                                                                                                                                      
                                                                                                             Príloha č. 3
                                                                                         k výnosu č. MK-2320/2010-10/11656
  												                                                                                                        

VZOR
                                                        						  												Formulár č. 1 

                     
		  
Reštaurátorský rozpočet



Názov / meno žiadateľa: 

Adresa žiadateľa: 

Adresa a názov kultúrnej pamiatky: 

Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu: 

Meno, priezvisko a titul reštaurátora

Číslo osvedčenia o členstve v Komore reštaurátorov

Odborná spôsobilosť

Základné rozmery reštaurovanej kultúrnej pamiatky

Jednoduchý nákres objektu s vyznačením časti, ktorá sa bude reštaurovať

Etapa reštaurovania



Nákladové položky danej etapy reštaurovania

Celkový rozpočet
Požadovaná dotácia
Reštaurátorský výskum a Návrh na reštaurovanie


Reštaurátorská realizácia


Záverečná reštaurátorská dokumentácia


Iné..........


Spolu 



V........................................ dňa …………….









Odtlačok pečiatky reštaurátora

Dátum, podpis odborne spôsobilého reštaurátora












VZOR

Formulár č. 2
Technické parametre kultúrnej pamiatky

Názov / meno žiadateľa: 

Adresa žiadateľa: 

Adresa a názov kultúrnej pamiatky: 

Číslo kultúrnej pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu: 

Technické parametre nehnuteľnej kultúrnej pamiatky
Základné rozmery

Jednoduchý nákres pôdorysu s vyznačením časti, ktorá sa bude obnovovať

Zastavaná plocha

Počet podlaží, z toho nadzemných

Popis zastrešenia objektu

Špecifiká objektu

Iné...


Technické parametre hnuteľnej kultúrnej pamiatky:

Základné rozmery 

Jednoduchý nákres s vyznačením časti, ktorá sa bude reštaurovať

Materiál, z ktorého je objekt zhotovený

Špecifiká objektu 

Iné...


v.................................... dňa ...................................









Odtlačok pečiatky žiadateľa
Dátum podpis vlastníka / štatutárneho orgánu žiadateľa 










VZOR
                                                                                                                                                           Formulár č. 3

Ak sa predkladajú projekty zamerané na reštaurovanie, konzervovanie, digitalizáciu 
Názov projektu:

Charakteristika projektu

Cieľ a zameranie projektu 


Štruktúra a časový plán realizácie projektu:


Účastníci (kto sa na projekte podieľa):


Podrobný popis dokumentu určeného na reštaurovanie, konzervovanie, digitalizáciu:


Kooperujúce subjekty - ďalšie organizácie, inštitúcie a fondy, ktoré sa podieľajú na financovaní  projektu:



Ak sa predkladá projekt zameraný na realizáciu pripojenia na internet, stručne popíšte technickú realizáciu:
Popis technickej realizácie:




Ak projekt predkladá knižnica, resp. právnická osoba, ktorej organizačnou zložkou  je knižnica, uveďte číslo knižnice zo Zoznamu knižníc Slovenskej republiky
Číslo knižnice:



Profesionálny zamestnanec (áno/nie)


Prehľad vybraných štatistických ukazovateľov11) Vypĺňajú knižnice. V tabuľke uvádzajte údaje z oficiálneho štatistického zisťovania za posledné uzatvorené tri roky podľa Ročného výkazu o knižnici KULT (MK SR) 10-01 alebo Výkazu o školskej knižnici Škol (MŠ SR) 9-01 alebo Výkazu o akademickej knižnici Škol (MŠ SR) 10-01 – podľa typu knižnice.) 

Uvádzajte údaje za posledné tri ukončené ročné štátne štatistické zisťovanie (za posledné tri ukončené roky)




Knižničné jednotky (kn. j.) spolu




Úbytky knižničných jednotiek




Ročný prírastok kn. j. kúpou




Náklady (výdavky) na nákup knižničného fondu




Aktívni používatelia




Návštevníci knižnice spolu




Výpožičky spolu




Počet študentov fakulty vysokej školy/univerzity22) Údaj v tabuľke vypĺňajú iba akademické knižnice podľa toho, či ide o knižnicu fakulty, vysokej školy alebo univerzity.)




Počet obyvateľov v sídle verejnej knižnice33) Vypĺňajú iba verejné knižnice.)




Počet prevádzkových hodín pre verejnosť za týždeň




	

Odtlačok pečiatky žiadateľa




Dátum, podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

VZOR
Formulár č. 4

Ak sa predkladajú projekty zamerané na múzeá a galérie
Názov projektu:  


Registračné číslo: ) Uvádzajú len múzeá a galérie zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky.)

Vybrané štatistické ukazovatele:) Uvádzajú len múzeá a galérie zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky. V tabuľke sa uvádzajú  údaje z oficiálneho štatistického zisťovania za posledný ukončený rok  podľa Ročného výkazu o galérii KULT (MK SR) 6-01 alebo Ročného výkazu o múzeu KULT (MK SR) 9-01.



)
Počet zbierkových predmetov – kusov

Prírastok zbierkových predmetov – počet kusov

Počet expozícií

Počet realizovaných výstav

Počet reštaurovaných a ošetrených zbierkových predmetov 

- z toho komplexne reštaurovaných 

Počet návštevníkov expozícii a výstav:

Charakteristika projektu
Ciele a zameranie projektu:



Popis realizácie projektu, časový a vecný harmonogram projektu:


Účel a prínos projektu:


Pri projektoch na reštaurovanie zbierkových predmetov – podrobný rozpočet za jednotlivé zbierkové predmety, vrátane fotodokumentácie

Pri projektoch na tlač edičných titulov -  náklad, formát, rozsah, počet obrázkov








Odtlačok pečiatky žiadateľa
Dátum,podpis štatutárneho orgánu žiadateľa


Fotodokumentácia projektu (predkladá sa len pri projektoch zameraných na reštaurovanie zbierkových predmetov – min. 4 obrazové záznamy vo formáte 9x13 cm dokumentujúce fyzický stav zbierkového predmetu)




VZOR  

Formulár č. 5
Ak sa predkladajú projekty na projekty zamerané na ochranu kultúrneho dedičstva

Názov projektu:

Charakteristika projektu

Cieľ a zameranie projektu (história, stratégia a plán vývoja projektu):


Štruktúra a časový plán realizácie projektu:



Účastníci (kto sa na projekte podieľa):



Rozpočet nevyhnutných nákladov - stratégia financovania projektu:


Kooperujúce subjekty - ďalšie organizácie, inštitúcie a fondy, ktoré sa podieľajú na financovaní  projektu:


Nadväznosť projektu na predošlé projekty:



Očakávaná účinnosť ochrany s prihliadnutím na význam predmetov kultúrnej hodnoty:


V prípade, že žiadateľom je múzeum alebo galéria – číslo 
z registračnej listiny múzea, galérie:


V prípade, že žiadateľom je knižnica, resp. právnická osoba, ktorej je knižnica organizačnou zložkou – číslo knižnice zo Zoznamu knižníc SR:
Číslo knižnice:

Vybrané štatistické ukazovatele - v prípade, že žiadateľom je múzeum alebo galéria, vypĺňa tieto údaje:11) V tabuľke uvádzajte údaje z oficiálneho štatistického zisťovania za jednotlivé roky podľa Ročného výkazu o galérii KULT (MK SR) 6-01 alebo Ročného výkazu o múzeu KULT (MK SR) 9-01.)
Uvádzajte údaje za posledné ukončené ročné štátne štatistické zisťovanie 
(za posledný ukončený rok)


Počet zbierkových predmetov - kusov


Počet realizovaných výstav


Počet reštaurovaných a ošetrených zbierkových predmetov


                   -  z toho komplexne zreštaurovaných



Vybrané štatistické ukazovatele – v prípade, že žiadateľom je knižnica, vypĺňa tieto údaje:22) V tabuľke uvádzajte údaje z oficiálneho štatistického zisťovania za jednotlivé roky podľa Ročného výkazu o knižnici KULT (MK SR) 10-01 alebo Výkazu o školskej knižnici Škol (MŠ SR) 9-01 alebo Výkazu o akademickej knižnici Škol (MŠ SR) 10-01 – podľa typu knižnice.)
Uvádzajte údaje za posledné tri ukončené ročné štátne štatistické zisťovanie (za posledné tri ukončené roky)




Knižničné jednotky (kn. j.) spolu




Ročný prírastok kn. j. 




Aktívni používatelia




Výpožičky spolu










Odtlačok pečiatky žiadateľa
Dátum, podpis štatutárneho orgánu žiadateľa





VZOR

	Formulár č. 6

Ak sa predkladajú projekty zamerané na akvizíciu múzeí a galérií
Názov projektu:


Registračné číslo z Registra múzeí a galérií SR:

Vybrané štatistické ukazovatele1):
Uvádzajte údaje za posledné ukončené ročné štátne štatistické
zisťovanie (za posledný ukončený rok)



Počet zbierkových predmetov - kusov


Prírastok zbierkových predmetov za vykazované obdobie – počet kusov


Počet návštevníkov výstav a expozícií spolu


Charakteristika projektu:
Autor/autori, ktorých dielo/diela sú navrhnuté na akvizíciu:


Plán propagácie



Zoznam všetkých predmetov určených na akvizíciu s uvedením:
názov diela


autor


datovanie


rozmery


materiál alebo technika


predpokladaná nadobúdacia hodnota




Fotodokumentácia predmetu/predmetov určených na akvizíciu s uvedením:
názvu diela a autora
(min. rozmery: 5 x 7 cm)










Odtlačok pečiatky žiadateľa
Dátum, podpis štatutárneho orgánu žiadateľa





––––––––––––––––––-
1) V tabuľke uvádzajte údaje z oficiálneho štatistického zisťovania za jednotlivé roky podľa Ročného výkazu o galérii KULT (MK SR) 6-01 alebo Ročného výkazu o múzeu KULT (MK SR) 9-01.


VZOR

Formulár č.  7


Prehľad vybraných štatistických ukazovateľov:11) Vypĺňajú knižnice. V tabuľke uvádzajte údaje z oficiálneho štatistického zisťovania za posledné uzatvorené tri roky podľa Ročného výkazu o knižnici KULT (MK SR) 10-01 alebo Výkazu o školskej knižnici Škol (MŠ SR) 9-01. alebo Výkazu o akademickej knižnici Škol (MŠ SR) 10-01 – podľa typu knižnice.) 
Uvádzajte údaje za posledné tri ukončené ročné štátne štatistické zisťovanie (za posledné tri ukončené roky)




Knižničné jednotky (kn. j.) spolu




Úbytky knižničných jednotiek




Ročný prírastok kn. j. kúpou




Náklady (výdavky) na nákup knižničného fondu




Aktívni používatelia




Návštevníci knižnice spolu




Výpožičky spolu




Počet študentov fakulty vysokej školy/univerzity22) Údaj v tabuľke vypĺňajú iba akademické knižnice podľa toho, či ide o knižnicu fakulty, vysokej školy alebo univerzity.)




Počet obyvateľov v sídle verejnej knižnice33) Vypĺňajú iba verejné knižnice.)




Počet prevádzkových hodín pre verejnosť za týždeň





Profesionálny zamestnanec (áno/nie)



Ak je žiadateľom knižnica, alebo právnická osoba, ktorej je knižnica organizačnou zložkou – číslo knižnice zo Zoznamu knižníc SR	

Číslo knižnice:












Odtlačok pečiatky žiadateľa
Dátum, podpis štatutárneho orgánu žiadateľa








