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SNM-R-INÉ-2010/2618 
Dodatok č. 4 

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 27140130063 zo  dňa 
15.03.2010 s názvom projektu: „Múzeá tretej generácie na Slovensku“.  

 
 
Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „poskytovateľ“): 
 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Riadiaci orgán pre OP ZaSI 
So sídlom:  Špitálska 4, 816 43 Bratislava 
IČO:                  00 681 156 
DIČ:                  2020796338 
Zastúpený:   RNDr. Jozef Mihál, minister 
 
Prijímateľ :  
 
Slovenské národné múzeum 
So sídlom:  Vajanského nábrežie 2, 810 06  Bratislava 
IČO:  00 164 721 
DIČ:  2020603068 
Zastúpený:  PaedDr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ 
 
Kód ITMS: 27140130063 
 
 

V súlade s čl. 8 ods. 1 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy 27140130063 zo dňa 15.03.2010 (ďalej len 
„zmluva“),  sa zmluvné strany dohodli,  

 
že zmluva sa mení nasledovne: 

 
I. 
 

V prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa  tabuľky  č. 5, č. 7 a č. 8 
menia nasledovne:  

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu 

Názov aktivity 
Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku 

(názov merateľného ukazovateľa výsledku)) 
Merná 

jednotka 

Počet 
jednoti

ek 
Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 Aktivita 1:  Definovanie účinných mechanizmov 

a vhodných metód na rozvoj múzejníctva v SR 
(advokácia múzeí) 

Počet vypracovaných štúdií, analýz, 
strategických dokumentov 
 
Počet školených osôb 

počet 
 

počet 

2 
 
2 

2 Aktivita 2: Príprava vzdelávacích programov 
a metodických materiálov ako podpory 
vzdelávania zamestnancov múzeí 

Počet novovytvorených vzdelávacích 
programov 
 
Počet e-learningových projektov 

počet 
 

počet 

18 
 
2 

3 Aktivita 3: Vzdelávanie zamestnancov v oblasti 
správy zbierkového fondu, práce s verejnosťou 
a manažmentu kultúrnych organizácií 

Počet školených osôb počet 875 

4 Aktivita 4: Realizácia súťaží, odborných 
seminárov a študijných ciest doma i v zahraničí 

Počet školených osôb počet 470 
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7. Rozpočet projektu 

Skupina výdavkov 
Oprávnené 

výdavky 
(v EUR) 

Neoprávnené 
výdavky 

(v EUR) 

Celkové 
výdavky 

projektu (v 
EUR) 

Názov aktivity 

610620 osobné náklady 
31 023 

 
0 

31 023 
 

Definovanie účinných mechanizmov 
a vhodných metód na rozvoj 
múzejníctva v SR (advokácia 
múzeí),  
Príprava vzdelávacích programov a 
metodických materiálov ako podpory 
vzdelávania zamestnancov múzeí,   
Vzdelávanie zamestnancov v oblasti 
správy zbierkového fondu, práce s 
verejnosťou a manažmentu,  
Realizácia súťaží, odborných 
seminárov a študijných ciest doma 
i v zahraničí  

631001 Tuzemské cestovné 
náhrady 

46 647 
 

0 46 647 

Definovanie účinných mechanizmov 
a vhodných metód na rozvoj 
múzejníctva v SR (advokácia 
múzeí),  
Príprava vzdelávacích programov a 
metodických materiálov ako podpory 
vzdelávania zamestnancov múzeí,   
Vzdelávanie zamestnancov v oblasti 
správy zbierkového fondu, práce s 
verejnosťou a manažmentu,  
Realizácia súťaží, odborných 
seminárov a študijných ciest doma 
i v zahraničí  

631002 Zahraničné cestovné 
náhrady 

5 922,82 
 

0 
5 922,82 

 

Realizácia súťaží, odborných 
seminárov a študijných ciest doma 
i v zahraničí 

633002 Materiál Výpočtová 
technika 

10 395 
 

0 
10 395 

 

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti 
správy zbierkového fondu, práce 
s verejnosťou a manažmentu 

633004 Materiál Prevádzkové 
stroje, prístroje, zariadenie, 
technika a náradie 

1 618 
 

0 
1 618 

 

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti 
správy zbierkového fondu, práce 
s verejnosťou a manažmentu 

633006 Všeobecný materiál 
4 500 

 
0 

4 500 
 

Definovanie účinných mechanizmov 
a vhodných metód na rozvoj 
múzejníctva v SR (advokácia 
múzeí),  
Príprava vzdelávacích programov a 
metodických materiálov ako podpory 
vzdelávania zamestnancov múzeí 

633009 Materiál Knihy, časopisy, noviny , 
učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné 
pomôcky 

2 700 0 2 700 

Príprava vzdelávacích programov a 
metodických materiálov ako podpory 
vzdelávania zamestnancov múzeí 
 

633013 Materiál Softvér a licencie 1 575  0 1 575 
Vzdelávanie zamestnancov v oblasti 
správy zbierkového fondu, práce 
s verejnosťou a manažmentu 

636001 Nájom Budov, 
objektov alebo ich častí 

1 400 
 

0 
1 400 

 

Definovanie účinných mechanizmov 
a vhodných metód na rozvoj 
múzejníctva v SR (advokácia múzeí) 

637001 Školenia, kurzy, 
semináre, porady, konferencie, sympóziá 

221 701 
 

0 221 701 

Definovanie účinných mechanizmov 
a vhodných metód na rozvoj 
múzejníctva v SR (advokácia 
múzeí),  
Vzdelávanie zamestnancov v oblasti 
správy zbierkového fondu, práce s 
verejnosťou a manažmentu,  
Realizácia súťaží, odborných 
seminárov a študijných ciest doma 
i v zahraničí 

637004 Všeobecné služby 
32 046,78 

 
0 

32 046,78 
 

Definovanie účinných mechanizmov 
a vhodných metód na rozvoj 
múzejníctva v SR (advokácia 
múzeí),  
Príprava vzdelávacích programov a 
metodických materiálov ako podpory 
vzdelávania zamestnancov múzeí 

637005 Špeciálne služby 
25 426 

 
0 

25 426 
 

Príprava vzdelávacích programov a 
metodických materiálov ako podpory 
vzdelávania zamestnancov múzeí,  
Vzdelávanie zamestnancov v oblasti 
správy zbierkového fondu, práce s 
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verejnosťou a manažmentu 

637007 Cestovné náhrady 506 0 506 

Definovanie účinných mechanizmov 
a vhodných metód na rozvoj 
múzejníctva v SR (advokácia múzeí) 
 

637011 Štúdie, expertízy, 
posudky 

16 000 
 

0 16 000 

Definovanie účinných mechanizmov 
a vhodných metód na rozvoj 
múzejníctva v SR (advokácia 
múzeí),  
Príprava vzdelávacích programov a 
metodických materiálov ako podpory 
vzdelávania zamestnancov  
múzeí 

637014 Stravovanie 45 794 0 45 794 

Definovanie účinných mechanizmov 
a vhodných metód na rozvoj 
múzejníctva v SR (advokácia 
múzeí),  
Príprava vzdelávacích programov a 
metodických materiálov ako podpory 
vzdelávania zamestnancov múzeí,   
Vzdelávanie zamestnancov v oblasti 
správy zbierkového fondu, práce s 
verejnosťou a manažmentu,  
Realizácia súťaží, odborných 
seminárov a študijných ciest doma 
i v zahraničí 

637027 Odmeny zamestnancov mimo 
pracovného pomeru 

67 500 
 

0 67 500 

Definovanie účinných mechanizmov 
a vhodných metód na rozvoj 
múzejníctva v SR (advokácia 
múzeí),  
Príprava vzdelávacích programov a 
metodických materiálov ako podpory 
vzdelávania zamestnancov múzeí 

910 – Paušálne nepriame výdavky 
101 847,71 

 
0 

101 847,71 
 

Riadenie projektu,  
Publicita a informovanosť 

920 – Rezerva na nepredvídané výdavky 
 

11 177,69 
 

0 
11 177,69 

 
Rezerva na nepredvídané výdavky 

CELKOVO 627780 
 

0 
627780 

 
 

 
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít 

Aktivita Oprávnené výdavky Neoprávnené výdavky Výdavky celkovo 
Hlavné aktivity (číslo / názov)    
1 1.Definovanie účinných mechanizmov a 

vhodných metód na rozvoj 
múzejníctva v SR (advokácia múzeí) 

66 141,45 0,00 66 141,45 

2 2.Príprava vzdelávacích programov a 
metodických materiálov ako podpory 
vzdelávania zamestnancov múzeí 

  105 109,68 0,00 105 109,68 

3 3.Vzdelávanie zamestnancov v oblasti 
správy zbierkového fondu, práce s 
verejnosťou a manažmentu 

317 425,35 0,00 317 425,35 

4 4.Realizácia súťaží, odborných 
seminárov a študijných ciest doma i v 
zahraničí 

26 078,12 0,00 26 078,12 

Podporné aktivity    
Riadenie projektu 91 745,00 0,00 91 745,00 
Publicita a informovanosť 10 102,71 0,00 10 102,71 
Rezerva na nepredvídané výdavky 11 177,69 0,00 11 177,69 

CELKOVO  627 780 0,00 627 780 

 
 
 

II. 
 

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch identických exemplároch, z ktorých jeden obdrží 

prijímateľ a tri poskytovateľ. 
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v súlade so zákonom 
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546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov, a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je žiadosť o povolenie vykonania zmeny s prílohami. 
 
 
 
 
        
 
              
V Bratislave dňa                                                  V Bratislave dňa  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    
......................................................                                              ....................................................                     
           RNDr. Jozef Mihál                   PaedDr. Rastislav Púdelka 
                    minister                                           generálny riaditeľ  
práce, sociálnych vecí a rodiny SR                Slovenského národného múzea  

 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
Žiadosť o povolenie vykonania zmeny s prílohami 


