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Odborné činnosti 

Fotografovanie 

V prípade žiadosti o fotografovanie zbierkového predmetu externým fotografom v priestoroch SNG: 

16,00 – 60,00 € | zbierkový predmet | podľa objemu žiadosti a náročnosti príprav. 

V cene je zarátaná odborná asistencia zo strany SNG, ktorá je podmienkou. V prípade že fotografovanie zaberie viac 

ako 2 hodiny, účtuje sa za každú ďalšiu hodinu 10% z celkovej ceny.  

Diferenciácia vo výške hornej hranice navrhovaných cien a poplatkov za uvedené fotografie bude určovaná úsekom 

odborných činností podľa prijatých kritérií (množstvo fotografií, náročnosť, hodnota zbierkových predmetov a pod). 

Kontakt:  Oddelenie produkcie a projektov výstav, Riečna 1, 815 13 Bratislava  

 monika.palcova@sng.sk, tel. +421 2 2047 6268 

 

Filmovanie – výroba digitálneho záznamu v priestoroch SNG 

Spravodajské relácie 

informačného charakteru 

Výchovno-vzdelávacie účely, 

kultúrne a benefičné relácie, 

študentské filmy, dokumentárne 

filmy, filmovanie z literatúry SNG 

Komerčné účely 

Bezplatne 15,00 € | hod. 170,00 € | hod. 

 
V prípade, že ide filmovanie artefaktov, ktoré je treba špeciálne inštalovať, resp. vybrať z depozitára, zvyšuje sa 

uvedená sadzba úmerne vynaloženej práci. 

Pri reláciách a filmoch nekomerčného charakteru je možné poplatky odpustiť – v kompetencii úseku marketingu  

a komunikácie SNG po schválení GR SNG, resp. vedením SNG. 

Žiadosť o možnosť filmovania je potrebné doručiť minimálne 1 mesiac, vo výnimočných prípadoch 

minimálne 14 dní pred plánovaným termínom filmovania. 

Kontakt:  Úsek marketingu a komunikácie, Riečna 1, 815 13 Bratislava  

 info@sng.sk, tel. +421 2 2047 6147 
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Zapožičanie farebného diapozitívu určeného na reprodukciu 
Poskytnutie digitálnych reprodukcií zbierkových predmetov  

 Právnické osoby 

múzejného typu 

zaregistrované  

v CEDVU 

Právnické osoby 

múzejného typu 

(nezaregistrované v 

CEDVU) 

Právnické osoby 

komerčného typu 

Farebný diapozitív bezplatne 15,00-50,00 € | kus 100,00 € | kus 

Digitálna reprodukcia bezplatne 15,00-50,00 € | kus 100,00 € | kus 

nad 5 ks 10,00 € | kus 15,00-50,00 € | kus 100,00 € | kus 

 
Pri použití reprodukcie v umeleckých publikáciách a publikáciách nekomerčného charakteru a v prípade,  

že sa SNG spolupodieľa na publikácii, je možné poplatky znížiť, prípadne odpustiť.  

Pri žiadosti je potrebné rátať s 30 dňovou lehotou na administratívne spracovanie žiadosti a prípravu podkladov. 

V prípade poskytnutia digitálnej fotografie pre účely publikácie je žiadajúci subjekt povinný zaslať dva výtlačky 

publikácie na adresu uvedenú v kontakte. 

Kontakt: Register, Riečna 1, 815 13 Bratislava, register@sng.sk, tel. +421 2 2047 6177 

 

 
Ochrana autorských práv 

Pri uzatváraní zmlúv, ktorých predmetom je fotografovanie alebo filmovanie, resp. použitie digitálnych reprodukcií 

zbierkových predmetov z majetku SNG, príp. z majetku iných osôb (ktoré sú vo výstavných priestoroch SNG), je 

potrebné zaviazať druhú stranu dodržiavaním ustanovení reprodukčného práva. Druhej strane tiež vyplýva povinnosť 

pri publikovaní fotografie, diapozitívu alebo diela uvádzať inštitúciu, ktorá tieto zbierkové predmety poskytla. SNG 

nie je vlastníkom autorských práv k dielu autora, ktorý nie je v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z. o 

autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov voľný. 
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Príprava zbierkových predmetov pri výpožičkách zbierkových predmetov SNG 

Slovenská národná galéria vypožičiava zbierkové predmety v súlade s legislatívou a svojimi internými predpismi 

bezplatne. Žiadosť o výpožičku zbierkových predmetov je potrebné podať písomne 3 mesiace pred plánovaným 

termínom výpožičky. 

Formuláre pre žiadateľov o výpožičku zbierkových predmetov:  

http://www.sng.sk/sk/uvod/o-sng/sluzby/vypozicky-a-reproprava 

V súlade s internými pravidlami SNG kresby, grafiky a fotografie sa vypožičiavajú len s paspartou alebo zarámované, 

pričom náklady hradí vypožičiavateľ. Cena zahŕňa materiál aj prácu zamestnancov SNG: 

Paspartovanie a rámovanie 

Rozmer Cena | zbierkový predmet 

do 50 × 40 cm 9,00 € 

do 50 ×80 cm 14,00 € 

do 100 × 70 cm 19,00 € 

nad 100 × 70 cm 24,00 € 

 
V prípade, ak je na žiadanom zbierkovom predmete nevyhnutný reštaurátorsky výkon, prípadne iné adjustovanie, 

bude táto cena na základe miery výkonu upravená. 

Kontakt: Register, Riečna 1, 815 13 Bratislava, register@sng.sk, tel. +421 2 2047 6177 

 

 

Knižnica SNG 

poplatok za 1 kus xerokópie 

xerokópia formát A4 0,15 € 

xerokópia formát A3 0,20 € 

xerokópia formát A4 obojstranne 0,20 € 

xerokópia formát A3 obojstranne 0,25 € 

čitateľský preukaz na jeden rok 5,00 € 

čitateľský preukaz jednodňový 0,70 € 

poplatok za poškodenie čitateľského preukazu 3,00 € 

poplatok za poškodenie čiarového kódu 

v knižničnom dokumente 

1,00 € 

čitateľský preukaz pre bývalých zamestnancov 

a dôchodcov SNG 

zadarmo 

 

Kontakt: Knižnica SNG, Riečna 1, 815 13 Bratislava, kniznica@sng.sk, tel: +421 2 204 76 322 
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Archív výtvarného umenia SNG 

Konzultačné služby, rešerše 

AVU SNG poskytuje bádateľom konzultačné a rešeršné služby. Konzultačné služby ústne a písomné sú zamerané na 

poskytovanie informácií o archívnych fondoch, archívnych službách a archívnych pomôckach (inventároch, 

evidenčných súpisoch). Odborné konzultácie sa poskytujú bádateľom pri vyhľadávaní archívnych dokumentov 

k vedeckým a odborným prácam. Archívne rešerše sa vypracúvajú len z archívnych fondov, ktorých stav 

spracovania túto činnosť umožňuje.   

Formulár žiadosti pre bádateľov  

http://www.sng.sk/sk/uvod/o-sng/sluzby/archiv-vytvarneho-umenia 

Vypracovanie objednanej rešerše 10,00 € | hod. 

Reprografické a reprodukčné služby 

AVU poskytuje bádateľom z archívnych dokumentov reprografické služby (xerokópie) na základe osobitnej žiadosti 

bádateľa, na ktorej uvedie signatúru a popis materiálu, počet kusov, a pri fotografiách aj rozmery. Výrobu kópií 

archívnych dokumentov povoľuje vedúca AVU. 

jednostranné kopírovanie formát A4 formát A3 

z voľných listov 0,15 € 0,20 € 

z viazaných predlôh 0,25 € 0,35 € 

obojstranné kopírovanie   

z voľných listov 0,20 € 0,25 € 

z viazaných predlôh 0,35 € 0,60 € 

Reprodukcie pre potreby publikovania 

Žiadateľ 

 

Výchovno-vzdelávacie, 

a dokumentárne účely, 

publikácie vedeckého 

a odborného charakteru  

Komerčné účely 

Fyzické osoby, právnické osoby 

galerijného, múzejného 

a archívneho typu 

5,00 € 

1 strana archívneho dokumentu 

100,00 € 

1 strana archívneho dokumentu 

Právnické osoby komerčného typu 15,00 € 

1 strana archívneho dokumentu 

100,00 € 

1 strana archívneho dokumentu 

 

kúpa vydaných starých Archívnych súpisov ........................................................................................ 2,00 – 3,50 € 
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Pri použití reprodukcie v umeleckých publikáciách a publikáciách nekomerčného charakteru a v prípade, že sa 

SNG spolupodieľa na publikácii, je možné poplatky znížiť, prípadne odpustiť.  

 

Ochrana autorských práv 

Pri uzatváraní zmlúv, ktorých predmetom je fotografovanie alebo filmovanie archívnych  dokumentov z majetku AVU 

SNG je potrebné zaviazať druhú stranu dodržiavaním ustanovení reprodukčného práva. Druhej strane tiež vyplýva 

povinnosť pri publikovaní archívneho dokumentu v titulkoch uvádzať „archívny dokument je majetkom AVU SNG“. 

SNG nie je vlastníkom autorských práv autora, ktorý nie je v zmysle Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom 

práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov voľný. 

 

Špeciálne služby 

Záujemcovia o snímkovanie archívnych dokumentov sú povinní písomne požiadať vedúcu AVU o povolenie  

30 dní | 1 mesiac vopred. Objednávka musí obsahovať presnú špecifikáciu služieb s uvedením signatúr 

požadovaných dokumentov. Pri snímkovaní sprevádza žiadateľa poverený pracovník AVU podľa písomnej 

objednávky. Po ukončení poverený pracovník zaznamená všetky realizované služby s príslušným finančným 

zhodnotením, na základe interných smerníc, ktoré žiadateľ potvrdí svojím podpisom. V prípade poškodenia je 

pracovník povinný toto nahlásiť ihneď vedúcej AVU. Pri zverejňovaní filmu je žiadateľ povinný uviesť názov 

inštitúcie, ktorá mu vyžiadané služby poskytla. 

Kontakt: AVU, Riečna 1, 815 13 Bratislava, archiv@sng.sk ; tel: +421 2 2047 6223  
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Centrálny katalóg SNG 

Poskytovanie informácií z centrálneho katalógu SNG 

Informácie o zbierkových predmetoch zo zbierok SNG, galérií a múzeí na Slovensku, ktoré sú zhromaždené  

v centrálnom katalógu SNG, slúžia odbornej verejnosti za podmienok stanovených internou dokumentáciou SNG, 

ktorá je dostupná na webovej stránke SNG.  

Používateľom, na ktorých sa vzťahuje výnimka - interní pracovníci SNG, externí odborní pracovníci spolupracujúci na 

projektoch SNG, študenti VŠ a doktorandi počas prípravy diplomových, seminárnych a doktorandských prác, 

pracovníci MK SR, MV SR - sa poskytujú informácie bezplatne. 

 

Poplatky za sprístupnenie informácií pre používateľov, na ktorých sa nevzťahuje výnimka 

štúdium v centrálnom katalógu ...................................................................................................  jednorazový vstup  1,70 €  

vyhotovenie jednoduchej rešerše (diela autora).........................................................................................................  5,00 € 

Vyhotovenie zložitej tematickej rešerše....................................................................................................................  30,00 € 

tlač vyhotovenej rešerše (formát A4)........................................................................................................................... 0,10 € 

 

Formulár žiadosti pre používateľov 

http://www.sng.sk/upload/files/88/Žiadosť_o_štúdium_v_centrálnom_katalógu.pdf  

Konkrétna výška poplatku sa môže líšiť na základe rozsahu a náročnosti rešerše. 

 

Kontakt: CEDVU a Digitálne zbierky, Riečna 1, 815 13 Bratislava, dzs@sng.sk,  tel.: +421 2 204 76 110 

 



 
 

 

Slovenská 
národná 
galéria 

Slovenská národná galéria  

Riečna 1, 815 13 Bratislava, www.sng.sk 

tel.: +421-2-54 43 20 55 

 

9/11

Prenájom priestorov SNG  

Bratislava 

Kinosála 1.poschodie – komerčný prenájom 

s využitím premietacej techniky a ozvučenia .............................................................................................. 1 hod.  120,00 € 

bez technického zariadenia ............................................................................................................................ 1 hod.  70,00 € 

 
Vodné kasárne 

priestory Vodných kasární (max. 120 ľudí) ................................................................................................... 1 hod.  85,00 € 

 

Esterházyho palác 

Átrium ..................................................................................................................................................  podujatie 1000,00 € 

(pozn. dlhodobý nájomca, prevádzkujúci kaviarenské priestory 700,00- € | podujatie) 

Kontakt: Úsek marketingu a komunikácie, Riečna 1, 815 13 Bratislava, info@sng.sk 

tel. +421 2 2047 6149 

 

Zvolenský zámok 

Kultúrne podujatie 

Kráľovská sieň ..............................................................................................................................  akcia do 2 hodín  25,00 € 

Kaplnka .........................................................................................................................................  akcia do 2 hodín  25,00 €  

Kaplnka | sobáš ..........................................................................................................................................................50,00 € 

Kaplnka | kultúrno-spoločenské a cirkevné podujatia ............................................................................................. 12,00 € 

Severozápadná bašta | výstavy..................................................................................................................................... 7,00 € 

 

Spoločenské akcie 

Kráľovská sieň ................................................................................................................................................ 1 hod.  85,00 € 

Stĺpová sieň................................................................................................................................................... 1 hod.  100,00 € 

Rytierska sieň – sobáš – pre občanov s trvalým bydliskom vo Zvolene...................................................................50,00 € 
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Rytierska sieň – sobáš - ostatní ............................................................................................................................... 170,00 € 

Rytierska sieň – komerčný prenájom ........................................................................................................... 1 hod.  85,00 € 

Severozápadná bašta ...................................................................................................................................... 1 hod.  25,00 € 

Vnútorné nádvorie........................................................................................................................  akcia do 3 hod.  470,00 € 

Služby a dozor ....................................................................................................................................................1 hod.  3,50 € 

 

Kontakt: SNG – Zvolenský zámok, Námestie SNP 594/1, 960 01 Zvolen, zvolen@sng.sk 

tel. +421 45 53 21 903 

 

Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku 

Výstavné priestory (na sedenie okolo 100 ľudí) ............................................................................................ 1 hod.  35,00 € 

Ateliér (na státie okolo 100 ľudí) ................................................................................................................... 1 hod.  35,00 €  

Kontakt: SNG – Galéria Ľudovíta Fullu, Makovického 1, 034 01 Ružomberok, ruzomberok@sng.sk 

tel. +421 44 43 24 867 

 

Kaštieľ Strážky 

Prenájom reštaurácie (len počas letnej sezóny od 15.6.-15.9.) .................................................................  mesiac  165,00 € 

Prenájom pivníc.............................................................................................................................................. 1 hod.  20,00 € 

Dozor zamestnancov SNG.................................................................................................................................1 hod.  3,50 € 

Kontakt: SNG – Kaštieľ Strážky, Mednyánszkeho 25, 059 01 Spišská Belá, strazky@sng.sk 

tel. +421 52 4581 312 

 

Galéria insitného umenia – Schaubmarov mlyn v Pezinku 

Prenájom barových priestorov........................................................................................................................1 hod.  10,00 € 

Kontakt: SNG – Galéria insitného umenia, Cajlanská 255, 902 01 Pezinok-Cajla, pezinok@sng.sk 

tel. +421 33 64 04 035 
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Ostatné mimoriadne prenájmy budú riešené formou písomnej dohody. 

V prípade, že uvedené služby budú poskytované komerčným organizáciám, resp. na komerčné účely, bude 

k uvedeným cenám pripočítavaná DPH podľa platného daňového zákonníka. 

Cenník nadobúda platnosť dňom 1.4.2012. 

Týmto strácajú platnosť akékoľvek cenníky prenájmu a poskytovaných služieb v SNG  

vydaných pred uvedeným dátumom. 

 

 

 

 

 

V Bratislave 30.3.2012 

 

 Alexandra Kusá, PhD. 

generálna riaditeľka 

  


