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Príloha è. 2
k zákonu è. 115/1998 Z. z.
v znení zákona è. 387/2001 Z. z.

MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
sekcia kultúrneho dedièstva
Námestie SNP è. 33
813 31 BRATISLAVA
Tel.: 07/59 39 14 11-3, fax: 59 39 14 12

REGISTER PREDMETOV MÚZEJNEJ HODNOTY
A GALERIJNEJ HODNOTY

Èíslo žiadosti: ............................
Registraèné èíslo:

Dátum prijatia žiadosti: ..........................

Dodatok o zmene è.: .............................
Žiados• o zápis predmetu múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty do Registra predmetov múzejnej hodnoty
a galerijnej hodnoty1)
Oznámenie o zmenách údajov uvedených v žiadosti1)
ÚDAJE O VLASTNÍKOVI/SPRÁVCOVI1) PREDMETU MÚZEJNEJ HODNOTY A GALERIJNEJ HODNOTY
Názov alebo meno a priezvisko:
Sídlo alebo adresa trvalého pobytu (vrátane PSÈ):
IÈO alebo rodné èíslo:
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):

ÚDAJE O PREDMETE MÚZEJNEJ HODNOTY A GALERIJNEJ HODNOTY
Názov a opis:
Poèet kusov v súbore:
(V prípade súboru predmetov uvies• poèet kusov a ich zoznam s uvedením názvu a opisu, odborového oznaèenia,
lokality, datovania a miesta uloženia v prílohe.)
Odborové oznaèenie predmetu/súboru predmetov: 2)
1. antropologický,
2. archeologický,
3. archívny materiál, písomnosti a tlaèe,
4. botanický,
5. entomologický,
6. etnografický,
7. filatelistický,
8. fotografie, filmy, negatívy, diapozitívy, videozáznamy a iné obrazové alebo zvukové médiá,
9. geologický,
10. historický,
11. hudobné nástroje a doplnky, hracie stroje, hudobniny,
12. knihy, inkunábuly a mapy,
13. militáriá,
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predmet mimoeurópskych kultúr,
mineralogický,
mykologický,
numizmatický,
paleontologický,
petrografický,
prenesené historické stavby,
sakrálny,
technický a priemyselný, dopravné prostriedky,
umelecké remeslá (nábytok, textílie, keramika, sklo, šperky a pod.),
výtvarné umenie (ma¾ba, kresba, grafika, plastika, mozaika a pod.),
zoologický,
ïalší3) ...............................................,
iný4) ..........................................

Lokalita, z ktorej predmet pochádza:
Datovanie (dátum vzniku/zberu):
Miesto uloženia:
ÚDAJE O ŽIADATE¼OVI4)
Názov alebo meno a priezvisko:
Sídlo alebo adresa trvalého pobytu (vrátane PSÈ):
IÈO alebo rodné èíslo:
Telefón, fax (vrátane smerového èísla):
Èestne vyhlasujem, že uvedený predmet/súbor predmetov1) múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty je mojím
vlastníctvom/vlastníctvom ......................,1) ktoré som nadobudol/nadobudol do správy1) legálnou cestou. Súhlasím s jeho zápisom do Registra predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty a èestne vyhlasujem, že údaje
uvádzané v tejto žiadosti sú pravdivé.
V ................................. dòa ...................

Podpis vlastníka/správcu:1)
Odtlaèok peèiatky:

DOLOŽKA O REGISTRÁCII (vyplní registrujúci orgán)
Registráciu vykonalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod¾a § 10 zákona è. 115/1998 Z. z. v znení
zákona è. 387/2001 Z. z.
Registraèné èíslo:
Dátum zápisu:
Podpis zodpovedného zamestnanca:

1

)
)
3
)
4
)
5
)
2

Nevhodné škrtnú•.
Vhodné vyznaèi•.
Predmet/súbor predmetov, ktorý nie je vyššie uvedený.
Súbor, ktorý obsahuje jednotlivé predmety z rôznych odborov.
Vypåòa sa, ak žiadate¾ nie je totožný s vlastníkom/správcom predmetu.

Odtlaèok peèiatky MK SR:

