupňovaný v Literárnom a hudobnom múzeu 
v Banskej Bystrici. Nezanedbateľným cieľom je zachrániť uvedené zbierky pred ich zničením alebo vývozom do zahraničia. 
 
 

Merateľné ukazovatele: 
 
Rozšírenie zbierok o čo najunikátnejšie zbierkové predmety regionálneho a celoslovenského významu 

- počet zbierkových predmetov 
- počet bádateľov v zbierkovom fonde múzea 
- počet prezentácií zbierkového fondu múzea  

 
 
  

Vypracoval: Mgr. Soňa Šváčová, PhD.    Schválil: PhDr. Blanka Snopková, PhD. 
 
Podpis:       Podpis: 
 
dňa:        dňa:  



 
Návrh prioritného projektu 

na rok 
2021 

 

 
Kód a názov prvku programovej štruktúry MK SR: 0EKOI03 – Podporná infraštruktúra 
 
Gestorský organizačný útvar (názov vecnej sekcie): Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR 
 

  
 Predkladateľ projektu (názov organizácie): Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum, Lazovná 9, 975 58  
Banská Bystrica 
 
 Názov projektu: Odborná ochrana zbierkových predmetov a zlepšenie ochrany a bezpečnosti budov a priestorov, v ktorých sú uložené 
a uchovávané zbierkové predmety LHM  
 
 
 

Termín začatia projektu: 01. 01. 2021 

  
Termín ukončenia projektu: 15. 12. 2021 

 
Projekt financovaný z bežných 
výdavkov/bežného transferu 

 Investičný projekt  
Iné zdroje financovania (EÚ, 
štrukturálne fondy) 

  
 
 
 

Stručná charakteristika projektu: 

Literárne a hudobné múzeum ochraňuje 60000 zbierkových predmetov, medzi ktoré patria vzácne exempláre s jedinečným výskytom na Slovensku:  
o. i.  najucelenejšia kolekcia ľudových hudobných nástrojov na Slovensku, artefakty tradičnej bábkarskej kultúry i literárneho a hudobného života 
regiónu. V záujme zachovať toto excelentné kultúrne dedičstvo pre nasledujúce generácie zabezpečuje LHM, ako jednu zo základných odborných 
činností, ich ochranu v oblasti odborného uloženia a odborného ošetrenia.  
Projekt je zameraný na: 
1. Zabezpečenie obalového materiálu na ochranu vzácnych zbierok v zmysle Plánu evakuácie zbierkových predmetov (1000,00 €)  
2. Reštaurovanie zbierkových predmetov: (9000,00 €) 

- unikátny neznámy obraz vynálezcu svetového významu, kňaza, maliara a politika Jozefa Murgaša: Krajina s chalupou, plátno, olej, ev. č. L 
19474, degradácia: odlúpená farba, poškodený rám; 

- kresby Jozefa Murgaša – 8 exemplárov; ev. č. L 18610 – L 18617, degradácia: povrch mechanicky poškodený, stmavnutý, zažltnutý; 
- neorenesančná drevená stolička z 19. storočia z pracovne spisovateľa a dramatika Petra Karvaša, ev. č. L 14614 degradácia: rozsušené 

drevo, nestabilná; 
- posteľ spisovateľa Jozefa Gregora-Tajovského, drevo, ev. č. L 15918, degradácia: chýbajúca časť predmetu. 

Cieľ projektu: 
Záchrana zbierkových predmetov pred degradáciou prostredníctvom odborného uloženia a ich následné sprístupnenie verejnosti v expozíciách LHM, 
osobitne v Pamätnom dome Jozefa Gregora-Tajovského v Tajove. 
 
 

Merateľné ukazovatele: 
- Kondícia zbierkových predmetov ako kultúrneho dedičstva  
- klimatické podmienky uloženia zbierkových predmetov 
- priestorová kapacita depozitárov 
- počet a spokojnosť návštevníkov pri prezentácii reštaurovaných zbierkových predmetov  
 

 
  

Vypracoval: Mgr. Soňa Šváčová, PhD.      Schválil: PhDr. Blanka Snopková, PhD. 
 
Podpis:         Podpis: 
 
dňa:          dňa:  



Názov projektu: Prezentácia výstupov vedeckého výskumu ŠVK v Banskej Bystrici

Bežné výdavky 600 spolu: 7 000

z toho:

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

630 - Tovary a služby 7 000

z toho: 637004 7 000

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 7 000

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 (meno, priezvisko):  Ing. Ivana Poláková, PhD. Schválil (meno, priezvisko):  PhDr. Blanka Snopková, PhD.

Podpis: Podpis:

Dátum:   22.2.2021 Dátum: 22.2.2021

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



Názov projektu: Sprístupnenie digitálnej knižnicw ŠVK v Banskej Bystrici a akvizícia knižničného fondu 

Bežné výdavky 600 spolu: 5 000

z toho:

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

630 - Tovary a služby 5 000

z toho: 633009 5 000

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 5 000

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 (meno, priezvisko):  Mgr. Jana Vranová Schválil (meno, priezvisko):  PhDr. Blanka Snopková, PhD.

Podpis: Podpis:

Dátum:   22.2.2021 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



Názov projektu: Ochrana knižničného fondu

Bežné výdavky 600 spolu: 11 000

z toho:

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

630 - Tovary a služby 11 000

z toho: 633006 3 600

637004 7 400

640 - Bežné transfery

Kapitálové výdavky 700 spolu: 3 000

z toho:

711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív

712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí

713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 3 000

z toho: 713004 3 000

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 14 000

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 (meno, priezvisko):  Mgr. Jana Vranová Schválil (meno, priezvisko):  PhDr. Blanka Snopková, PhD.

Podpis: Podpis:

Dátum:   22.2.2021 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



Názov projektu:  Zabezpečenie prevádzky informačného systému ŠVK BB v zmysle zákona č.95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe. 

Bežné výdavky 600 spolu: 15 000

z toho:

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

630 - Tovary a služby 15 000

z toho: 633002 15 000

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 15 000

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 (meno, priezvisko):  Ing. Alexander Poláčik Schválil (meno, priezvisko):  PhDr. Blanka Snopková, PhD.

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



Názov projektu: Oprava a modernizácia osobného výťahu v NKP Župný  dom

Bežné výdavky 600 spolu: 5 000

z toho:

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

630 - Tovary a služby 5 000

z toho: 635004 5 000

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 5 000

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 (meno, priezvisko):  Martin Kassa Schválil (meno, priezvisko):  PhDr. Blanka Snopková, PhD.

Podpis: Podpis:

Dátum:   22.2.2021 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



Názov projektu: Akvizicia zbierkových predmetov

Bežné výdavky 600 spolu:

z toho:

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

630 - Tovary a služby

640 - Bežné transfery

Kapitálové výdavky 700 spolu: 3 000

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 3 000

z toho: 719002 3 000

Výdavky celkom 600 + 700 3 000

Financovanie projektu podľa zdrojov

111 - Štátny rozpočet 3 000

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 (meno, priezvisko):  Sońa Šváčová Schválil (meno, priezvisko): Blanka Snopková

Podpis: Podpis:

Dátum:   22.2.2021 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



Názov projektu: Odborná ochrana zbierkových predmetov a zlepšenie ochrany a bezpečnosti budov a priestorov, v ktorých sú uložené a uchovávané zbierkové predmety LHM

Bežné výdavky 600 spolu: 10 000

z toho:

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

630 - Tovary a služby 10 000

z toho: 633006 1 000

635006 9 000

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 10 000

Financovanie projektu podľa zdrojov

111 - Štátny rozpočet 10 000

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 (meno, priezvisko): Sońa Šváčová Schválil (meno, priezvisko): Blanka Snopková

Podpis: Podpis:

Dátum:   22.2.2021 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


