
                              Západoslovenské múzeum v Trnave                     Príloha č. 2 

 
                                                         
       BÁDATEĽSKÝ  LIST 
 
................            ................................... 
   číslo listu             evid. číslo 
               bádateľského preukazu 
 

Meno, priezvisko, 
titul:...........................................................................................................  
 
č. OP:.................................................................................................................................... 
 
Adresa trvalého pobytu:....................................................................................................... 
 
Tel. č.:...................................... 
e-mail:......................................fax:........................................ 
 
Adresa prechodného pobytu:................................................................................................ 
 
Tel. č..............................................................................fax:....................................... 
 
Názov a adresa inštitúcie (pre ktorú bádateľ pracuje):...................................................... 
 
............................................................................................................................................. 
 
Téma:................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................. 
 
Účel:......................................................................................................... ............................ 
 
.................................................................................................................. ........................... 
 
 
 
 
Vyhlásenie bádateľa: 
Podpísaný/á vyhlasuje, že sa oboznámil/a s Bádateľským poriadkom Západoslovenského 
múzea v Trnave a bude sa riadiť jeho ustanoveniami. 
 
 
V Trnave, dňa....................................      Podpis bádateľa:............................................ 
 
 
 
S bádaním súhlasím.........................                Podpis riaditeľky:............................................ 



 

Súhlas dotknutej osoby 
 
                      o spracúvaní osobných údajov. 
 
 
.............................................................   ..................................................... 
               meno a priezvisko          dátum narodenia 
 
 
 
V súlade so zákonom NR SR č. 90/2005 Z. z. o ochrane osobných údajov, § 7, ods. 2 
 
          poskytujem súhlas 
 
na získanie a spracovanie mnou poskytnutých osobných údajov pre Západoslovenské 
múzeum v Trnave s cieľom spracovať a uložiť osobné údaje. 
 
 
V Trnave...........................................    ........................................................ 
          Podpis 
 
 
 

 
Finančná operácia alebo jej časť 
(§ 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z.) 

Vyjadrenie 

zamestnanca dátum/podpis vedúceho zamestnanca dátum/podpis 

je – nie je * v súlade s rozpočtom na rok 
 
..................... 
 

je  - nie je* možné finančnú operáciu 
alebo jej časť vykonať , v nej pokračovať 

 je - nie je* možné finančnú operáciu 
alebo jej časť vykonať , v nej pokračovať 

 

Meno a priezvisko 
Alena Viskupová 

 Meno a priezvisko 
PhDr. Daniela Čambálová 

 

je – nie je* v súlade s osobitnými predpismi 
alebo s medzinárodnými zmluvami, ktorými je 
SR viazaná a na základe ktorých sa SR 
poskytujú 
.......................................................................... 

je  - nie je* možné finančnú operáciu 
alebo jej časť vykonať , v nej pokračovať 

 je - nie je* možné finančnú operáciu 
alebo jej časť vykonať , v nej pokračovať 

 

Meno a priezvisko  Meno a priezvisko  

je -  nie je* v súlade s uzatvorenými 
zmluvami 
 
.......................................................................... 

je  - nie je* možné finančnú operáciu 
alebo jej časť vykonať , v nej pokračovať 

 je - nie je* možné finančnú operáciu 
alebo jej časť vykonať , v nej pokračovať 

 

Meno a priezvisko  Meno a priezvisko 
 

 

je – nie je* v súlade s rozhodnutiami 
vydanými na základe osobitných predpisov 
 
......................................................................... 

je - nie je* možné finančnú operáciu 
alebo jej časť vykonať , v nej pokračovať 

 je  -nie je* možné finančnú operáciu 
alebo jej časť vykonať , v nej pokračovať 

 

Meno a priezvisko  Meno a priezvisko 
 

 

je – nie je* v súlade s vnútornými predpismi 
 
 
.......................................................................... 

je - nie je* možné finančnú operáciu 
alebo jej časť vykonať , v nej pokračovať 

 je - nie je* možné finančnú operáciu 
alebo jej časť vykonať , v nej pokračovať 

 

Meno a priezvisko  Meno a priezvisko 
 

 

je – nie je* v súlade s inými podmienkami 
poskytnutia verejných financií neuvedenými 
v písmenách a) až f) 
 
.......................................................................... 

je - nie je* možné finančnú operáciu 
alebo jej časť vykonať , v nej pokračovať 

 je  - nie je* možné finančnú operáciu 
alebo jej časť vykonať , v nej pokračovať 

 

Meno a priezvisko  Meno a priezvisko  

 * nehodiace sa škrtnite 

 


