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REGISTER MÚZEÍ/GALÉRIÍ ) SLOVENSKEJ REPUBLIKY
MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Námestie SNP è. 33
813 31 BRATISLAVA
Èíslo iadosti: ...............................

Dátum prijatia iadosti: .........................

Registraèné èíslo:

IADOS O ZÁPIS MÚZEA/GALÉRIE1) DO REGISTRA
A. MÚZEUM/GALÉRIA1)
Názov múzea/galérie:1)
Adresa (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
IÈO:2)
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):

E-mailová adresa:
Webové sídlo:
tatutárny orgán múzea/galérie1) (meno, priezvisko, funkcia):

Údaje o právnickej osobe, ktorej je múzeum/galéria1) organizaèným útvarom (uvádza len múzeum/galéria bez právnej subjektivity)
Názov právnickej osoby:
Sídlo (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
E-mailová adresa:
Webové sídlo:
tatutárny orgán (meno, priezvisko, funkcia):
B. IADATE¼ O ZÁPIS MÚZEA/GALÉRIE1)
Názov zriaïovate¾a/zakladate¾a1) múzea/galérie1):
Sídlo zriaïovate¾a/zakladate¾a1) (názov ulice, orientaèné/súpisné èíslo, PSÈ, názov obce):
IÈO:
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
E-mailová adresa:
Webové sídlo:
tatutárny orgán zriaïovate¾a/zakladate¾a1) (meno, priezvisko, funkcia):
C. ÚDAJE O MÚZEU/GALÉRII1)
Základný dokument (kópiu prilote v prílohe):1)
a) zriaïovacia listina,
b) zakladate¾ská listina,
c) tatút.
Dátum nadobudnutia úèinnosti zriaïovacej listiny/zakladate¾skej listiny/tatútu:1) ...................
Typ múzea/galérie1) z územného h¾adiska:1)
a) celotátne,
b) regionálne,
c) miestne.
Typ múzea/galérie1) z h¾adiska zamerania a pecializácie:1)
a) múzeum s komplexnou múzejnou dokumentáciou,
b) galéria s komplexnou galerijnou dokumentáciou,
c) pecializované múzeum s múzejnou dokumentáciou vo vybranej oblasti alebo vednom odbore,
d) pecializovaná galéria s galerijnou dokumentáciou vo vybranej oblasti alebo vednom odbore.
Zameranie a pecializácia múzea/galérie1) (uvies konkrétnu pecializáciu múzea/galérie a rozsah zbernej oblasti):

Celkový poèet zamestnancov múzea/galérie:1)
 z toho odborných:
Kniha prírastkov vedená od roku (k § 10):
Poèet kusov zbierkových predmetov zapísaných v knihe prírastkov ku dòu iadosti o zápis do registra:
Múzeum/galéria1) spravuje depozitár v celkovej výmere (k § 12) ........ m2.
Spôsob zabezpeèenia ochrany zbierkových predmetov (k § 13):
Múzeum/galéria1) zabezpeèuje odborné oetrenie zbierkových predmetov:1)
a) dodávate¾sky,
b) vo vlastných peciálne technicky vybavených priestoroch (napr. konzervátorské dielne, retaurátorské ateliéry, preparátorské laboratóriá).
Poèet expozícií:

Celková výmera expozícií:

V .............................. dòa .......................
Vypracoval (meno, priezvisko, funkcia a podpis zodpovedného zamestnanca):
Telefónne èíslo (vrátane smerového èísla):
Meno, priezvisko, funkcia a podpis tatutárneho orgánu iadate¾a o zápis:

Odtlaèok peèiatky iadate¾a o zápis:

D. DOLOKA O REGISTRÁCII (vyplòuje registrujúci orgán)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod¾a § 5 zákona è. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane
predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorích predpisov v znení zákona è. 38/2014 Z. z. zapísalo múzeum/galériu1) do Registra múzeí a galérií Slovenskej republiky.
Názov múzea/galérie1):
Adresa múzea/galérie1):
Zriaïovate¾/zakladate¾1) múzea/galérie1):
tatutárny orgán múzea/galérie1):
Register múzeí a galérií Slovenskej republiky  registraèné èíslo:
Dátum zápisu:

Meno, priezvisko, funkcia a podpis
zodpovedného zamestnanca:
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) Nehodiace sa preèiarknu.
) Uvádza múzeum/galéria s právnou subjektivitou..

Odtlaèok úradnej peèiatky
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky:

