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Kontrakt č. MK - 327/2011-103/17 477 

na rok 2012 

uzatvorený medzi 

Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a 

Slovenským centrom dizajnu 

 

 Tento kontrakt je plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy medzi ústredným 

orgánom štátnej správy a organizáciou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Nadväzne na uvedené sa 

účastníci kontraktu označení ako: 

 

Poskytovateľ:   Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

     ústredný orgán štátnej správy v zmysle 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:  Daniel Krajcer, minister kultúry SR 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    7000071652/8180 

IČO:     00165182 

 

     a 

 

Prijímateľ:    Slovenské centrum dizajnu  

Sídlo:    Jakubovo nám. č. 12 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Katarína Hubová 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    7000239814/8180 

IČO:     00699993 

DIČ:      2020831329 – nie sme platcom DPH 

 

dohodli na tomto kontrakte: 

 

 

Článok I. 

Predmet kontraktu 

 

1. Kontrakt sa uzatvára v súlade so zákonom, zriaďovacou listinou alebo štatútom prijímateľa, na 

poskytovanie verejných služieb a realizáciu činností/aktivít v rámci nasledovných projektov: 

a) Knižničná činnosť 

b) Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť 

c) Dokumentačná a informačná činnosť 

d) Edičná a vydavateľská činnosť 

e) Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy (aktivity) 

f) Vedecko-výskumná činnosť 

g) Správa a prevádzka (prevádzková a riadiaca činnosť) 

 

2. Projekty a v rámci nich prijímateľom realizované činnosti/aktivity budú napĺňať najmä nasledovné 

ciele a ich ukazovatele: 

V sledovanom období zabezpečiť: 

- každoročný 10%-ný nárast tvorby a aktualizácie informačnej databázy DIZAJN – 

Slovenského centra dizajnu, 

- edičnú činnosť v rozsahu 6 čísiel časopis Designum a 1 publikáciu, 

- expozičnú, výstavnú a prezentačnú činnosť v min. počte 10 výstav, 

- akvizíciu pre knižničnú činnosť  v min. počte 200 ks, 

- nárast zbierky kultúrnej hodnoty za oblasť dizajn v min. počte 300 ks.  
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Článok II. 

Platobné podmienky 

 

1. Objem finančných prostriedkov sa stanovuje v súlade so záväznými ukazovateľmi štátneho 

rozpočtu na rok 2012 pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

 

 

2. Príspevok zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektov podľa ods. 1. čl. I. (ďalej len „príspevok“) 

v celkovej výške 334 250,00 eur (slovom: tristotridsaťštyritisícdvestopäťdesiat eur) je stanovený 

nasledovne: 

 

2.1 bežné výdavky             334 250,00 eur 

2.2 kapitálové výdavky               0,00 eur 

 

Príspevok sa rozpisuje do konkrétnych projektov (Tabuľka č. 2 vrátane príloh). 

 

3. Projekty a v rámci nich realizované činnosti/aktivity a ukazovatele plnenia cieľov uvedené v čl. I 

ods. 2. je možné upravovať len po predchádzajúcom písomnom súhlase poskytovateľa. 

 

4. Prijímateľ môže vykonať realokáciu finančných prostriedkov (zníženie/zvýšenie) medzi 

jednotlivými projektmi podľa článku I., a to len v prípade, ak celková výška realokovaných 

finančných prostriedkov pri jednotlivom projekte nepresiahne 10 % z celkového objemu 

finančných prostriedkov rozpočtovaných na projekt a zároveň bola splnená podmienka podľa 

ods. 3. 

 

5. Úprava príspevku prijímateľa (navýšenie rozpočtu), nadväzne na schválené prioritné projekty, 

bude realizovaná prostredníctvom rozpočtového opatrenia a dodatku ku kontraktu. Akékoľvek 

následné úpravy príspevku (zvýšenie, zníženie) počas rozpočtového roka, budú realizované len 

prostredníctvom rozpočtových opatrení. 

 

6. Poskytovateľ môže zvýšiť, alebo znížiť výšku poskytnutého príspevku podľa čl. II ods. 2 

v závislosti od plnenia kontrahovaných projektov a ukazovateľov plnenia cieľov uvedených v čl. I. 

 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti účastníkov kontraktu 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

a) oznámiť prijímateľovi výšku príspevku rozpisom bežných a kapitálových výdavkov v termíne 

do 31. januára 2012, 

b) zabezpečiť financovanie projektov a ukazovateľov plnenia cieľov podľa článku I. 

v celoročnom rozsahu podľa čl. II. ods. 2 v  súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej 

pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

c) poskytovať metodickú pomoc v rozsahu svojej pôsobnosti. 

 

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo: 

a) znížiť výšku príspevku uvedenú v článku II. za účelom viazania rozpočtových prostriedkov 

v súlade s § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o  rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 

Z. z.“). 

Ak je toto zníženie vyššie ako 10 % celkovej výšky príspevku podľa čl. II, poskytovateľ a 

prijímateľ uzavrú dodatok ku kontraktu pozmeňujúci rozsah predmetu kontraktu, 
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b) viazať sumu kontraktom dohodnutého celoročného objemu finančných prostriedkov v rozsahu 

a termínoch, ktoré budú počas trvania kontraktu určené prípadným uznesením vlády 

Slovenskej republiky. 

 

 

3. Prijímateľ sa zaväzuje: 

 

a) dodržiavať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom podľa článku II. ods. 2,  

b) písomne informovať poskytovateľa o problémoch, ktoré sa vyskytujú pri zabezpečovaní 

rozsahu projektov v zmysle kontraktu, 

c) dosiahnuť rozpočtované vlastné výnosy z hlavnej činnosti vo výške 21 750,00 eur; v prípade 

ak tieto výnosy prijímateľ nedosiahne, je povinný prehodnotiť výšku rozpočtovaných 

výdavkov tak, aby bolo dodržané ustanovenie § 24 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z., 

d) zverejňovať vo svojich informačných a propagačných materiáloch, že organizácia je štátnou 

príspevkovou organizáciou zriadenou poskytovateľom. 

 

 

Článok IV. 

Spôsob a termín zverejnenia a vyhodnotenia kontraktu 

 

1. Tento kontrakt zverejnia obidve strany na svojich internetových stránkach v súlade s uznesením vlády 

Slovenskej republiky č. 1370 z 18. decembra 2002, najneskôr do 31. januára 2012. 

 

2. Zmeny a úpravy kontraktu sa vykonávajú formou písomných dodatkov. 

 

3. Priebežné hodnotenie plnenia projektov a ukazovateľov plnenia cieľov vyplývajúcich z kontraktu, sa 

uskutoční formou predkladania výkazov v systéme Štátnej pokladnice a správy, predmetom ktorej 

bude informácia o činnosti a hospodárení prijímateľa za I. polrok 2012 v termíne stanovenom 

poskytovateľom. 

 

4. Záverečné hodnotenie plnenia projektov podľa ods. 1 v čl. I a ukazovateľov plnenia cieľov 

vyplývajúcich z kontraktu, sa uskutoční po uplynutí doby trvania kontraktu, v termínoch 

stanovených poskytovateľom formou predkladania: 

- výkazov v systéme Štátnej pokladnice, 

- výročnej správy za rok 2012 v štruktúre určenej poskytovateľom. 

 

5. Výročnú správu za rok 2012 zverejnia obidve strany na svojich internetových stránkach do 15. 

marca 2013. 

 

6. Verejný odpočet plnenia projektov a ukazovateľov plnenia cieľov kontraktu sa uskutoční po 

vypracovaní a predložení výročnej správy za rok 2012. 

 

 

Článok V. 

Trvanie kontraktu 

 

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012. 

 

 

 

 

 

     Daniel Krajcer           Mgr. Katarína Hubová 

 minister kultúry SR        štatutárny zástupca organizácie  
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Prílohy: 

Tabuľka č. 1 – rekapitulácia projektov a ich finančného krytia 

Tabuľka č. 2 – výdavky na projekt v členení podľa ekonomickej klasifikácie – Sumárna tabuľka 

Príloha č. 1a až 1g k Tabuľke č. 2 – výdavky na jednotlivé projekty v členení podľa ekonomickej 

klasifikácie vrátane charakteristík plánovaných projektov 


