Výročná správa o činnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
za rok 2009

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo aj MK SR“ ) pri
plnení úloh v roku 2009 vychádzalo z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky
na rok 2009 (v súlade s rozpracovaním úloh z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky v podmienkach ministerstva na rok 2009 a jeho zámermi), a Plánu práce vlády
Slovenskej republiky, okrem toho operatívne plnilo úlohy súvisiace s pôsobnosťou
a výkonom štátnej správy.

I. 1. Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky – uznesenie vlády č. 17/2009
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Materiál bol prerokovaný na 142. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 197 zo dňa
1 1 . m a r c a 2009, ako parlamentná tlač č. 982 a schválený uznesením národnej rady č. 1560
dňa 30. júna 2009 – úloha z roku 2008.
Návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu a
Slovenskej televízie
Materiál bol prerokovaný na 144. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 232 zo dňa
25. marca 2009, ako parlamentná tlač č. 3019 schválený uznesením národnej rady č. 1561 dňa
16. apríla 2009.
Návrh zákona, kt orým sa mení a dopĺ ňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a
retransmisii a o zmene zákona č. 159/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Materiál bol prerokovaný na 162. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 513 zo dňa
15. júla 2009, ako parlamentná č. tlač 1149 bol predložený na rokovanie národnej rady.
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných
duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Materiál bol prerokovaný na 182. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 851 dňa 2.
decembra 2009.

2. Plán práce vlády Slovenskej republiky — uznesenie vlády č. 61/2009
Návrh koncepcie mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte celoživotného
vzdelávania
Materiál prerokovaný na 184. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 923 dňa 16.
decembra 2009.
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Návrh Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
Materiál prerokovaný na 189. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 67 dňa 27. januára 2009.

Vecný, časový a finančný harmonogram prevádzky
Presunutý do Plánu práce na rok 2010

Iné
Návrh Stratégie rozvoja osvetovej činnosti - úloha B.l. z uznesenia vlády č. 160 z 12. marca
2008.
Materiál bol prerokovaný na 147. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 284 zo dňa 15. apríla
2009.

Návrh systému podpory financovania podujatia Európske hlavné mesto kultúry -Košice
2013 - uznesenia vlády č. 63/2007
Materiál bol prerokovaný na 150. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 309 zo dňa 29. apríla
2009
Návrh Rámcovej koncepcie spoločného mediálneho komplexu Slovenskej televízie a
Slovenského rozhlasu a návrh vecného a časového harmonogramu predrealizačnej fázy jeho
výstavby - uznesenia vlády SR č. 906/2007
Materiál bol prerokovaný na 154. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 375 zo dňa 20. mája
2009 – úloha z roku 2008.

V hodnotenom období ministerstvo v 1. polroku 2009 predložilo na rokovanie vlády
Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) a rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky
(ďalej len „národná rada“) nasledovné materiály :
1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna norma bola vypracovaná na základe Plánu legislatívnych úloh vlády na rok
2008. V zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2006 –
2010 z augusta 2006, v ktorom sa vláda zaviazala rozvíjať a chrániť slovenčinu ako štátny
jazyk Slovenskej republiky, vypracovalo ministerstvo v roku 2007 Návrh opatrení
v oblasti štátneho jazyka, v ktorom sa uvádzajú konkrétne odporúčania na systémovú
a všestrannú ochranu a zveľaďovanie štátneho jazyka. Návrh opatrení schválila vláda
uznesením č. 942/2007. Jednou z úloh vyplývajúcich z tohto uznesenia je aj príprava
novely zákona národnej rady č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov .
Zákon o štátnom jazyku upravuje používanie štátneho jazyka vo verejnom styku
v súlade s Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) . Podľa čl. 6 ods. 1 ústavy je
štátnym jazykom na území Slovenskej republiky slovenský jazyk. Slovenský jazyk ako
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štátny jazyk plní národnoreprezentatívnu funkciu, rovnako aj funkciu všeobecného
spájajúceho komunikačného nástroja všetkých občanov Slovenskej republiky
Materiál bol prerokovaný na 142. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 197 zo
dňa 11. 3. 2009, ako parlamentná tlač č. 982 a schválený uznesením národnej rady č.
1560 dňa 30. 6. 2009.
2. Návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu
a Slovenskej televízie
Materiál vypracovalo ministerstvo na základe uznesenia vlády č. 741/2008 k návrhu
koncepcie zmlúv medzi štátom a verejnoprávnymi vysielateľmi o obsahoch, cieľoch a
zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania .
Zákon obsahuje legislatívne zmeny, ktoré súvisia s procesom prípravy, schvaľovania,
realizácie a kontroly zmlúv so štátom, a zároveň aj ustanovenia odstraňujúce niektoré
nedostatky súčasnej právnej úpravy, ktoré spôsobujú problémy v aplikačnej praxi. Návrh
zákona zároveň reaguje na zaradenie Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu medzi
subjekty verejnej správy.
Návrhom zákona sa umožňuje Slovenskému rozhlasu a Slovenskej televízii prijímať
úvery, čo podľa súčasnej právnej úpravy nebolo možné. Obsahom navrhovanej novely je
aj stanovenie podmienok, za akých tak verejnoprávni vysielatelia môžu urobiť.
Materiál bol prerokovaný na 144. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 232 zo
dňa 25. 3. 2009, ako parlamentná tlač č. 1019 schválený uznesením národnej rady č.
1561 dňa 16. 4. 2009.

3. Návrh stratégie rozvoja osvetovej činnosti
Návrh Stratégie rozvoja osvetovej činnosti predložilo ministerstvo na rokovanie vlády
na základe plnenia úlohy B.1. z uznesenia vlády č. 160 z 12. marca 2008 k návrhu
Koncepcie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry. Zameriava sa na formuláciu aktuálneho
postavenia osvetovej činnosti v kontexte domáceho a medzinárodného vývoja, ktoré je
ovplyvnené najmä dvadsaťročnou transformáciou sektoru kultúry na Slovensku.
Poslaním stratégie bolo navrhnúť komplexné riešenie problematiky osvetovej činnosti a
zabezpečiť jej udržanie a ďalší pozitívny rozvoj. Hlavným zámerom bolo jasne definovať
ciele, priority a opatrenia účinnej podpory rozvoja kultúrno-osvetovej činnosti, podnietiť
a rozvíjať vzájomnú spoluprácu na miestnej, regionálnej i celoštátnej úrovni ako aj
spoluprácu medzirezortnú, dosiahnuť efektívne a cielené prerozdeľovanie financií a
zintenzívniť čerpanie financií z ďalších dostupných finančných zdrojov (zvýšiť
využívanie fondov EÚ a iných medzinárodných finančných mechanizmov, spolupracovať
s podnikateľským sektorom a pod.).
Pri zostavovaní materiálu sa vychádzalo z existujúcich stratégií (koncepcií) rozvoja
kultúry jednotlivých samosprávnych krajov a zo záverov pracovných stretnutí členov
expertnej skupiny.
Materiál bol prerokovaný na 147. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 284 zo dňa
15. 4. 2009.
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4. Návrh systému podpory financovania podujatia Európske hlavné mesto kultúry –
Košice 2013
Materiál vypracovalo ministerstvo na základe uznesenia vlády č. 63/2007. Cieľom
materiálu bolo formálne schváliť návrh na vymenovanie mesta Košice za Európske
hlavné mesto kultúry (EHMK) v roku 2013, ako aj návrh systému podpory financovania
podujatia EHMK – Košice 2013. Ministerstvo vytvorilo nový grantový program, ktorý
je určený na podporu realizácie neinvestičných kultúrnych projektov v rámci podujatia
EHMK - Košice 2013. V súlade s bodom B. 1. uznesenia k predmetnému materiálu
ministerstvo na základe výsledkov expertných rokovaní pripravilo alternatívne návrhy
mechanizmu financovania čiastkových investičných projektov súvisiacich s projektom
EHMK – Košice 2013.
Materiál bol prerokovaný na 150. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 309 zo
dňa 29. 4. 2009 .
5. Informácia o finančnom a organizačnom zabezpečení osláv 65. výročia Slovenského
národného povstania
Informáciu vypracovalo ministerstvo ako iniciatívny materiál a voľne nadväzuje na
materiál Návrh na finančné a organizačné zabezpečenie osláv 65. výročia Slovenského
národného povstania (ďalej len „SNP“).
V roku 2009 si Slovenská republika pripomenie 65. výročie SNP, ktorému je potrebné,
v intenciách upevňovania odkazu jednej z najvýznamnejších udalostí slovenských dejín
pre dnešné dni a hlavne budovania hrdosti a národného povedomia mladej generácie,
venovať veľkú pozornosť, ako deklaráciu úcty k vlastným dejinám a štátu. Predložený
návrh kvantifikuje finančné prostriedky poskytnuté z kapitoly ministerstva vo výške 160
tis. EUR hlavnému odbornému a organizačnému garantovi osláv – Múzeu Slovenského
národného povstania v Banskej Bystrici. Materiál popisuje, ktoré oblasti osláv budú
saturované z týchto finančných prostriedkov a sumarizuje prehľad aj ďalších
sprievodných aktivít.
Materiál vzala vláda na vedomie na 150. schôdzi dňa 29. 4. 2009 .
6. Návrh Rámcovej koncepcie spoločného mediálneho komplexu Slovenskej televízie a
Slovenského rozhlasu a návrh vecného a časového harmonogramu predrealizačnej
fázy jeho výstavby
Materiál vypracovalo ministerstvo na základe uznesenia vlády SR č. 906/2007
k zámeru priestorového usporiadania Slovenskej televízie (ďalej len „STV“) a
Slovenského rozhlasu (ďalej len „Sro“) . Rieši problematiku v niekoľkých vecných
rovinách, ktoré odzrkadľujú funkčné, technické a technologické potreby a požiadavky
STV a Sro na zabezpečenie tvorby, výroby a vysielania televíznych a rozhlasových
programov, ako aj požiadavky na vysokú prevádzkovú efektívnosť, zvýšenú kvalitu
pracovných podmienok a maximálne využitie disponibilnej priestorovej kapacity.
Materiál obsahuje analýzu možných spôsobov financovania výstavby a
prevádzkovania mediálneho komplexu, vrátane zabezpečenia a financovania jeho
technologickej a technickej infraštruktúry v podobe finančných modelov založených na
reálnej disponibilite verejných zdrojov. Verejným obstarávaním vybralo ministerstvo ako
poradcu spoločnosť Deloit Advisory, s.r.o. Praha. Ministerstvo v spolupráci s poradcom
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a manažmentmi verejnoprávnych médií v rámcovej koncepcii vychádzalo zo záverov
štúdie realizovateľnosti, ktorá bola súčasťou materiálu.
Finančný model stavebnej i technologickej časti sa navrhuje vo forme verejnosúkromného partnerstva (ďalej PPP). Zadávateľom projektu na základe navrhovaného
postupu bude ministerstvo. Počíta sa s prevádzkovou fázou PPP projektu v trvaní 28
rokov v stavebnej a 10 rokov v technologickej oblasti. Investičná hodnota projektu
predstavuje 4,158 mld. Sk (138 020 315 €), z toho stavebná časť 2,731 mld. Sk
(90 652 593 €), technologická časť 1, 427 mld. Sk (47 367 722 €).
Materiál bol prerokovaný na 154. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 375 zo
dňa 20. 5. 2009 .
7. Návrh na poskytnutie rozpočtových prostriedkov Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky s účelovým určením pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas ako
kompenzáciu výpadku úhrad za služby verejnosti
v roku 2008 v dôsledku
sociálneho dosahu zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované
Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých
zákonov .
Materiál vypracovalo ministerstvo a bol predložený na rokovanie vlády ako
iniciatívny. Dôvodom na poskytnutie rozpočtových prostriedkov bola skutočnosť, že
nová právna úprava zohľadňuje postavenie jednotlivých demografických a sociálnych
skupín obyvateľstva a rozširuje okruh osôb, ktoré sú oslobodené od povinnosti platiť
úhradu, alebo platia polovičnú sumu úhrady za poskytované služby STV a Sro. Návrh
predpokladá poskytnutie rozpočtových prostriedkov vo výške výpadku úhrad za rok 2008
vo vzťahu k oslobodeným osobám, ktorými sú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
a osobám, ktoré platia polovičnú výšku úhrady, t.j. dôchodcom a poberateľom dávky
v hmotnej núdzi.
Výška výpadku úhrad bola vypočítaná na základe údajov poskytnutých Rozhlasovou
a televíznou spoločnosťou, s.r.o.. Kompenzácia výpadku úhrad za rok 2008 v dôsledku
sociálneho dosahu zákona o úhradách predstavovala celkovú sumu 9 342 714 EUR
(281 458 590 Sk), v pomernom členení 70% ku 30% pre STV a Sro.
Materiál bol prerokovaný na 158. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 457 zo
dňa 17. 6. 2009.
8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní
a retransmisii a o zmene zákona č. 159/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh zákona vypracovalo ministerstvo na základe Plánu legislatívnych úloh vlády na
rok 2009. Predkladaným návrhom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky
transponujú ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11.
decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii
určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení
v členských štátoch, týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania. Slovenská
republika je povinná uviesť zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na
dosiahnutie súladu s touto smernicou do účinnosti najneskôr do 19. decembra 2009.
Návrh upravuje oblasť vysielania a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb
na požiadanie, rozširuje sa vecná a osobná pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z., ktorý sa
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bude vzťahovať okrem vysielania vysielateľa zo zákona a vysielateľa s licenciou aj na
vysielanie televíznej programovej služby prostredníctvom internetu a na poskytovanie
audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Súčasne sa zvyšuje ochrana
maloletých vo vzťahu k obsahom šíreným vysielaním a poskytovaním prostredníctvom
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.
Návrhom zákona sa zavádza nový pojem mediálna komerčná komunikácia, ktorý
zahŕňa najmä reklamu, telenákup, sponzorovanie, programovú službu určenú výhradne na
reklamu, telenákup a vlastnú propagáciu, ale aj v našom právnom poriadku novú formu
komerčného oznamu a to umiestňovanie produktov v programoch. Menia sa aj pravidlá
týkajúce sa reklamy, napr. denný limit vysielanej reklamy sa nahrádza hodinovým
limitom.
V záujme zabezpečenia primeraného a nediskriminačného prístupu k informáciám
o podujatiach, ktoré vyvolávajú zvýšený záujem verejnosti, sa upravujú podmienky
výkonu práva na krátke spravodajstvo a k určitým zmenám dochádza aj v ustanoveniach
upravujúcich prístup verejnosti k významným podujatiam. Navrhovanou právnou úpravou
sa rozširuje právomoc rady ukladať sankcie za porušenie zákonom stanovených
povinností aj na vysielateľov prostredníctvom internetu a poskytovateľov audiovizuálnej
mediálnej služby na požiadanie, zakotvuje sa podpora koregulačných mechanizmov,
a taktiež sa rozširuje rozsah informačnej povinnosti Slovenskej republiky voči Európskej
komisii.
Materiál bol prerokovaný na 162. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 513 zo
dňa 15. 7. 2009, ako parlamentná č. tlač 1149 bol predložený na rokovanie národnej
rady.

V národnej rade boli ďalej schválené nasledovné právne normy:


uznesením NR SR č. 1429 z 28. 4. 2009 Zákon č. 206/2009 z. z. o múzeách a o galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač. č.890);



uznesením NR SR č. 1248 z 28. 4. 2009 Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu
a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch
štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (parlamentná tlač č. 890);



uznesením NR SR č. 1430 z 28. 4. 2009 Zákon č. 208/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
(parlamentná tlač č. 891)

a poslanecké návrhy



uznesením NR SR č. 1533/2009 návrh poslanca Dušana Jarjabka na vydanie zákona č.
288/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v
znení zákona č. 416/2001 Z. z. (parlamentná tlač č. 1051)



uznesením NR SR č.1442/2009 návrh poslanca Jána Kvorku na vydanie zákona č.
182/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
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241/1994 Z. z. o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov (parlamentná tlač
č. 873).
Ďalšie významné úlohy a aktivity ministerstva v hodnotenom období
1. Ministerstvo aktívne spolupracovalo s Audiovizuálnym fondom na príprave jeho
fungovania v oblasti podpory audiovizuálnej kultúry a priemyslu od roku 2010 s tým, že
uzavrelo s Audiovizuálnym fondom zmluvu o poskytnutí príspevku štátu na činnosť
fondu z finančných prostriedkov z rozpočtu ministerstva na rok 2009.
2. V zmysle zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a
uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov
umeleckých výkonov, atď. vedie evidenciu slovenských audiovizuálnych diel, zvukových
záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, evidenciu osôb pôsobiacich
v oblasti audiovízie a registráciu nezávislých producentov. Ku dňu 30. 6. 2009 bolo
zaevidovaných 91 audiovizuálnych diel (z nich 21 bolo zaevidovaných v prvom polroku
2009), 149 zvukových záznamov umeleckého výkonu (z nich 30 bolo zaevidovaných
v prvom polroku 2009) a 2 multimediálne diela.
3. V rámci multilaterálnej spolupráce sa zástupcovia ministerstva zúčastnili v máji 2009 na
19. stretnutí ministrov kultúr krajín Vyšehradskej skupiny vo Varšave. Ministri ocenili
implementáciu projektov Vyšehradskej antológie a vyjadrili podporu príprave jej
španielskej, resp. portugalskej mutácie. Ministri tiež v komuniké privítali nový námet
slovenského projektu Vyšehradské dni.
4. Ministerstvo sa podieľalo na plnení úloh vyplývajúcich z Európskej charty regionálnych
menšinových jazykov, Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných
menšín, Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, Správy
o priebehu a výsledkoch VIII. zasadania zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre
záležitosti menšín atď.
5. V spolupráci s Pamiatkovým úradom zabezpečovalo agendu Európskeho kultúrneho
dedičstva. Etiketa európskeho dedičstva vznikla ako medzivládna iniciatíva, ktorá bola
deklarovaná na stretnutí v apríli 2006 v Granade. Na Slovensku bola táto cena v prvom
polroku 2009 udelená lokalitám Červený kameň, Kopčany - Kostoľany pod Tríbečom a
Mohyla M. R. Štefánika na Bradle.
6. Pre podporu návratných konaní kultúrneho dedičstva v súvislosti s nezákonne
vyvezenými predmetmi kultúrnej hodnoty počas II. sv. vojny ministerstvo spolupracovalo
a koordinovalo agendu návratných konaní s UNESCO. Zástupcovia ministerstva sa
zúčastnili na rokovaní UNESCO - 15. stretnutie Medzinárodného výboru pre podporu
návratných konaní kultúrneho dedičstva, na III. medzivládnom stretnutí expertov za
účelom prípravy návrhu deklarácie zásad zaobchádzania s kultúrnymi objektmi
premiestnenými v súvislosti s II. svetovou vojnou.
V spolupráci s orgánmi štátnej správy (s Prezídiom Policajného zboru, Úradom justičnej
a kriminálnej polície a Interpolom) sa ministerstvo podieľalo na riešení úloh týkajúcich sa
medzinárodnej spolupráce v oblasti ochrany predmetov kultúrnej hodnoty proti
kriminálnym činom a nelegálnemu obchodu. Zabezpečovalo a koordinovalo agendy
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UNIDROIT pri UNESCO v oblasti nelegálneho vývozu kultúrneho tovaru a návratných
konaní.
7. V rámci UNESCO sa zástupcovia ministerstva zúčastnili na 2. mimoriadnom zasadnutí
Medzivládneho výboru UNESCO pre ochranu a podporu rozmanitosti kultúrnych
prejavov, na 2. konferencii zmluvných strán Dohovoru UNESCO o ochrane a podpore
rozmanitosti kultúrnych prejavov v Paríži, ako aj na 8. plenárnom zasadnutí Riadiaceho
výboru pre kultúru (CDCULT) Rady Európy v Štrasburgu. Ministerstvo aktívne
podporilo zámer uskutočnenia výstavy Umenie po roku 1945 ako najrozsiahlejšej
expozície, ktorá má prepojiť umenie východu a západu.
8. Ministerstvo
zabezpečovalo a koordinovalo agendu slovenských lokalít zapísaných v
Zozname svetového dedičstva. V júni 2009 sa v Seville konalo za účasti zástupcov
ministerstva 33. pravidelné výročné zasadnutie Výboru svetového dedičstva, na ktorom
sa rozhodlo o rozšírení Zoznamu svetového dedičstva o historické jadro mesta Levoče.
Nový názov lokality (Spišský hrad a pamiatky okolia zapísanej v roku 1993 a historické
jadro mesta Levoče) bude znieť Levoča, Spišský hrad a pamiatky jeho okolia.
9. V rámci bilaterálnej spolupráce ministerstvo uzavrelo v Bratislave v apríli 2009
Memorandum o porozumení v oblasti kultúrnej spolupráce s Ministerstvom kultúry
Jordánskeho hášimovského kráľovstva a Memorandum o porozumení v oblasti kultúrnej
spolupráce s Ministerstvom kultúry Sýrskej arabskej republiky. Ďalej uzavrelo Program
spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Luxemburským
veľkovojvodstvom na roky 2009 – 2011, Program spolupráce v rámci stálej komisie
Slovenská republika – Bavorsko pre obdobie rokov 2009 – 2011, Program kultúrnej
spolupráce na roky 2009 s Ministerstvom kultúry Čínskej ľudovej republiky a Program
spolupráce s Ministrom kultúry a národného dedičstva Poľska na roky 2009 - 2011.
10. V rámci prezentácie kultúry v zahraničí a na Slovensku sa ministerstvo podieľalo na
realizácii viacerých podujatí, ako boli Dni slovenskej kultúry v Portugalsku; vystúpenia
indického tanečného súboru a egyptského folklórneho súboru El-Tanboura, podujatie
„20 rokov slobody: Nemecko ďakuje“; výstavy „Epocha Ferdinanda I.“, „68/89“,
„Talianske pamiatky UNESCO“ a prehliadka súčasného ruského filmu.
11. Slovenská republika bude v roku 2010 čestným hosťom na Medzinárodnom knižnom
veľtrhu (ďalej len „MKV“) v Bologni. V tejto súvislosti malo Slovensko povinnosť
pripraviť počas MKV, ktorý sa konal v marci t. r., niekoľko kultúrnych upútaviek na naše
čestné hosťovanie v roku 2010. Na tlačovej konferencii za účasti zástupcov ministerstva
predstavilo Slovensko svoju koncepciu budúcoročného hosťovania. Literárne informačné
centrum a BIBIANA pripravili sprievodné akcie, na ktorých vystúpili poprední slovenskí
autori a ilustrátori detskej literatúry. V bolonskej galérii MAMBO sa uskutočnili
workshopy slovenských ilustrátorov a na univerzite vo Forli seminár o slovenskej
literatúre.

12. V apríli 2009 sa v Bratislave uskutočnil plenárny míting Medzinárodnej siete pre súčasné
scénické umenie - IETM Bratislava 2009, po prvýkrát za 28 rokov trvania siete IETM na
Slovensku. Organizátormi podujatia bola Asociácia Divadelná Nitra, Slovenské národné
divadlo, Divadelný ústav a Kultúrny kontaktný bod. Ústrednou témou pracovnej časti
bola Kultúra a vzdelávanie - v spolupráci s bruselským sekretariátom IETM (spolu sa
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uskutočnilo 27 pracovných akcií). Míting zároveň poskytol jedinečnú možnosť
prezentácie domácej tvorby - výber 25 inscenácií slovenského scénického umenia (14
z oblasti divadla, 11 tanečných) v 30 predstaveniach, ktoré predstavili nielen tvorbu
posledného obdobia z celého Slovenska ale i súborov pôsobiacich v zahraničí. Na mítingu
sa zúčastnilo 465 účastníkov zo 42 krajín (okrem Európy aj z USA a Kanady, Ázie,
Afriky a Austrálie) z toho 124 registrovaných účastníkov zo Slovenska.
13. V hodnotenom období sa zástupcovia ministerstva zúčastnili rôznych medzinárodných
podujatí :


ministerskej konferencie v rámci predsedníctva EÚ: Fórum pre kreatívnu Európu v
Prahe v ňoch 25. – 27. 3. 2009,



záverečnej konferencia pre „Projekt pozitívnej praxe v oblasti posilňovania
vymožiteľnosti
práv duševného vlastníctva v rámci priemyslu EÚ a malých
a stredných podnikov“ v Bruseli dňa 27. 4. 2009,



multilaterálneho stretnutia členských štátov k oznámeniu Komisie o uplatňovaní
pravidiel štátnej pomoci pre verejnoprávne vysielanie v Bruseli dňa 5. 5. 2009,



zasadnutia Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež a kultúru v Bruseli dňa 12. 5 . 2009,



zasadnutia Riadiaceho výboru pre médiá a nové informačné služby /CDMC/ a
Konferencie ministrov Rady EÚ v Reykjavíku v dňoch 26. – 29. 5. 2009 a i.

Okem uvedených aktivít zabezpečovalo ministertsvo všetky ulohy vyplývajúce z jeho
kompetencií v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

V 2. polroku 2009 predložilo ministerstvo na rokovanie vlády a rokovanie národnej rady
nasledovné materiály :

1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Materiál bol vypravovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej
republiky na rok 2009.
Predkladaným návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky
transponujú ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES z 11. decembra
2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení
zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch, týkajúcich
sa vykonávania činností televízneho vysielania. Slovenská republika je povinná uviesť
zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto
smernicou do účinnosti najneskôr do 19. decembra 2009.
Transpozícia smernice bude zabezpečená predkladaným návrhom zákona, ktorým sa
menia a dopĺňajú:
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•

zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/ 2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní
iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 654/2007 Z. z.,
• zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania
audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých
výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
Zákonom sa upravuje oblasť vysielania a poskytovania audiovizuálnych mediálnych
služieb na požiadanie, rozširuje sa vecná a osobná pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z., ktorý
sa bude vzťahovať okrem vysielania vysielateľa zo zákona a vysielateľa s licenciou aj na
vysielanie televíznej programovej služby prostredníctvom internetu a na poskytovanie
audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Súčasne sa zvyšuje ochrana maloletých
vo vzťahu k obsahom šíreným vysielaním a poskytovaním prostredníctvom audiovizuálnej
mediálnej služby na požiadanie. Zákonom sa zavádza nový pojem mediálna komerčná
komunikácia, ktorý zahŕňa najmä reklamu, telenákup, sponzorovanie, programovú službu
určenú výhradne na reklamu, telenákup a vlastnú propagáciu, ale aj v našom právnom
poriadku novú formu komerčného oznamu, a to umiestňovanie produktov v programoch.
Menia sa aj pravidlá týkajúce sa reklamy, napr. denný limit vysielanej reklamy sa nahrádza
hodinovým a i.
Materiál bol prerokovaný na 162. schôdzi vlády SR a schválený uznesením č. 513 dňa
15.7.2009, ako parlamentná tlač č. 1149 schválený uznesením národnej rady č. 1736 dňa
29. 10. 2009, zákon nadobudol účinnosť 15. decembra 2009.

2. Návrh Zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti
televízneho vysielania na roky 2010 – 2014
Materiál bol vypracovaný na základe uznesenia vlády SR č. 741 z 15. októbra 2008
k návrhu koncepcie zmlúv medzi štátom a verejnoprávnymi vysielateľmi o obsahoch, cieľoch
a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania.
Hlavným cieľom návrhu zmluvy je v zmysle koncepcie zmlúv so štátom vytvorenie reálnej
strednodobej stratégie financovania programovej služby Slovenskej televízie, ktorá bude
zameraná najmä na vysielanie pôvodných programov vo verejnom záujme odvysielaných v
premiére. Návrh zmluvy zároveň zabezpečuje transparentné využívanie prostriedkov
určených na podporu výroby pôvodných programov vo verejnom záujme a podporu
účelových investičných projektov Slovenskej televízie.
Zmluva určuje základnú štruktúru dodatkov k zmluve, ktoré sa budú uzatvárať na príslušný
kalendárny rok trvania zmluvy, a zároveň upravuje postup pre uzatváranie týchto dodatkov.
Celková výška finančného záväzku štátu v žiadnom z dodatkov k zmluve nesmie byť nižšia
ako 10 000 000 Eur. Taktiež sa precizujú podmienky použitia a podmienky poskytnutia
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.
Zmluva bola prerokovaná na 179. schôdzi vlády a schválená uznesením č. 790 dňa 11.
novembra 2009; dňa 21. decembra 2009 bola podpísaná obidvomi zmluvnými stranami.
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3. Návrh Zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti
rozhlasového vysielania na roky 2010 - 2014
Materiál bol vypracovaný na základe uznesenia vlády SR č. 741 Z 15. októbra 2008.
Jeho hlavným cieľom je v zmysle koncepcie zmlúv so štátom vytvorenie reálnej strednodobej
stratégie financovania programovej služby Slovenského rozhlasu, ktorá bude zameraná najmä
na výrobu a vysielanie pôvodných programov vo verejnom záujme. Tieto budú prvýkrát
terestriálne odvysielané v programovej službe Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín,
Rádio_FM alebo Rádio Patria. Návrh zmluvy zároveň zabezpečuje transparentné využívanie
prostriedkov určených na podporu výroby pôvodných programov vo verejnom záujme,
podporu účelových investičných projektov Slovenského rozhlasu a na úhradu výdavkov na
zabezpečenie vysielania Slovenského rozhlasu do zahraničia.
Predmet zmluvy tvorí programový záväzok Slovenského rozhlasu, ktorého obsahom je
uskutočnenie pôvodných programov vo verejnom záujme v rozsahu typovo dohodnutom
zmluvou a dodatkami k nej, záväzok Slovenského rozhlasu uskutočniť účelové investičné
projekty v rozsahu dohodnutom v dodatkoch k zmluve, záväzok Slovenského rozhlasu
zabezpečiť vysielanie do zahraničia v rozsahu dohodnutom zmluvou a dodatkami k nej a
záväzok štátu poskytnúť Slovenskému rozhlasu príspevok na realizáciu programového
záväzku, na uskutočnenie účelových investičných projektov a na úhradu výdavkov na
zabezpečenie vysielania do zahraničia v dohodnutom rozsahu. V zmysle návrhu zmluvy bude
Slovenský rozhlas povinný zabezpečiť, aby bol príspevok na uskutočnenie pôvodných
programov vo verejnom záujme poskytnutý na základe dodatku na príslušný kalendárny rok
použitý na uskutočnenie pôvodných programov vo verejnom záujme, ktoré budú tvoriť
minimálne 8 % z celkového počtu hodín vysielania Slovenského rozhlasu počas príslušného
kalendárneho roka v programových službách Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín,
Rádio FM a Rádio Patria.
Zmluva určuje základnú štruktúru dodatkov k zmluvám, ktoré sa budú uzatvárať na
príslušný kalendárny rok trvania zmluvy, a zároveň upravuje postup pre uzatváranie týchto
dodatkov. Celková výška finančného záväzku štátu v žiadnom z dodatkov k zmluve nesmie
byť nižšia ako 4 000 000 eur, a to v členení 2 000 000 eur na uskutočňovanie pôvodných
programov vo verejnom záujme a 2 000 000 eur na zabezpečenie vysielania do zahraničia.
Zmluva bola prerokovaná na 184. schôdzi vlády a schválená uznesením č. 924 dňa 16.
decembra 2009; dňa 21. decembra 2009 bola podpísaná obidvomi zmluvnými stranami.

4. Návrh na poskytnutie rozpočtových prostriedkov Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky s účelovým určením pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas ako
kompenzáciu časti výpadku úhrad za služby verejnosti v roku 2009 v dôsledku
sociálneho dosahu zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované
Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Návrh bol predložený na rokovanie vlády ako iniciatívny materiál. Predpokladá
poskytnutie rozpočtových prostriedkov na pokrytie časti výpadku úhrad za rok 2009 vo
vzťahu k oslobodeným osobám, ktorými sú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
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a osobám, ktoré platia polovičnú výšku úhrady, t. j. dôchodcom a poberateľom dávky
v hmotnej núdzi. Výška výpadku úhrad bola vypočítaná na základe údajov poskytnutých
Rozhlasovou a televíznou spoločnosťou, s.r.o., ktorá zabezpečuje výber úhrad za služby
verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom. Kompenzácia časti
výpadku úhrad za rok 2009 v dôsledku sociálneho dosahu zákona o úhradách predstavuje
celkovú sumu 4 000 000 eur. Pre Slovenskú televíziu to predstavuje sumu 2 800 000 eur (70
%) a pre Slovenský rozhlas sumu 1 200 000 eur (30 %).
Materiál bol prerokovaný na 182. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 869 dňa 2.
decembra 2009.
.

5. Návrh koncepcie mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte celoživotného
vzdelávania
Materiál sa predložil na rokovanie vlády na základe programového vyhlásenia vlády
Slovenskej republiky.
Za účelom prípravy koncepcie bola ministerstvom
vo februári 2009 zriadená
medzirezortná pracovná skupina, ktorej členmi boli okrem jeho zástupcov aj zástupcovia
Ministerstva školstva Slovenskej republiky, Štátneho pedagogického ústavu, mediálnych
regulačných orgánov, zástupcovia stredných a vysokých škôl, cirkví, nezávislých
inštitúcií, neziskových organizácii a nezávislí odborníci.
Mediálna výchova je jedným z najmodernejších trendov súčasnosti. V rámci svojej
multidisciplinarity integruje poznatky širšieho spektra spoločenských vied. Je predmetom
záujmu žurnalistiky, psychológie, sociológie, pedagogiky a v menšom či väčšom rozsahu jej
pozornosť venujú vládne aj mimovládne inštitúcie. Význam mediálnej výchovy v spoločnosti
rastie priamoúmerne s neustálym vývojom médií a komunikačných technológií, s
možnosťami ich využívania a prístupu k nim, ale aj s rôznorodosťou a množstvom
ponúkaných mediálnych obsahov.
Mediálna výchova ako prostriedok zvyšovania mediálnej gramotnosti a orientácie
v mediálnom svete, je v podmienkach Slovenskej republiky predmetom záujmu mnohých
subjektov, doposiaľ však absentuje systémový prístup v tejto oblasti. V SR neexistuje
výskumná inštitúcia so záberom na médiá a komunikačné technológie, ktorá by
chronologicky mapovala vývoj mediálneho prostredia, sumarizovala aktuálne výsledky
parciálnych výskumných projektov v mediálnej oblasti a na ich základe anticipovala vývojové
tendencie, a následne predkladala návrhy riešenia systémových problémov a odporúčania pre
exekutívu. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je cieľom koncepcie vytvorenie Centra
mediálnej výchovy.
Materiál bol prerokovaný na 184. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 923 dňa 16.
decembra 2009.

6. Návrh zásad vlády Slovenskej republiky k zákonu Národnej rady Slovenskej
republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov - nové znenie
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V súvislosti s prijatou novelou zákona o štátnom jazyku ministerstvo vypracovalo na
podnet vysokého komisára OBSE pre otázky národnostných menšín K. Vollebaeka zásady
ako iniciatívny materiál.
Cieľom zásad je zjednotenie výkladu ustanovení zákona o štátnom jazyku vrátane
postupu ministerstva kultúry pri výkone dohľadu nad dodržiavaním tých ustanovení zákona
o štátnom jazyku, ktoré podliehajú dohľadu ministerstva podľa § 9 zákona o štátnom jazyku.
Materiál prináša aj podrobnejšie informácie o postupe ministerstva pri ukladaní sankcií podľa
§ 9a zákona o štátnom jazyku, ako aj o spôsobe spolupráce s odbornými slovakistickými
pracoviskami v súvislosti s prerokovávaním a schvaľovaním kodifikovanej podoby štátneho
jazyka.
Pri príprave návrhu zásad ministerstvo spolupracovalo s Úradom vysokého komisára
OBSE pre otázky národnostných menšín, ktorého väčšinu odporúčaní ministerstvo kultúry
zapracovalo do predkladaného materiálu. Toto rokovanie významne prispelo k vyjasneniu
najdôležitejších otázok v súvislosti s prípravou uvedeného materiálu.
Materiál bol prerokovaný na 184 schôdzi vlády a schválený uznesením č. 933 dňa 16.
decembra 2009, s účinnosťou od 1. januára 2010.

7.

Návrh Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry

Materiál bol vypracovaný na základe Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok
2009. Jeho zostavenie zároveň vyplýva z Koncepcie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry,
ktorú schválila vláda Slovenskej republiky a v súlade so zámermi vlády a prioritami
definovanými v programovom vyhlásení vlády SR.
Stratégia chápe miestnu a regionálnu kultúru ako katalyzátor sociálno-ekonomických zmien
sídiel a regiónov, a zároveň ako faktor zvyšovania ich konkurencieschopnosti. Formuluje
návrh špecifických
cieľov podľa jednotlivých nástrojov
rozvoja miestnej
a regionálnej kultúry s odporúčaniami na ich realizovanie.
Z hľadiska dlhodobej perspektívy je hlavnou víziou stratégie dosiahnutie kvalitnejších
podmienok na podporu dostupnosti kultúry a kultúrnych služieb v území (mestá, obce,
regióny) a lepšie uplatnenie kultúry vo výchovno-vzdelávacom procese (rodina, škola,
mimoškolské aktivity, záujmové vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie) a v procesoch
územného plánovania, miestneho a regionálneho rozvoja. Stratégia predkladá konkrétny súbor
úloh a odporúčaní, ktorý umožní zlepšiť podmienky pre rozvoj miestnej a regionálnej kultúry,
pričom túto kultúru presadzuje ako rozhodujúci predpoklad komplexného miestneho
a regionálneho rozvoja a inovačného rastu.
Materiál prerokovaný na 189. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 67 dňa 27. januára
2009.

8. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných
duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Návrh nariadenia sa predkladá na základe § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb.
o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č.
467/2005 Z. z.
Uvedené ustanovenie zákona určuje, že základný plat duchovných sa v príslušnom roku
zvýši o rovnaké percento a v rovnakom termíne, ako sa zvýši základná stupnica platových
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taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu (zákon
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
V nadväznosti na uvedené sa rovnakým spôsobom a v rovnakom termíne zvyšujú základné
platy duchovných tých cirkví, ktoré požadujú finančný príspevok zo štátneho rozpočtu.
Materiál bol prerokovaný na 182. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 851 dňa 2.
decembra 2009.
V sledovanom období vláda vzala na vedomie informatívne materiály: dňa 19. augusta
2009 Správu o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie zabezpečenia prezentácie
slovenského umenia a kultúry v zahraničí a dňa 4. novembra 2009 Správu o stave
realizácie Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2011.

Ďalšie významné úlohy a aktivity ministerstva v hodnotenom období
1. V rámci multilaterálnej spolupráce pripravilo ministerstvo návrh stanoviska Slovenskej
republiky na rokovanie Rady EÚ pre kultúru, ktoré prezentoval minister kultúry na rokovaní
Rady EÚ dňa 27. 11. 2009 v Bruseli. Rada prijala závery k materiálom: „Podpora tvorivej
generácie – rozvoj tvorivosti a inovačnej schopnosti detí a mladých ľudí prostredníctvom
kultúrnych prejavov a prístupu ku kultúre“, „Návrh rozhodnutia Rady o Európskom roku
dobrovoľníckych činností podporujúcich aktívne občianstvo“ a „Mediálna gramotnosť v
digitálnom prostredí“ . Ďalej sa diskutovalo o digitalizácii kultúrneho obsahu v Európe a
postavení vydavateľov, ktorí vydávajú knihy v jazykoch s malým počtom používateľov.
2. Ministerstvo uzavrelo v rámci bilaterálnych vzťahov Dohodu medzi Ministerstvom kultúry
Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry, ochrany pamiatok a športu Gruzínskej
republiky o spolupráci v oblasti kultúry, podpísanú 19. októbra 2009 v Bratislave a Program
spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry
Ruskej federácie na roky 2010-2012, podpísaný 12. novembra 2009 v Moskve.
3. V rámci úloh vyplývajúcich z Európskej charty regionálnych a menšinových jazykov a
Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín sa zástupcovia
ministerstva zúčastnili v dňoch 1. - 2. októbra 2009 sa v Kyjeve zasadnutie medzivládnej
slovensko-ukrajinskej komisie pre národnostné menšiny, školstvo a kultúru. Na programe
rokovania bola výmena informácií o štátnej politike v oblasti zabezpečenia práv osôb
patriacich k národnostným menšinám v Slovenskej republike a na Ukrajine, vzdelávanie v
jazyku národnostných menšín a vzájomná informácia o plnení úloh z VIII. zasadnutia komisie
vo Svidníku v júni 2008.
4. Pre potreby Komisie Rady Európskych spoločenstiev a Európskeho parlamentu
vypracovalo ministerstvo dotazník, ktorý bude jedným z podkladov na prepracovanie
Smernice Rady 93/7/EHS o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených
z územia členského štátu. Ďalej vypracovalo metodický materiál „Vývoz predmetov
kultúrnej hodnoty, zbierkového predmetu, národnej kultúrnej pamiatky, historického
knižničného dokumentu a historického knižničného fondu z colného územia Európskeho
spoločenstva a v rámci colného územia Európskeho spoločenstva“ určený pre zamestnancov
colných úradov.
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5. Výbor svetového dedičstva UNESCO zapísal do Zoznamu svetového dedičstva 7. júla v
Quebecu „Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka“, ktoré reprezentuje 8
vybraných drevených kostolov na území Slovenskej republiky. Ministerstvo sa zúčastňovalo
na zasadnutiach Riadiacej skupiny pre tieto pamiatky v Kežmarku. Jej programom bolo
prerokovanie realizácie odporúčaní Výboru svetového dedičstva a ICOMOS-u
(medzinárodnej organizácie pre ochranu pamiatok) pri zápise lokality do Zoznamu svetového
dedičstva UNESCO . Ministerstvo pokračovalo v koordinácii agend UNESCO v oblasti
návratných konaní v súvislosti s nezákonne vyvezenými predmetmi kultúrnej hodnoty počas
II. svetovej vojny a agendy UNIDROIT týkajúcu s a nelegálneho vývozu kultúrneho tovaru
a návratných konaní.
6. V septembri 2009 ministerstvo uzavrelo s Ministerstvom zahraničných vecí SR Dohodu
o spolupráci pri zabezpečovaní úloh kultúrnej diplomacie a prezentácie slovenskej kultúry
v zahraničí. Cieľom dohody je zlepšiť koordináciu činností oboch ministerstiev v uvedených
oblastiach, spolupracovať na metodickom riadení Slovenských inštitútov v zahraničí a na
významných prezentačných projektoch vyplývajúcich zo spoločne dohodnutých priorít.
7. V hodnotenom období sa ministerstvo podieľalo na realizácii viacerých prezentačných
podujatí. Najväčším z nich bola prezentácia slovenského umenia a kultúry v rámci podujatia
Donumenta 2009 – Slovensko v nemeckom Regensburgu, ktorá sa uskutočnila v dňoch od
20. septembra do 08. novembra 2009. Program podujatia zahŕňal prezentáciu súčasného
slovenského výtvarného umenia, divadla, hudby, filmu, literatúry, ako aj prednášky týkajúce
sa kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike. Ministerstvo sa významne podieľalo na
aktívnej príprave na čestné hosťovanie Slovenskej republiky Medzinárodnom knižnom
veľtrhu Bologna 2010. Podujatie poskytuje príležitosť aj široký priestor predstaviť Slovenskú
republiku nielen ako ilustrátorskú veľmoc a krajinu s bohatou tradíciou detskej knihy, ale aj
ako krajinu s osobitou kultúrou a bohatou ponukou možností kultúrnej spolupráce s inými
krajinami.
8. V rámci podpory audiovizuálnej kultúry a priemyslu
uzavrelo ministerstvo
s Audiovizuálnym fondom zmluvu č. MK-51/09/M o poskytnutí príspevku štátu z finančných
prostriedkov z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2009. Zmluva bola
uzatvorená v zmysle § 29 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a v súlade s rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho
rozpočtu pre ministerstvo na rok 2009. Na jej základe
poskytlo ministerstvo
Audiovizuálnemu fondu príspevok štátu v sume 149 370 EUR. Predmetom dodatku č. 1.
k uvedenej zmluve u zavretej 15. 11. 2009 je zmena štruktúry výdavkov Audiovizuálneho
fondu na rok 2009.
9. Zástupcovia ministerstva sa zúčastnili okrem iných podujatí aj na Medzinárodnom
seminári o multikulturalizme, ktorý sa uskutočnil sa v rámci podujatia Týždeň nových
menšín 20. októbra 2009 v Bratislave. Podujatie bolo zamerané na prezentáciu rôznych
modelov multikulturalizmu vo svete, jeho krízy, ako aj hľadanie jeho vhodného modelu
v slovenských podmienkach. Účastníkmi podujatia boli slovenskí i medzinárodní experti na
danú problematiku .
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II. Súhrnná charakteristika rozpočtového hospodárenia MK SR
za rok 2009

MK SR rozpísalo záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly na rok 2009 v súlade so
zákonom o štátnom rozpočte na rok 2009 č. 596/2008 a uznesením vlády SR
č. 717/2008 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011. V nadväznosti na rozpis
záväzných ukazovateľov Ministerstva financií SR z 23. decembra 2008 MK SR spracovalo
podrobný rozpis rozpočtu podľa funkčného a ekonomického členenia rozpočtovej klasifikácie
a v plnej programovej štruktúre prostredníctvom Rozpočtového informačného systému.
Pre rok 2009 boli pre rozpočtovú kapitolu ministerstva stanovené nasledovné
záväzné ukazovatele:
Ukazovateľ
I. Príjmy kapitoly
II. Výdavky kapitoly spolu
Z toho : 700 - kapitálové výdavky
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania
III. Počet zamestnancov rozpočtových organizácií
- z toho: aparát ústredného orgánu
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania aparátov ústredných orgánov

v eurách
1 229 838
188 301 509
23 587 533
9 161 752
1 166
164
1 811 259

Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov:
Názov programu
08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
08T – Tvorba a implementácia politík
Názov podprogramu, ktoré kapitola rieši ako účastník
medzirezortného programu
06H0A – Hospodárska mobilizácia MK SR
Spolu:

v eurách
113 203 515
75 095 338

2 656
188 301 509

V priebehu roka 2009 boli realizované v rozpočte kapitoly MK SR rozpočtové opatrenia,
zamerané na zmenu záväzných ukazovateľov. Realizáciou rozpočtových opatrení bol rozpočet
výdavkov zvýšený o 8 405 421 €, rozpočet príjmov zostal nezmenený. Súčasne sa vykonali
potrebné zmeny v štruktúre výdavkov. Najväčší vplyv na zmenu rozpočtu mali úpravy
rozpočtu:
•

Viazanie rozpočtových prostriedkov v kapitole MK SR na základe uznesenia vlády SR
č. 93/2009 k návrhu na vytvorenie rozpočtového priestoru na alokáciu výdavkov na
udržanie hospodárskeho rastu a zamestnanosti v SR v celkovej sume 9 978 045 €.
Z titulu viazania boli krátené hlavne kapitálové výdavky kapitoly a pozastavené stavby
rekonštrukcia SNG vo výške 2 517 028 € a rekonštrukcia hradu Červený kameň vo
výške 2 655 514 €, ostatné krátenie sa týkalo predovšetkým spotreby.
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•
•

•

•

•

•

Povolené prekročenie výdavkov kapitoly na základe rozhodnutia ministra financií
účelovo určených na podporu aktivít Matice slovenskej v celkovej výške 995 818 €.
Na základe uznesenia vlády SR č. 125/2009 k návrhu tretieho súboru opatrení na
zmiernenie dopadov hospodárskej krízy, opatrením č. 56 sa zvýšili výdavky kapitoly
MK SR v grantovom systéme, prvku 08S0203 Obnovme si svoj dom vo výške
6 638 780 €. Kapitálové výdavky boli zamerané na obnovu kultúrnych pamiatok so
zameraním na lokality UNESCO.
Na základe rozhodnutia vlády SR a uznesenia č. 457/2009 sa zvýšil limit výdavkov
kapitoly MK SR o prostriedky pre Slovenský rozhlas v sume 2 802 814 € a pre
Slovenskú televíziu v sume 6 539 900 € na kompenzáciu výpadku úhrad za služby
verejnosti v roku 2008 v dôsledku sociálneho dosahu zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade
za služby verejnosti poskytované STV a SRo.
Viazanie rozpočtových prostriedkov v kapitole MK SR na základe uznesenia vlády SR
č. 460/2009 k návrhu na vytvorenie rozpočtového priestoru na alokáciu výdavkov na
udržanie hospodárskeho rastu a zamestnanosti v SR v celkovej sume 833 311 €.
Krátenie bolo opäť premietnuté predovšetkým do spotreby.
Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly MK SR viazaním výdavkov v kapitole
Všeobecná pokladničná správa pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas na
kompenzáciu výpadku úhrad za služby verejnosti v roku 2009 v dôsledku sociálneho
dosahu zákona č. 68/2008 Z. z . v celkovej výške 4 000 000 €.
Uvoľnenie kapitálových výdavkov z roku 2008 viazaných na základe § 8 zákona č.
523/2004 Z .z .o rozpočtových pravidlách verejnej správy v celkovej výške 141 063 €.
Tieto prostriedky MF SR súčasne viazalo, čo sa premietlo ako úspora štátneho
rozpočtu.

V priebehu roka 2009 bolo Ministerstvom financií SR schválených 46 nasledovných
rozpočtových opatrení, ktorými boli priebežne podľa potrieb a požiadaviek organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, ale aj potrieb a požiadaviek na úrovni rozpočtovej
kapitoly upravované záväzné ukazovatele na rok 2009.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v sume 43 000 € pre SNK Martin na
vyrovnanie colného dlhu pri dovoze digitalizačného robota, viazaním bežných výdavkov.
Viazanie rozpočtových prostriedkov v kapitole MK SR na základe uznesenia vlády SR č.
93/2009 k návrhu na vytvorenie rozpočtového priestoru na alokáciu výdavkov na
udržanie hospodárskeho rastu a zamestnanosti v SR v celkovej sume 9 978 045 €.
Povolené prekročenie výdavkov kapitoly na základe rozhodnutia ministra financií
účelovo určených na podporu aktivít Matice slovenskej v celkovej výške 995 818 €.
Povolené prekročenie kapitálových výdavkov v sume 17 736 € pre Pamiatkový úrad na
úhradu výdavkov súvisiacich s haváriou kotolne viazaním bežných výdavkov.
V súvislosti s delimitáciou Domu umenia Piešťany z Centrálnej servisnej organizácie do
Národného osvetového centra bol realizovaný presun výdavkov medzi záväznými
ukazovateľmi - programami 08T – Tvorba a implementácia politík do programu 08S
Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt vo výške 248 954 €.
Podľa uznesenia vlády SR č. 125/2009 k návrhu tretieho súboru opatrení na zmiernenie
dopadov hospodárskej krízy, opatrenie č. 56 sa zvýšili výdavky kapitoly MK SR
v grantovom systéme, prvku 08S0203 Obnovme si svoj dom vo výške 6 638 780 €.
Kapitálové výdavky sú zamerané na obnovu kultúrnych pamiatok so zameraním na
lokality UNESCO.
Po schválení prioritných projektov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR,
sa na základe vecnej realizácie prioritných projektov povolilo prekročenie limitu
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

kapitálových výdavkov v sume 66 000€ určených pre Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove
na odstránenie havárie el. rozvodov a pre Lúčnicu na nutnú rekonštrukciu priestorov
krojárne, viazaním bežných výdavkov.
Presun výdavkov medzi záväznými ukazovateľmi - programami 08T a 08S v súvislosti
so schválením nových priorít pre organizácie: Slovenská filharmónia - koncerty na
internete v sume 735 760 €, SĽUK – navýšenie počtu tanečníkov v sume 39 200 €,
Štátne divadlo Košice – zvýšenie počtu umelcov orchestra v sume 50 000 €
Presun výdavkov v rámci záväzných ukazovateľov z kat. 630 – tovary a služby do kat.
610 – mzdy, platy a OOV v rámci bežných výdavkov pre Pamiatkový úrad, na
zabezpečenie dlhodobo neriešeného deficitu prostriedkov určených na mzdy, platy
a OOV pri delimitácii v roku 2002.
Povolené prekročenie bežných výdavkov pre Literárne informačné centrum Bratislava na
zriadenie stánku SR na Medzinárodný knižničný veľtrh Bologna v sume 23 909 €
viazaním kapitálových výdavkov.
Povolené prekročenie kapitálových výdavkov v sume 441 097 € viazaním bežných
výdavkov v programe 08T0108 –Stratégia rozvoja múzeí a galérií a súčasne viazanie
bežných výdavkov v programe 08T0108 vo výške 889 344 € realokáciou na programy 08T0106 – Akvizícia zbierkových predmetov, a 08T0109 – Stratégia rozvoja knižníc,
organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR schválením ich prioritných
projektov.
Povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v sume 125 170 € určených pre
SNK Martin na úhradu licencií na používanie medzinárodných informačných systémov
databáz pre knižnice viazaním bežných výdavkov.
Na základe rozhodnutia vlády SR a uznesenia č. 457/2009 sa zabezpečujú finančné
prostriedky pre Slovenský rozhlas v sume 2 802 814 € a pre Slovenskú televíziu v sume
6 539 900 € na kompenzáciu výpadku úhrad za služby verejnosti v roku 2008 v dôsledku
sociálneho dosahu zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované
STV a SRo.
Presun výdavkov v rámci záväzných ukazovateľov z kat. 630 – tovary a služby do kat.
610 – mzdy, platy a OOV v rámci bežných výdavkov pre aparát MK SR na zabezpečenie
dlhodobo neriešeného deficitu prostriedkov určených na mzdy, platy a OOV.
Povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v sume 422 525 € v rámci grantového
systému MK SR viazaním kapitálových výdavkov.
Povolené prekročenie limitu výdavkov z rezervy predsedu vlády SR pre Národné
osvetové centrum na 55.ročník Folklórneho festivalu Východná 2009 vo výške 10 000 €.
Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly MK SR viazaním výdavkov v kapitole
MŽP SR na podporu aktivít Matice slovenskej vo výške 66 000 € a filmový festival
v Piešťanoch vo výške 66 000 €.
Povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v sume 899 428 € v rámci grantového
systému MK SR viazaním kapitálových výdavkov z dôvodu účelu schválených projektov
v rámci grantového systému.
Povolené zníženie záväzného ukazovateľa grantový systém vo výške 151 731 €
zúčtovaním kultúrnych poukazov organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR
pripísaním v prospech výnosov organizácií.
Presun výdavkov medzi záväznými ukazovateľmi - programami 08T a 08S vo výške
667 398 € v súvislosti s dofinancovaním nových urgentných požiadaviek pre
organizácie: Divadlo Nová scéna (zvýšenie bežného transferu na úroveň roku 2008) ,
Národné osvetové centrum (havária potrubia v budove), Štátny komorný orchester (nutná
čiastočná rekonštrukcia budovy), Slovenské národné divadlo (výmena kompresora)
a Slovenské národné múzeum (vybavenie múzea potrebným inventárom).
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21. Viazanie rozpočtových prostriedkov v kapitole MK SR na základe uznesenia vlády SR č.
460/2009 k návrhu na vytvorenie rozpočtového priestoru na alokáciu výdavkov na
udržanie hospodárskeho rastu a zamestnanosti v SR v celkovej sume 833 311 €.
22. Presun výdavkov medzi záväznými ukazovateľmi - programami 08T a 08S vo výške 293
148 € pre Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry na predfinancovanie
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Múzea Holokaustu v Seredi.
23. Povolené prekročenie bežných výdavkov v sume 949 100 € v rámci grantového systému
MK SR viazaním kapitálových výdavkov.
24. Povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v sume 75 000 € určených pre
Slovenskú knižnicu nevidiacich na dofinancovanie odvlhčenia suterénu tejto knižnice,
viazaním limitu bežných výdavkov organizácie.
25. Povolené zníženie limitu kapitálových výdavkov v sume 926 520 € z investičnej akcie
„Rekonštrukcia budovy Slovenskej filharmónie - Reduta“. Finančné prostriedky boli
použité na úhradu nevyhnutných vyvolaných nákladov súvisiacich so sťahovaním
budovy Slovenskej filharmónie do historickej budovy Slovenského národného divadla.
26. Povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v rámci Grantového systému
kapitoly MKSR viazaním v kapitole Všeobecná pokladničná správa vo výške 431 521 €.
Finančné prostriedky boli pridelené Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Nitra a farnosti
Dolný Hričov.
27. Presun novovytvoreného prvku Európske hlavné mesto kultúry v programovej štruktúre
MK SR z programu 08T-Tvorba a implementácia politík do programu 08S02 –
Grantový systém aj s celkovou rozpočtovanou výškou finančných prostriedkov.
28. Povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v sume 96 879 € určených pre
TASR na realizáciu projektu Zóna verejného záujmu viazaním bežných výdavkov
organizácie.
29. Povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov vo výške 98 000 € na zabezpečenie
výmeny kompresora v Slovenskom národnom divadle a nákup Braillovej tlačiarne pre
Slovenskú knižnicu nevidiacich v Levoči viazaním bežných výdavkov organizácie.
30. Povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov vo výške 787 410 € na zabezpečenie
rekonštrukcie kláštora kartuziánov pre Pamiatkový úrad a na prípravu a realizáciu
expozície Slovenského národného múzea na Bratislavskom hrade viazaním bežných
výdavkov organizácie.
31. Povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v sume 476 562 € v rámci programu
08T0105 - Informatizácia spoločnosti viazaním kapitálových výdavkov.
32. Povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov vo výške 422 027 € pre Slovenské
národné múzeum v súvislosti vypracovaním projektovej dokumentácie pre projekty
predkladané v rámci výzvy regionálneho operačného programu, dočasným
prefinancovaním z finančných prostriedkov kapitoly MK SR.
33. Povolené prekročenie limitu bežných výdavkov v sume 261 577 € v rámci grantového
systému MK SR viazaním kapitálových výdavkov.
34. Presun výdavkov medzi záväznými ukazovateľmi - programami 08T a 08S vo výške 225
772 € pre Slovenské národné múzeum a Štátnu filharmóniu Košice na dofinancovanie
potrieb organizácií.
35. Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly MK SR z rezervy predsedu vlády SR pre
Slovenský ľudový umelecký kolektív v celkovej výške 33 000 € na dofinancovanie
oslavy 60. výročia založenia SĽUK – u.
36. Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly MK SR viazaním výdavkov v kapitole
Všeobecná pokladničná správa pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas na
kompenzáciu výpadku úhrad za služby verejnosti v roku 2009 v dôsledku sociálneho
dosahu zákona č. 68/2008 Z. z . v celkovej výške 4 000 000 €.
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37. Viazanie záväzného ukazovateľa kapitálové výdavky roku 2009 v súvislosti s § 8
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (povolený presun
kapitálových výdavkov do ďalšieho rozpočtového roka) v celkovej výške 2 525 118 €.
38. Povolené prekročenie limitu výdavkov z rezervy predsedu vlády SR pre Múzeum SNP
na úhradu výdavkov spojených s dopravou a stravovaním členov Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov pri príležitosti osláv 65. výročia SNP vo výške 17 000 €.
39. Povolené zníženie záväzného ukazovateľa grantový systém vo výške 43 241 € a presun
medzi programami 08T a 08S vo výške 236 302 € v súvislosti so zúčtovaním kultúrnych
poukazov organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR v prospech výnosov
organizácií.
40. Povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov vo výške 1 611 747 € viazaním
v bežných výdavkoch organizácií, konkrétne pre Pamiatkový úrad SR, Univerzitnú
knižnicu a Slovenskú národnú knižnicu. Zároveň boli tieto finančné prostriedky viazané
podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z .z .o rozpočtových pravidlách verejnej správy
(povolený presun kapitálových výdavkov do ďalšieho rozpočtového roka)
41. Uvoľnenie kapitálových výdavkov z roku 2008 viazaných na základe § 8 zákona č.
523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v celkovej výške 141 063 €.
Tieto prostriedky MF SR súčasne viazalo, čo sa premietlo ako úspora štátneho rozpočtu
42. Povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov vo výške 93 527 € viazaním
v bežných výdavkoch pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby a Slovenské národné
múzeum.
43. Presun výdavkov medzi záväznými ukazovateľmi - programami 08T a 08S vo výške
56 060 € realizáciou úspor v rámci prioritných projektoch a ich realokáciou pre potreby
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.
44. Povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov vo výške 17 310 € viazaním
v bežných výdavkoch pre Slovenskú národnú knižnicu.
45. Presun záväzných ukazovateľov - výdavkov z kat. 630 – tovary a služby do kat. 610 –
mzdy, platy a OOV v rámci bežných výdavkov pre rozpočtové organizácie rezortu
Ministerstva kultúry SR v celkovej výške 188 112 €.
46. Povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov vo výške 338 000 € viazaním
v bežných výdavkoch pre Štátny komorný orchester Žilina a na projekty realizované
rezortom kultúry v rámci projektu Informatizácia spoločnosti.
Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o schválenom a upravenom rozpočte, záväzných
limitoch kapitoly na rok 2009 a súčasne podáva informáciu o čerpaní a percentuálnom plnení
upraveného rozpočtu za rok 2009. V tabuľke sú uvedené aj ďalšie ukazovatele vývoja plnenia
rozpočtu, ktoré nie sú z hľadiska zákona o štátnom rozpočte záväzné, ale sú významné
z hľadiska hodnotenia vývoja plnenia rozpočtu výdavkov.
Celkové výdavky

(v

eurách)
Ukazovateľ

Schválený
rozpočet na rok
2009

Upravený
rozpočet na
rok 2009

Skutočnosť
2009

% čerpania
upraveného
rozpočtu

1 229 838
188 301 509
23 587 533

1 229 838
196 706 930
23 132 278

1 972 654
196 515 081
22 979 575

160,4%
99,9%
99,3%

9 161 752

10 088 537

10 103 821

100,2%

A. Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2009
I. Príjmy kapitoly
II. výdavky kapitoly spolu
Z toho : 700 - kapitálové výdavky
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania
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III. Počet zamestnancov rozpočtových organizácií
Z toho: aparát ministerstva
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania aparátov ústredných orgánov

1 166
164

1 166
179

1 121
158

96,2%
88,3%

1 811 259

2 368 259

2 364 577

99,8%

164 711 320
23 981 815
54 796 357
1 885 813
24 895 438

173 571 996
28 215 364
66 071 844
1 788 934
22 528 734

173 532 850
28 081 748
66 071 844
1 788 934
22 377 504

100,0%
99,5%
100,0%
100,0%
99,3%

37 191 961

37 191 961

37 191 961

100,0%

1 659 696
1 991 635

2 295 664
5 994 449
9 339 900
23 132 278
5 348 053
425 850
10 735 512
6 251 550

2 295 664
5 994 449
9 339 900
22 979 575
5 197 770
425 850
10 735 512
6 249 129

100,0%
100,0%
100,0%
99,3%
97,2%
100,0%
100,0%
100,0%

B. Ostatné ukazovatele rozpočtu výdavkov na rok 2009
Bežné výdavky spolu
V tom: 1. bežné výdavky rozpočtových organizácií
2. bežné transfery - Príspevkové organizácie
- TASR
- Grantový systém MK SR
- Cirkvi a náboženské spoločnosti
- Matica slovenská
- Slovenský rozhlas
- Slovenská televízia
Kapitálové výdavky spolu (zdroj 111 a zdroj 131)
V tom: 1. kapitálové aktíva
2. Matica Slovenská
3. kapitálové transfery (príspevkové org.)
4. kapitálové transfery – grantový systém

1.

23 587 533
11 110 005
10 817 832
1 659 696

Príjmy rozpočtovej kapitoly

V roku 2009 boli rozpočtovými organizáciami kapitoly rezortu kultúry a aparátom
MK SR dosiahnuté príjmy vo výške 1 972 654 €. Schválený ročný rozpočet príjmov vo výške
1 229 838 € nebol v sledovanom období upravovaný rozpočtovými opatreniami. Z celkových
dosiahnutých príjmov predstavujú mimorozpočtové príjmy 423 414 € a tvoria ich tuzemské
bežné transfery a granty, tuzemské kapitálové granty, zahraničné granty a prijaté poistné
plnenia.
Jednotlivé organizácie dosiahli v roku 2009 nasledovné príjmy:
(v eurách)

Organizácia

Schválený
rozpočet
2009

Upravený
rozpočet
2009

Skutočnosť
2009

%
plnenia
uprav.rozp.

Slovenská národná knižnica Martin
86 307
86 307
76 550
88,7
Univerzitná knižnica v Bratislava
146 053
146 053
207 102
141,8
Štátna vedecká knižnica v Prešove
23 236
23 236
28 437
122,4
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
73 027
73 027
73 885
101,2
Pamiatkový úrad SR Bratislava
778 397
778 397
787 280
101,1
Bibiana, Bratislava
23 236
23 236
35 223
151,6
MK SR aparát
99 582
99 582
340 763
342,2
Celkom rozpočtové príjmy
1 229 838 1 229 838 1 549 240
126,0
Mimorozpočtové príjmy
423 414*
Spolu
1 1 229 838 1 229 838 1 972 654
160,4
*) tuzemské bežné transfery 30 628 €, tuzemské kapitálové granty 228 217 €, zahraničné
tuzemské bežné granty 65 231 € a prijaté poistné plnenie 2 082 €

%
plnenia
schvál.
rozpočtu
88,7%
141,8%
122,4%
101,2%
101,1%
151,6%
342,2%
126,0%
160,4%
granty 97 256 €,
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Na vysoké plnenie príjmov aparátu MK SR mali vplyv hlavné vrátené prostriedky od STV
na základy kontroly, výnosy z vrátenej dotácie od STV a vratky prostriedkov štátneho
rozpočtu. Medzi významné položky príjmov, ktoré rezort kultúry získal v roku 2009 patrí
príjem nájomného za rok 2009 a jeho nedoplatok za rok 2008 za priestory pre americkú
v sume 435 231 €. Oproti predpokladom sa dosiahli aj vyššie príjmy zo vstupného XXII.
ročník výstava BIB realizovanú Bibianou – medzinárodným domom umenia pre deti.
Rezort kultúry tiež získal jednorazové kapitálové príjmy v sume 112 201 €, za odpredaj
garáže v Humennom a nehnuteľnosti v Nových Zámkoch Pamiatkovým úradom SR.
Nesplnenie príjmov SNK, Martin bolo spôsobené faktom, že príjmy z predaja
výrobkov a služieb mali klesajúcu tendenciu v porovnaní s predchádzajúcim rokom
a organizácia nedosiahla iné neplánované príjmy, ktorými by mohla vykryť uvedený deficit.
Uvedené neplnenie vykrylo prekročenie príjmov ostatných organizácií.
.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka plnenie ukazovateľa príjmov je uvedené
v nasledovnom prehľade.
Ukazovateľ
príjmy
Rok 2008
Rok 2009
Index 09/08

I. štvrťrok

II. štvrťrok

2 227 212
349 723
15,7

9 433 347
399 621
4,2

III. štvrťrok
357 399
719 942
201,4

IV. štvrťrok
880 435
503 368
57,2

(v eurách)
Celkom
12 898 393
1 972 654
15,3

Nižšie plnenie príjmov za I. polrok 2009 a celkových dosiahnutých príjmov za rok 2009
v porovnaní s rokom 2008 bolo ovplyvnené skutočnosťou, že v I. polroku 2008 sa získali
príjmy z predaja nehnuteľností (objekt na Štúrovej ul., Pribinovej ul. a predaj DPOH
v Bratislave). Najvyšší nárast príjmov sa dosiahol v III. štvrťroku 2009, z čoho
najvýznamnejšia položky príjmov bolo nájomné za budovu Americkej ambasády v Bratislave.

2.

Výdavky

Bežné transfery príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti poukazovalo
ministerstvo kultúry od začiatku roka 2009 prostredníctvom informačného systému Štátnej
pokladnice v súlade so zákonom o Štátnej pokladnici. V roku 2009 boli príspevkovým
organizáciám a TASR poskytnuté príspevky na činnosť v celkovej sume 67 860 777 € takto:
Bežné transfery a prioritné projekty (bežné výdavky)
(v eurách)

Organizácia
Štátna vedecká knižnica, B.B.
01.3.3 spolu:
Slovenské národné divadlo
Divadlo Nová scéna
Štátna opera Banská Bystrica
Štátne divadlo Košice
08.2.0.1 spolu:

% plnenia
Schválený
Upravený
Skutočnosť
index 09/08
rozpočet
upraveného
rozpočet 2009
2009
skutočnosť
2009
rozpočtu
984 565
1 125 952
1 125 952
100,0%
111,3%
111,3%
984 565
1 125 952
1 125 952
100,0%
16 575 250 17 129 023,56 17 129 023,56
100,0%
109,8%
1 018 788
1 585 102
1 585 102
100,0%
100,2%
2 767 676
3 000 838
3 000 838
100,0%
108,2%
3 752 938
4 428 194
4 428 194
100,0%
114,3%
109,7%
24 114 652
26 143 158
26 143 158
100,0%
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Lúčnica
Slovenská filharmónia
SĽUK
Maďarský umelecký súbor
Štátny komorný orchester Žilina
Štátna filharmónia Košice
08. 2.0.2 spolu:
Slovenská ústredná hvezdáreň
08.2.0.3 spolu:
Ústav pre vzťahy štátu a cirkví
Hudobné centrum
Slovenské centrum dizajnu
Slovenský filmový ústav
Divadelný ústav
Národné osvetové centrum
Literárne informačné centrum
08.2.0.4 spolu:
Slovenská knižnica pre nevidiacich
Levoča*
08.2.0.5 spolu:
Slovenské národné múzeum
Slovenské technické múzeum
Múzeum Slovenského národného
povstania
Slovenská národná galéria
08. 2.0.6 spolu:
SNM - múzeá menšín
08.2.0.8 spolu:
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Centrálna servisná organizácia MK SR
08.2.0.9 spolu:
08.3.0 TASR*
Spolu:

690 931
4 756 522
1 129 324
250 714
625 871
1 296 455
8 749 817
538 307
538 307
133 307
983 038
325 134
2 478 656
932 187
1 367 589
776 439
6 996 350

884 353
5 979 296
1 497 222
290 657
900 566
1 464 902
11 016 996
546 806
546 806
172 041
1 163 397
428 631
2 799 039
1 190 316,78
4 192 092,90
1 365 602
11 311 120

884 353
5 979 296
1 497 222
290 657
900 566
1 464 902
11 016 996
546 806
546 806
172 041
1 163 397
428 631
2 799 039
1 190 316,78
4 192 092,90
1 365 602
11 311 120

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

93,5%
119,1%
117,0%
108,3%
112,6%
110,8%
114,3%
108,8%
108,8%
130,4%
102,2%
110,8%
114,0%
108,9%
219,2%
154,1%
141,3%

822 910
822 910
5 017 062
942 807

731 452
731 452
5 938 678
954 476

731 452
731 452
5 938 678
954 476

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

91,0%
91,0%
111,2%
105,6%

682 367
2 929 994
9 572 230
1 156 343
1 156 343
1 112 195
748 988
1 861 183
1 885 813
56 682 170

1 141 147
3 565 309
11 599 610
1 363 678
1 363 678
1 267 158
965 914
2 233 072
1 788 934
67 860 777

1 141 147
3 565 309
11 599 610
1 363 678
1 363 678
1 267 158
965 914
2 233 072
1 788 934
67 860 777

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

126,5%
110,5%
111,8%
69,6%
69,6%
120,5%
116,9%
118,9%
84,2%
112,9%

* nižšie čerpanie bežných výdavkov oproti schválenému rozpisu výdavkov bolo spôsobené preklasifikovaním bežných
výdavkov na kapitálové na základe žiadostí organizácií.

Finančné prostriedky pre cirkvi a náboženské spoločnosti v rozpočtovanej výške
37 191 961 € neboli zmenené oproti schválenému rozpočtu. Skutočnosť čerpania týchto
finančných prostriedkov bola vo výške 100%.
Na podporu projektov Matice Slovenskej sa v roku 2009 realizovali dve rozpočtové
opatrenia MF SR. Prvým rozpočtovým opatrením MF SR bolo na základe rozhodnutia
ministra financií povolené prekročenie výdavkov kapitoly MK SR o 995 818 € a druhým
rozpočtovým opatrením MF SR sa viazali výdavky v kapitole MŽP SR v prospech kapitoly
MK SR vo výške 66 000 €. Celkový upravený rozpočet bežných výdavkov pre Maticu
Slovenskú tak dosiahol výšku 2 295 664 €.
Na základe rozhodnutia vlády SR a uznesenia č. 457/2009 sa zvýšil limit výdavkov
kapitoly MK SR o finančné prostriedky pre Slovenský rozhlas v sume 2 802 814 € a pre
Slovenskú televíziu v sume 6 539 900 € na kompenzáciu výpadku úhrad za služby verejnosti
v roku 2008 v dôsledku sociálneho dosahu zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby
verejnosti poskytované STV a SRo. V druhom polroku roku 2009 bol opätovne zvýšený limit
výdavkov kapitoly MK SR, viazaním výdavkov v kapitole Všeobecná pokladničná správa,
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pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas na kompenzáciu výpadku úhrad za služby
verejnosti v roku 2009 v dôsledku sociálneho dosahu zákona č. 68/2008 Z. z. v celkovej
výške 4 000 000 €.
Upravený transfer pre SRo tak dosiahol výšku 5 994 449 €, v prípade STV výšku
9 339 900 €.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií
Čerpanie bežných výdavkov za rok 2009 podľa jednotlivých rozpočtových
organizácií rezortu kultúry uvádzame v nasledujúcej tabuľke.
(v eurách)

Organizácia

Slovenská národná knižnica v Martine
Univerzitná knižnica v Bratislave
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Pamiatkový úrad SR Bratislava **
Bibiana, Bratislava
Ministerstvo kultúry SR

C e l k o m*

Skutočnosť
2009

Schválený
rozpočet
2009

Uprave
ný

4 608 844
4 471 022
562 739
1 218 915
5 981 677
1 062 535
6 076 083
23 981 815

rozpočet
2009
5 334 106
5 253 755
4 672 578
4 574 655
755 204
755 119
1 406 743
1 410 452
5 905 496
5 925 554
1 174 610 1 178 784
8 966 627 8 983 429
28 215 364 28 081 748

%
čerpania
uprav.
rozpočtu

Index
09/08

98,5%
97,9%
100,0%
100,3%
100,3%
100,4%
100,2%

106,9%
107,3%
130,4%
113,6%
99,1%
112,6%
105,4%

99,5%

117,1%

*vrátane mimorozpočtových výdavkov
** nižšie čerpanie bežných výdavkov oproti schválenému rozpisu výdavkov bolo spôsobené preklasifikovaním bežných
výdavkov na kapitálové na základe žiadostí organizácií.

Rozpočtové organizácie rezortu kultúry čerpali v roku 2009 finančné prostriedky na
bežné výdavky celkom v sume 28 081 748 €. Podľa jednotlivých zdrojov boli uvedené
prostriedky čerpané nasledovne:
kód
111
Rozpočtové prostriedky kapitoly
27 904 061 euro
14,35,72 Mimorozpočtové výdavky
177 687 euro
Schválený rozpočet prostriedkov štátneho rozpočtu pre rozpočtové organizácie bol na
rok 2009 stanovený vo výške 23 981 815 €, rozpočtovými opatreniami bol upravený na
objem 28 215 364 €. Skutočné čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu rozpočtovými
organizáciami rezortu kultúry vrátane aparátu MK SR (zdroj 111) bolo v sume 27 904 061
€, čo predstavuje 98, 9 % čerpanie upraveného rozpočtu.
Bežné výdavky rozpočtových organizácií boli použité na financovanie výdavkov na
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, na poistné a príspevok do
poisťovní, na tovary a služby. Bežné výdavky v kat. 640 – bežný transfer, boli prostriedky
štátneho rozpočtu použité rozpočtovými organizáciami hlavne na úhrady členských
príspevkov v tuzemsku a do zahraničia, na nemocenské dávky, odchodné a odstupné.
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Rozpočtové organizácie prijaté tuzemské bežné transfery a granty, zahraničné granty
a prijaté poistné plnenie v zmysle § 23 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
čerpali na bežné výdavky v sume 177 687 euro.
Grantový systém MK SR
Čerpanie bežných výdavkov podľa jednotlivých programov grantového systému
za druhý polrok 2009 bolo nasledovné:
(v eurách)

Program

08S 0201 – Umenie
08S 0202 - Kultúrne aktivity
národnostných menšín
08S 0203 – Obnovme si svoj dom
08S 0205 – Podpora audiovizuálnej
tvorby
08S 0206 – Pro Slovakia
08S 0207 – Kultúrne poukazy
08S 0209 – Kultúra
znevýhodnených skupín
08S 020A – Nehmotné kultúrne
dedičstvo
08S 020C – Kultúrne aktivity
v oblasti pamäťových inštitúcií
08S020D – Mimoriadne kultúrne
aktivity
08S020E – Európske hlavné mesto
kultúry Košice 2013
Spolu

Schválený
rozpočet

%
čerpania
upraveného
rozpočtu

Čerpanie
k
31. 12. 2009

Upravený
rozpočet k 31.
12. 2009

4 215 627

4 560 664

4 519 366

99,1%

3 485 362

3 463 273

3 434 176

99,2%

2 622 320

5 188 233

5 143 670

99,1%

4 049 658

4 173 950

4 169 254

99,9%

829 848
4 979 088

640 302
2 391 510

634 301
2 391 510

99,1%
100,0%

331 939

298 745

298 396

99,9%

829 848

923 048

907 363

98,3%

1 062 205

723 009

713 468

98,7%

663 878

0

x

x

0

166 000

166 000

100,0%

23 069 773

22 528 734

22 377 504

99,3%

Čerpanie kapitálových výdavkov grantového systému za rok 2009 bolo nasledovné:
(v eurách)

Program

08S 0201 – Umenie
08S 0203 – Obnovme si svoj dom
08S 020C – Kultúrne aktivity
v oblasti pamäťových inštitúcií
Spolu

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet k 31.
12. 2009

Čerpanie
k
31. 12. 2009

%
čerpania
upraveného
rozpočtu

0
1 659 696

66 000
5 844 984

66 000
5 844 781

100,0%
100,0%

0

340 566

338 348

99,3%

1 659 696

6 251 550

6 249 129

99,9%

Schválený rozpočet grantového systému bol navýšený o 6 639 000 € na základe
uznesenia vlády SR č. 125/2009 z 9. 2. 2009 súvisiaceho s návrhmi súborov a opatrení
na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy a o 166 000 € v súvislosti s presunom
novovytvoreného prvku „Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013“.
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V roku 2009 boli v rámci grantového systému ministerstva kultúry poskytované
dotácie prostredníctvom jedenástich programov tohto systému vo forme bežných
a kapitálových výdavkov. Predmetom podpory je široká škála aktivít zahŕňajúca obnovu
národných kultúrnych pamiatok, projekty z oblasti audiovízie, divadelného, výtvarného
umenia, tanca, hudby, literárnej, knižnej a živej kultúry, až po prezentáciu Slovenskej
republiky v zahraničí. Nemenej dôležitou oblasťou podpory sú aktivity národnostných
menšín, aktivity znevýhodnených skupín obyvateľstva, či vydavateľské aktivity orientované
na detského i dospelého čitateľa.
Program 08S0201 – Umenie – je určený na podporu umenia v divadle, tanci, hudbe,
výtvarnom umení, ale i v oblasti úžitkového umenia, fotografie, architektúry a dizajnu.
Súčasťou tohto programu je i podpora vydavateľských aktivít v oblasti periodickej
a neperiodickej tlače, podpora edukačných programov, podpora vydávania pôvodnej
a prekladovej literatúry. V rámci jednotlivých podprogramov bolo podporených
cca 853 projektov.
Program 08S0202 – Kultúrne aktivity národnostných menšín – program predstavuje
tradičnú oblasť podpory. Početne najvyšší podiel z podporených projektov tvoria kultúrne
aktivity tzv. živého umenia. Ide o rôzne folklórne a multimediálne festivaly, prehliadky,
súťaže, výstavy, detské tábory a tvorivé dielne. Dôležitou oblasťou podpory je aj vydávanie
periodickej a neperiodickej tlače v jazyku jednotlivých národnostných menšín. V rámci
jednotlivých podprogramov bolo podporených viac ako 879 projektov.
Program 08S0203 – Obnovme si svoj dom – patrí aj v tomto roku medzi priority. Je určený
najmä na podporu obnovy kultúrnych pamiatok, kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového
kultúrneho dedičstva, ďalej na podporu aktivít kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti
ochrany pamiatkového fondu a na obnovu a využitie pamätihodností obcí vo verejnom
záujme. V rámci jednotlivých podprogramov bolo podporených viac ako 413 projektov.
Program 08S 0205 – Podpora audiovizuálnej tvorby – program je určený na podporu tvorby,
vývoja, produkcie, šírenia audiovizuálnych diel a edičnej činnosti z tejto oblasti. Vzhľadom
na požadovanú vysokú kvalitu jednotlivých realizovaných projektov je možné konštatovať,
že sú to projekty s najvyššou finančnou náročnosťou v rámci grantového systému
ministerstva. V rámci jednotlivých podprogramov bolo podporených 104 projektov.
Program 08S0206 – Pro Slovakia – je určený na prezentáciu umenia a kultúry v zahraničí,
podporuje mobilitu umelcov a kultúrnych pracovníkov v zahraničí a tiež medzinárodnú
spoluprácu v oblasti kultúry. V rámci jednotlivých podprogramov bolo podporených 147
projektov.
Program 08S0207 – Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí
– program je zameraný na sprístupnenie kultúrnych podujatí výchovného a edukačného
charakteru širokej obci žiakov, študentov a pedagogických pracovníkov. Jeho zámerom
je zvýšiť ich návštevnosť.
Do grantového systému na rok 2009 bolo do programu Kultúrne poukazy
zaregistrovaných 1 633 žiadostí, z toho v podprograme 9.1 bolo zaregistrovaných 1 252
zriaďovateľov základných a stredných škôl a v podprograme 9.2 bolo zaregistrovaných 381
projektov, na ktoré sa kultúrne poukazy vyberali.
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Rozpočet programu bol rozpočtovými opatreniami upravený na konečnú
sumu 2 391 510 €. Tieto finančné prostriedky boli vyplatené zaregistrovaným kultúrnym
inštitúciám. Rozpočtové a príspevkové organizácie MK SR vyzbierali na kultúrnych
poukazoch sumu 344 792 €. Celková suma za kultúrne poukazy je teda
vo výške 2 736 302 €, čo je oproti roku 2008 nárast o 725 942 €.
Program 08S0209 – Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva – je určený na podporu
kultúrnych potrieb znevýhodnených skupín obyvateľstva, najmä na podporu kultúrno –
spoločenských projektov, ktoré vedú k potláčaniu rasizmu, xenofóbie, prejavov
diskriminácie, vychovávajú k tolerancii, prijímaniu inakosti a prispievajú k integrácii týchto
skupín do spoločnosti, k duchovnému a etickému rozvoju, k pochopeniu a prijatiu
multikultúrnej dimenzie slovenskej spoločnosti a k posilneniu sociálnej súdržnosti. Program
podporuje najmä živú kultúru a vydávanie periodickej a neperiodickej tlače. V rámci
jednotlivých podprogramov bolo podporených 86 projektov.
Program 08S020A – Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno – osvetová činnosť –
je zameraný na podporu prezentácie živej kultúry v oblasti neprofesionálnej kultúry –
výsledkov tvorby, uchovávania nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrno – osvetovej
činnosti. Podporuje festivaly a prehliadky amatérskeho umenia, tvorivé dielne, vzdelávanie,
sympóziá, semináre a výstavy, uchovávanie a osvojovanie si tradičných zručností, realizáciu
odborných výskumov v oblasti kultúrno – historickej a spoločenskej topografie regiónov,
vydávanie odborných publikácií, monografií obcí a miest. V rámci jednotlivých
podprogramov bolo podporených 433 projektov.
Program 08S020C – Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií – je určený
na podporu vybraných aktivít knižníc a knižničnej činnosti, vybraných aktivít múzeí a galérií
a na podporu múzejnej a galerijnej činnosti, na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti
kultúrneho dedičstva. Podporuje taktiež akvizičnú činnosť múzeí, galérií a knižníc. V rámci
jednotlivých podprogramov bolo podporených viac ako 371 projektov.
Program 08S020D – Mimoriadne kultúrne aktivity v rámci grantového systému. Program
je zameraný na podporu projektov v rámci všetkých programov grantového systému, ktoré
svojou jedinečnosťou, kvalitou a zameraním prevyšujú úroveň priemeru predkladaných
žiadostí. V rámci rozpočtu bolo pre program vyčlenených 663 878 EUR a tieto boli
realokované do ostatných programov.
Program 08S020E – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 - program je určený
na podporu realizácie neinvestičných kultúrnych projektov v rámci podujatia EHMK Košice 2013. Podporené môžu byť projekty, ktoré sú v súlade s programovými zámermi
projektu Košice INTERFACE 2013, ktorý sa stal víťazom národnej súťaže o titul EHMK Košice 2013. V rámci jednotlivých podprogramov bolo podporených viac ako 17 projektov.
Kapitálové výdavky
Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých rozpočtových a príspevkových
organizácií, resp. projektov grantového systému bolo nasledovné:

( v eurách)
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Organizácia

Príspevkové organizácie - zdroj 111 + 131 (EK
721)
Slovenské národné múzeum, Bratislava
Slovenská filharmónia, Bratislava
Slovenská národná galéria, Bratislava
Slovenské technické múzeum, Košice
Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
Múzeum SNP, Banská Bystrica
Štátne divadlo, Košice
Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu,
Levoča
Divadelný ústav, Bratislava
Literárne informačné centrum, Bratislava
Národné osvetové centrum, Bratislava
Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava
Slovenský filmový ústav, Bratislava
Štátna filharmónia, Košice
Centrálna servisná organizácia, Bratislava
Slovenské centrum dizajnu, Bratislava
Ústredie Ľudovej umeleckej výroby, Bratislava
Slovenské národné divadlo,Bratislava
Štátny komorný orchester, Žilina
Príspevkové organizácie - spolu:

Schválený
rozpočet 2009

Upravený
rozpočet 2009

Skutočnosť k
31.12.2009

čerpanie UR k
31.12.2009 v
%

2 674 435
5 626 369
2 517 028
0
0
0
0

2 915 866
4 642 849
205 407
551 600
17 900
740 400
4 000

2 915 866
4 642 849
205 407
551 600
17 900
740 400
4 000

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

0

187 137

187 137

100,0%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 817 832

101 959
35 341
34 528
1 500
38 500
111 388
218 367
107 243
16 600
77 027
577 900
150 000
10 735 512

101 959
35 341
34 528
1 500
38 500
111 388
218 367
107 243
16 600
77 027
577 900
150 000
10 735 512

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Jednotlivci a neziskové právnické osoby – zdroj
111 (EK 722)
Matica slovenská
Spolu:

0
0

425 850
425 850

425 850
425 850

100,0%
100,0%

Príspevkové organizácie nezaradené vo verejnej
správe – zdroj 111
(EK 723)
TASR, Bratislava
Divadlo Nová scéna, Bratislava
Spolu:

0
0
0

296 043
75 270
371 313

296 043
75 270
371 313

100,0%
100,0%
100,0%

1 659 696

5 844 984

5 842 563

99,9%

0

340 566

340 566

100,0%

0
1 659 696

66 000
6 251 550

66 000
6 249 129

100,0%
99,9%

165 970
10 944 035
0
0
0

2 087 354
0
1 189 087
70 100
2 660

2 086 954
0
1 189 085
70 093
2 660

100,0%
0,00%
100,00%
100,0%
100,0%

Grantový systém - zdroj 111 + 131
GS – Obnovme si svoj dom
GS – Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových
inštitúcií
GS – Kultúrne aktivity v oblasti umenia
GS – spolu:
Rozpočtové organizácie - zdroj 111, 131,
ŠF + spoluf.
Ministerstvo kultúry- aparát, Bratislava
Ministerstvo kultúry – vlastná činnosť, Bratislava
Pamiatkový úrad SR, Bratislava
Štátna vedecká knižnica, Prešov
Štátna vedecká knižnica, Košice

100,0%
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Slovenská národná knižnica, Martin*
Bibiana, Bratislava
Univerzitná knižnica, Bratislava*
Rozpočtové organizácie – spolu:

0
0
0
11 110 005

746 798
6 500
1 245 554
5 348 053

5 197 770

84,7%
100,0%
97,1%
97,2%

SPOLU:

23 587 533

23 132 278

22 979 575

99,3%

632 840
6 500
1 209 637

* nedočerpanie prostriedkov spôsobilo uvoľnenie kapitálových výdavkov z roku 2008 viazaných na základe § 8 zákona
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a ich následné viazanie MF SR

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2009 tvorili výdavky pre
príspevkové organizácie v celkovej výške 10 817 832 €, rozpočtové organizácie vo výške
165 970 € a prostriedky v T – programoch vo výške 10 944 035 € - tieto sa v priebehu
rozpočtového roka alokujú cez prioritné projekty priamo organizáciám v zriaďovateľskej
pôsobnosti MK SR.
Rozpočet kapitálových výdavkov bol upravený rozpočtovým opatrením Ministerstva
financií č. 2/2009 a to viazaním o 5 203 433 € nasledovne:
1. Slovenská národná galéria:
- 2 517 028 € na investičnej akcii č. 02 021:
Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu
SNG
2. Slovenské národné múzeum:
- 2 674 435 € na investičnej akcii č. 3 160:
Národná stratégia ochrany biodiverzity (18 921 €)
a na investičnej akcii č. 23: NKP Hrad Červený
Kameň, Častá – depozitár ( 2 655 514 €)
3. Aparát MK SR:
- 11 970 € na investičnej akcii č. 01879:
Obstaranie nehmotného investičného majetku
( 5 582 €) a na investičnej akcie č. 01894:
Obstaranie strojov a zariadení ( 6 388 €)
Upravený rozpočet kapitálových výdavkov podľa jednotlivých príspevkových a
rozpočtových organizácií vrátane projektov grantového systému, Matice Slovenskej a
príspevkových organizácií nezaradených vo verejnej správe (Divadlo Nová Scéna a TASR),
podľa registra organizácií vedenom Štatistickým úradom SR, boli v roku 2009 celkovo vo
výške 23 132 278 €.
Z toho kapitálové transfery poskytnuté príspevkovým organizáciám v celkovej výške
10 735 512 € a boli použité najmä na:
► rekonštrukciu Reduty v Bratislave –
► rekonštrukcia Reduty – sťahovanie ► expozícia SNM na Bratislavskom hrade ► expozícia ťažkých zbraní ► rekonštrukcia budovy ŠF KE ► nákup ťahačov a súprav SND ► rekonštrukcia budovy ŠKO Žilina -

4 212 326 €
397 523 €
1 170 000 €
464 900 €
125 424 €
336 000 €
150 000 €

Ostatné finančné prostriedky poskytnuté príspevkovým organizáciám boli použité prevažne
na drobné rekonštrukcie, nákup zbierkových predmetov a na informatizáciu kultúry.
Upravený rozpočet kapitálových prostriedkov poskytnutých rozpočtovým
organizáciám je v celkovej výške 5 348 052,53 € z toho zdroj 111 v objeme 5 206 989,53 €.
Z celkových vyčerpaných finančných prostriedkov predstavujú kapitálové aktíva 5 197 770 €,
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tieto finančné prostriedky boli vo veľkej miere použité na investičné akcie v rámci Projektu
informatizácie kultúry.
Tieto kapitálové výdavky boli použité najmä na projekty:
►Document management system pre Pamiatkový úrad SR
► Rekonštrukcia objektu, Cukrová1, Trnava -PU SR
► Prístrojové zariadenie serverovne MK SR
► Projekt KIS 3G - rozvoj
► Nový knižničný sklad UKB

999 845 €
720 000€
788 287 €
411 740 €
332 000 €

Zároveň bolo rozpočtovým opatreným MF SR č.41/2009 z 18.12.2009 povolené
prekročenie limitu kapitálových výdavkov kapitoly MK SR na rok 2009 viazaných v roku
2008 na základe § 8 zákona č. 523/2004 Z .z .o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v celkovej výške 141 063 €. Tieto prostriedky MF SR zároveň viazalo a evidovalo ich ako
úsporu štátneho rozpočtu.
V rámci grantového systému ministerstvo kultúry v roku 2009 podporilo hlavne
projekt Obnovme si svoj dom v čiastke 5 844 984 €, ale aj kultúrne aktivity v oblasti
pamäťových inštitúcií čiastkou 340 566 € a kultúrne aktivity v oblasti umenia vo výške
66 000 €.

III. Hodnotenie vývoja zamestnanosti na MK SR v roku 2009

Počet zamestnancov
Podľa rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009 malo
ministerstvo schválený limit zamestnancov 164. Limit bol následne upravený na počet 179.
Nárast počtu zamestnancov o 15 súvisel so zriadením sprostredkovateľského orgánu pod
riadiacim orgánom pre prioritnú os 2 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova
ich národnej infraštruktúry – operačného programu Informatizácia spoločnosti na
Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.
Za rok 2009 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 159,
z toho ženy tvorili 110 osôb, t.j. 69%.
Vo vedúcich funkciách (vrátane politických funkcií a ministra) pôsobilo v priemere 36
osôb, z toho 23 žien, t.j. 63,9%, čo zodpovedá podielu žien na celkovom počte
zamestnancov.
K 31.12.2008 pracovalo na ministerstve 161 zamestnancov, z toho 112 žien.

Fluktuácia zamestnancov
Fluktuácia zamestnancov v roku 2009 je porovnateľná s fluktuáciou v roku 2008.
V roku 2009 bolo prijatých 26 zamestnancov, z toho 2 na zastupovanie počas materskej
dovolenky a rodičovskej dovolenky. Žien bolo prijatých 19 a mužov 7.
V hodnotenom období ukončilo právny vzťah na ministerstve 19 osôb, z toho 13 žien
a 6 mužov.
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Kvalifikačná štruktúra zamestnancov k 31.12.2009
Stupeň vzdelania
VŚ 3. stupeň
VŠ 2. stupeň
VŠ 1. stupeň
Úplné stredné vzdelanie
Stredné vzdelanie
Základné vzdelanie

spolu
6
114
1
31
6
3

ženy
1
82
1
28
1
1

muži
5
42
3
5
2

Z celkového počtu zamestnancov k 31.12.2009 zamestnanci s vysokoškolským
vzdelaním všetkých stupňov tvorili 75,2%.
Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2009
Veková kategória
do 25 rokov
od 26 – 30 rokov
od 31 – 35 rokov
od 36 – 40 rokov
od 41 – 45 rokov
od 46 – 50 rokov
od 51 – 55 rokov
od 56 – 59 rokov
nad 60 rokov

spolu
6
20
16
11
13
8
37
31
19

ženy
3
16
12
9
10
8
26
18
10

muži
3
4
4
2
3
11
13
9

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím
Ministerstvo v priebehu roka 2009 zamestnávalo 2 občanov so zdravotným
postihnutím, z toho jedného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšším
ako 70%, čím splnilo povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
Vzdelávacie aktivity zamestnancov

Schválený rozpočet na vzdelávanie zamestnancov Ministerstva kultúry SR (ďalej len
„MK SR“) - na základe rozpisu záväzných ukazovateľov na rok 2009 a jeho čerpanie:

Vzdelávanie zamestnancov MK SR

rozpočet
28 547 €

upravený rozpočet
23 547 €

čerpanie
16664 €

(70,8 %)

Z pridelených finančných prostriedkov na vzdelávanie sa použilo len 70,8 %, čo možno
považovať za dôsledok toho, že MK SR v roku 2009 z dôvodu vládou prijímaných proti
krízových opatrení krátilo výdavky štátneho rozpočtu aj v oblasti vzdelávania. Jednotlivé
vzdelávacie aktivity boli z tohto pohľadu individuálne posudzované a pri ich schvaľovaní sa
zohľadňovala maximálna hospodárnosť v čerpaní finančných prostriedkov. Na čerpanie
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finančných prostriedkov na vzdelávanie malo vplyv aj to, že od apríla 2009 prebiehala
príprava Národného projektu vzdelávania zamestnancov MK SR, v rámci ktorého sa mali
realizovať vzdelávacie aktivity, ktoré boli zahrnuté v pláne vzdelávania MK SR na rok 2009,
už od septembra 2009. Keďže proces prípravy a schvaľovanie tohto národného projektu sa
priebežne posúvalo, plánované vzdelávacie aktivity sa uskutočnia v posunutých termínoch
v roku 2010.
Prehľad plánovaných vzdelávacích aktivít realizovaných a hradených MK SR v roku 2009

druh vzdelávania
povinné vzdelávanie

jazykové vzdelávanie

• úvodné školenie nových zamestnancov:
- školenie o PO, o BOZP a bezpečnosti IS
- školenie k používaniu IKT
• vzdelávanie vnútorných audítorov, finančných
kontrolórov a zamestnancov vykonávajúcich
finančnú kontrolu
• odborná spôsobilosť na verejné obstarávanie
•
AJ, FJ, NJ
•
individuálna výučba AJ

•
•
•
•
v oblasti •

vzdelávanie v oblasti
informačných
technológií
vzdelávanie
EÚ

vzdelávacia aktivita

Odborné vzdelávanie

IS NUNTIO
informačná bezpečnosť
IS o dotáciách pre rok 2009
SOFTIP PROFIT – upgrade systému
vzdelávanie zamestnancov zastupujúcich rezort
kultúry vo výboroch a pracovných skupinách
Rady a EK
• projektový manažment
štátna pokladnica, rozpočet a financie
ochrana osobných údajov
vzdelávanie vyplývajúce z opisu činností ŠZM
vzdelávanie vyplývajúce z pracovnej činnosti

Počet účastníkov
plán
skutočnosť
20
13
8

15
5
10
11

12
4
4
11

20
20
40
12

14
1
20
1

15
10
20
50
45
25

4
4
12
49
39
8

Okrem plánovaných vzdelávacích aktivít sa vybraní zamestnanci MK SR zúčastnili týchto
aktivít:
1. Jazykový kurz nemeckého jazyka určený pracovníkom ministerstiev poverených
spoluprácou s orgánmi Európskej únie a partnerskými inštitúciami v SRN.
Počet účastníkov: 1.
2. Konferencia Európskeho fóra politík architektúry „Uplatnenie politík architektúry –
nové očakávania“.
Počet účastníkov: 2
3. 13. medzinárodné sympózium divadelných kritikov a študentov dramatického umenia.
Počet účastníkov: 1
4. Konferencia „Milan Michal Harminc – významný stredoeurópsky architekt“.
Počet účastníkov: 1
5. Vedecké sympózium „Hudobné divadlo v priestore a čase“.
Počet účastníkov: 2
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6. 8. ročník medzinárodného kongresu ITAPA – prezentácia MK SR – dosiahnuté etapy
a príprava implementácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti prioritná
os 2 „Rozvoj kultúrnych a pamäťových inštitúcií a obnova ich národnej
infraštruktúry“.
Počet účastníkov: 34
Na rok 2009 boli naplánované vzdelávacie aktivity, ktoré z dôvodu úsporných opatrení
a z dôvodu posunu realizácie Národného projektu vzdelávania zamestnancov MK SR, neboli
zrealizované:
-

vzdelávanie v oblasti štátneho jazyka,
odborné jazykové vzdelávanie - AJ,
manažment pracovných vzťahov v oblasti riadenia pracovných činností,
diplomatický protokol a spoločenská etiketa,
komunikačné zručnosti, interpersonálne vzťahy a asertivita,
časový manažment,
vzdelávanie v oblasti ľudských práv,
vzdelávanie v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi,
správne konanie.

Vzdelávanie v oblasti informačných technológií – Portál právnych predpisov – sa
nerealizovalo vzhľadom na to, že Ministerstvo spravodlivosti SR v roku 2009 už
nezabezpečovalo tieto školenia.
V pláne vzdelávania na rok 2009 bolo tiež zapojenie 33 zamestnancov MK SR do
národného projektu „Metodika skvalitňovania tvorby legislatívy, vzdelávanie legislatívnych
pracovníkov a získavanie legislatívnych zručností pre tvorbu právnych predpisov pre národnú
úroveň“, ktorý pripravilo Centrum vzdelávania MPSVR SR v spolupráci so sekretariátom
Legislatívnej rady vlády SR. Tento projekt sa v roku 2009 nerealizoval a podľa informácií
z decembra 2009 sa začiatok realizácie projektu posúva na rok 2010.
V roku 2009 vzdelávacie aktivity zahŕňali spolu 433 osobodní.

Prehľad o počte štátnych zamestnancov podľa počtu služobných dní prehlbovania kvalifikácie
Počet služobných dní
0
1
2
3
4
5
viac ako 5

Počet štátnych zamestnancov
28 (21%)
35 (27%)
20 (15%)
16 (13%)
11 ( 8%)
6
( 5%)
15
(11%)
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Zvyšovanie kvalifikácie:
V roku 2009 si zvyšovalo kvalifikáciu spolu 9 zamestnancov, z toho osem štátnych
zamestnancov a jedna zamestnankyňa pri výkone práce vo verejnom záujme. V porovnaní
s rokom 2008 to bolo v roku 2009 o štyroch zamestnancov viac.

IV. Prehľad najfrekventovanejších otázok podaných MK SR v roku 2009 (20 FAQ)

1. Pôsobnosť, štatút, organizačný poriadok a organizačná schéma Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre
štátny jazyk, ochranu pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo, umenie,
autorské právo a práva súvisiace s autorským právom, osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú
výrobu, podporu kultúry národnostných menšín, prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí,
vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami, médiá a audiovíziu (§ 18 zákona č.
575/2001 Z.z. z 12. decembra 2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy).
Štatút, organizačná štruktúra a organizačný poriadok ministerstva sú zverejnené na
webovej stránke ministerstva s nasledovným prístupom:
Ministerstvo/ Štatút MK SR: (http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/statut)
Organizačný poriadok: (http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/organizacny-poriadok)
2. Rozpočet Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Dokumenty rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2009 - Rozpis
záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu, Výdavky podľa funkčnej klasifikácie a Výdavky
štátneho rozpočtu na realizáciu programov sú zverejnené na webovej stránke ministerstva
s nasledovným prístupom: Ministerstvo/Financie: www.culture.gov.sk/ministerstvo/financie.
Na uvedenej adrese sú zverejnené aj rozpočty ministerstva za roky 2002 – 2010.
3. Verejné obstarávanie v rezorte kultúry
Vnútorné riadiace akty Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre oblasť verejného
obstarávania, ktorým je smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK –
4767/2006-110/17586 z 5. októbra 2006 o verejnom obstarávaní a smernica Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky č. MK - 1329/2007-10/2582 o centrálnom verejnom obstarávaní
v rezorte kultúry, sú zverejnené na webovej
stránke ministerstva s prístupom:
Ministerstvo/Verejné obstarávanie.
4. Kontrolná činnosť ministerstva
Informácie o zameraní kontrolnej činnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
v rokoch 2007 – 2010 sú zverejnené na webovej stránke s prístupom Ministerstvo/Kontrola.
Pôsobnosť ministerstva v oblasti kontroly upravuje smernica Ministerstva kultúry Slovenskej
č. MK-3212/2008-10/12445 o kontrolnej činnosti na Ministerstve kultúry
republiky
Slovenskej republiky a v oblasti jeho pôsobnosti, v oblasti vybavovania sťažností a petícií
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smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
č. MK 3627/2007-10/12621 o
vybavovaní sťažností a petícií.
Oba dokumenty sú zverejnené na webovej stránke
ministerstva pod heslom Kontrola.
5. Poskytovanie dotácií z Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky
Grantový systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je dôležitým nástrojom
podpory kultúrnej politiky. Poskytovanie dotácií z grantového systému pre rok 2009 upravuje
výnos Ministerstva kultúry SR č. MK - 3026/2008 - 10/11619 o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, smernica Ministerstva kultúry SR č. MK - 3174/2008 10/12296 o poskytovaní dotácií stanovujúca postup organizačných útvarov ministerstva pri
poskytovaní dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva a ich vyúčtovaní a metodické
usmernenia pre žiadateľov o poskytnutie dotácie v príslušných grantových programoch.
Dotáciu z grantového systému v rozpočtovom roku 2009 bolo možné poskytnúť na
realizáciu projektov v týchto grantových programoch:
1. Obnovme si svoj dom
2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
3. Audiovízia 2009
4. Umenie
5. Pro Slovakia
6. Kultúra národnostných menšín
7. Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
8. Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
9. Kultúrne poukazy
10. Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013
Úlohou komisií ako poradných orgánov ministra kultúry Slovenskej republiky v oblasti
poskytovania dotácií je posudzovať žiadosti o dotáciu a navrhovať podporu jednotlivým
projektom; pôsobnosť komisií upravuje Organizačný a rokovací poriadok komisií
programov/podprogramov grantového systému č. MK - 4088/2007 - 10/14753.
V záujme transparentnosti grantového systému boli príslušné informácie, štatistické údaje,
zoznam žiadostí podľa programov a dotácie schválené v roku 2009 zverejnené na webovej
stránke ministerstva s prístupom Grantový systém
- rok 2009/Štatistika pre
verejnosť/Schválené dotácie.
6. Vyhlásenie, zmena a zrušenie kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie,
pamiatkovej zóny, ochranného pásma
Podmienky a podmienky vyhlásenia kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie,
pamiatkovej zóny, ochranného pásma, ich zmenu a zrušenie upravuje zákon č. 49/2002 Z .z.
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje hnuteľnú vec alebo nehnuteľnú
vec, ktorá má pamiatkovú hodnotu, za kultúrnu pamiatku na návrh Pamiatkového úradu
Slovenskej republiky.
Pamiatkovú rezerváciu vyhlasuje na návrh ministerstva vláda nariadením, v ktorom
vymedzí jej územie. Návrh na vyhlásenie pamiatkovej rezervácie pripravuje Pamiatkový úrad
Slovenskej republiky v súčinnosti s orgánmi územnej samosprávy.
Pamiatkovú zónu vyhlasuje na návrh Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky rozhodnutím, v ktorom vymedzí jej územie.
Účastníci konania sú o rozhodnutí informovaní verejnou vyhláškou.
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Ochranné pásmo vyhlasuje po dohode so stavebným úradom Pamiatkový úrad
Slovenskej republiky rozhodnutím, v ktorom vymedzí jeho územie. Účastníci konania sú o
rozhodnutí informovaní verejnou vyhláškou.
Ak nastanú nové skutočnosti, môže na návrh Pamiatkového úradu Slovenskej
republiky orgán, ktorý vyhlásil kultúrnu pamiatku podľa § 15 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z .z. ,
pamiatkovú rezerváciu podľa § 16 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z .z. alebo pamiatkovú zónu
podľa § 17 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z .z. , toto vyhlásenie zmeniť vo verejnom záujme alebo
po zániku pamiatkových hodnôt zrušiť.
7. Ústredný zoznam pamiatkového fondu
Ústredný zoznam pamiatkového fondu vedie na základe § 22 zákona č. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Pozostáva z registra
hnuteľných kultúrnych pamiatok, registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok, registra
pamiatkových rezervácií, registra pamiatkových zón. Zápis do zoznamu vykoná pamiatkový
úrad najneskôr do 30 dní od vyhlásenia veci za kultúrnu pamiatku alebo vyhlásenia
pamiatkového územia za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu, zápis bezodkladne
oznámi jej vlastníkovi. Pamiatkový úrad v príslušnom registri vyznačí aj skutočnosť, či sa
nehnuteľná kultúrna pamiatka nachádza v pamiatkovej rezervácii, v pamiatkovej zóne alebo v
ochrannom pásme, či má nehnuteľná kultúrna pamiatka, pamiatková rezervácia alebo
pamiatková zóna vyhlásené ochranné pásmo, či je kultúrna pamiatka, pamiatková rezervácia
alebo pamiatková zóna zapísaná v Zozname svetového dedičstva. Krajské pamiatkové úrady
vedú zoznam pamiatkového fondu vo svojich územných obvodoch na základe výpisu z
ústredného zoznamu.
8. Štátny dohľad nad pamiatkovým fondom
Pamiatková inšpekcia je organizačným útvarom, prostredníctvom ktorého
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vykonáva ústredný štátny dohľad na úseku
ochrany pamiatkového fondu (§ 4 zákona č. 2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu).
Pamiatková inšpekcia v zmysle § 5 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatok:
a) dozerá, ako príslušné orgány ochrany pamiatkového fondu vykonávajú ustanovenia zákona
o ochrane pamiatok a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie,
b) dozerá, ako vlastníci kultúrnych pamiatok, právnické osoby a fyzické osoby dodržiavajú
zákon o ochrane pamiatok a všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie a
ako plnia rozhodnutia orgánov na ochranu pamiatkového fondu,
c) dohliada na stav kultúrnych pamiatok a dodržiavanie podmienok ochrany kultúrnych
pamiatok a pamiatkových území a ukladá orgánom na ochranu pamiatkového fondu
povinnosť prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone dohľadu,
d) kontroluje plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov.
9. Predkupné právo štátu
Vlastníci kultúrnych pamiatok
pamiatky povinnosť vyplývajúcu z §
pamiatkového fondu písomne ponúknuť
ministerstvom kultúry.
V prípade, ak štát ponuku prijme:
a) musí za národnú kultúrnu pamiatku
dohodnuté inak,

majú v prípade zamýšľaného predaja kultúrnej
23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatku na prednostnú kúpu štátu zastúpenému

zaplatiť cenu ponúknutú niekým iným, ak nie je

36

b) ministerstvo kultúry určí štátnu organizáciu, ktorá do 90 dní odo dňa prijatia ponuky
uzavrie s vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky kúpnu zmluvu.
Ak štát ponuku neprijme, oznámi túto skutočnosť vlastníkovi. Neprijatie ponuky nie je
správnym konaním podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaním, t. j. oznámenie sa
nevydáva formou rozhodnutia.
Predkupné právo zaniká
- ak štát nemôže splniť podmienky ponúknuté popri cene a ak ich nemožno vyrovnať ani
odhadnou cenou,
- ak štát ponuku neprijme do 30 dní odo dňa jej doručenia.
Príslušné informácie pre vlastníkov kultúrnych pamiatok a ponuky vlastníkov na
prednostnú kúpu štátu sú zverejnené na internetovej stránke Kultúrne dedičstvo/Ochrana
pamiatok/Registre a ponuky.
10. Evidencia a zoznam registrovaných periodických publikácií
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa zákona č. 67/2008 Z. z. o periodickej
tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon)
eviduje periodickú tlač vydávanú v Slovenskej republike zápisom do zoznamu periodickej
tlače, zmenou zápisu v tomto zozname a výmazom zápisu z tohto zoznamu. V zmysle
tlačového zákona sa za periodickú tlač považujú noviny, časopisy alebo iná tlač vydávaná pod
rovnakým názvom, s rovnakým obsahovým zameraním a v jednotnej grafickej úprave
najmenej dvakrát v kalendárnom roku. Zoznam je verejne prístupná evidencia, do ktorého
môže každý nahliadnuť, zhotovovať si z neho výpisy alebo odpisy.
O zápis periodickej tlače do zoznamu požiada písomne osoba, ktorá mieni vydávať
periodickú tlač alebo vydavateľ periodickej tlače najneskôr v deň začiatku vydávania
periodickej tlače: pri evidovaní je potrebné predložiť žiadosť o zápis, oznámenie o podieloch
vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa a
štruktúre vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou a správny poplatok kolok v hodnote 9,50 eur.
Vydavateľ periodickej tlače je povinný písomne oznámiť ministerstvu zmenu
evidovaných údajov, prerušenie alebo ukončenie vydávania periodickej tlače do 30 dní odo
dňa, kedy táto skutočnosť nastala: pri zápise je potrebné predložiť žiadosť a doložiť kolok v
hodnote 6,50 eur.
Podľa § 3 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií,
neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov
je vydavateľ periodickej tlače povinný bezplatne a na svoje trovy do troch dní od začatia
rozširovania zasielať povinný výtlačok subjektom uvedeným v prílohe č. 1 uvedeného
zákona.
11. Evidencia slovenských audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých
výkonov a multimediálnych diel, oznamovacia povinnosť osôb pôsobiacich v audiovízii
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vedie podľa zákona č. 343/2007 Z. z. o
podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel,
multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) verejne prístupnú evidenciu slovenských
audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov a multimediálnych diel a
evidenciu osôb pôsobiacich v audiovízii.
Zoznamy slovenských audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckého výkonu
a multimediálnych diel sú verejne prístupnými evidenciami. Ministerstvo vykonáva zápis do
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zoznamu na základe žiadosti podanej výrobcom slovenského audiovizuálneho diela,
zvukového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela; lehota na podanie
žiadosti je najneskôr 30 dní pred začatím verejného šírenia.
Evidencia osôb pôsobiacich v audiovízii sa vzťahuje na 1. výrobcov slovenských
audiovizuálnych diel, 2. výrobcov slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, 3.
výrobcov slovenského multimediálneho diela, 4. distributérov audiovizuálneho diela, 5.
distributérov zvukového záznamu umeleckého výkonu, 6. distributérov multimediálneho
diela, 7. osoby poskytujúce technologické a odborné služby súvisiace s výrobou
audiovizuálnych diel, 8. prevádzkovateľov mediaték, 9. prevádzkovateľov audiovizuálneho
technického zariadenia bez stáleho kina alebo inej prevádzkarne, 10. prevádzkovateľov
videopožičovní (dvd), 11. prevádzkovateľov počítačovej herne, 12. register nezávislých
producentov - výrobcov audiovizuálnych diel a výrobcov multimediálnych diel. Zoznam osôb
vykonávajúcich činnosti v oblasti audiovízie na území Slovenskej republiky je verejne
prístupná evidencia. Osoby podľa ods. 1 až 9 sú povinné Slovenskému filmovému ústavu
oznámiť začatie/ukončenie činnosti v oblasti audiovízie najneskôr do konca kalendárneho
roku, v ktorom táto skutočnosť nastala. Osoby podľa ods. 10 až 12 sú povinné oznámiť obci
zriadenie/zrušenie prevádzkarne na jej území do 30 dní od jej zriadenia/zrušenia.
12. Audiovizuálny fond
S účinnosťou od 1. januára 2010 bol podľa zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom
fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriadený Audiovizuálny fond ako nová
verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu, ktorý
nahradil doterajší grantový program ministerstva kultúry a výrazne rozšíril možnosti aj zdroje
podpory. Základom zdrojov fondu je spojenie verejných financií (štátny rozpočet) a
príspevkov od neštátnych subjektov, ktoré vo svojom podnikaní používajú audiovizuálne
diela: verejnoprávna televízia (5 % z príjmov za reklamu a telenákup), súkromné televízie
(2% z príjmov za reklamu a telenákup), prevádzkovatelia kín (0,03 EUR za každú predanú
vstupenku), distributéri audiovizuálnych diel (1% z príjmov za distribúciu audiovizuálnych
diel okrem príjmov z kín), prevádzkovatelia retransmisie (1% z príjmov za poskytovanie
retransmisie). Príspevok štátu nesmie byť nižší ako celková suma príspevkov od neštátnych
subjektov. Informácie o činnosti fondu sú zverejnené na jeho webovej stránke: www.svf.sk.
13. Kolektívna správa práv
Účelom kolektívnej správy práv podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a
právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov je
kolektívne uplatňovanie a kolektívna ochrana majetkových práv autora a majetkových práv
výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a
vysielateľa a umožnenie uvedenia predmetu týchto práv na verejnosti. Kolektívnu správu práv
vykonáva organizácia kolektívnej správy práv, ktorej udelilo Ministerstvo kultúry SR
oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv. Oprávnenie možno udeliť len právnickej osobe,
ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky a je založená na nepodnikateľský účel.
Oprávnenie sa udeľuje na základe písomnej žiadosti právnickej osoby.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vedie evidenciu organizácií kolektívnej
správy, ktorým udelilo oprávnenie (názov, sídlo organizácie kolektívnej správy a vymedzenie
kolektívne spravovaných práv a predmetu týchto práv, alebo ak ide o diela, vymedzenie ich
druhu).

38

Povinnosti organizácie kolektívnej správy a používateľa predmetu ochrany sú
stanovené v § 81 autorského zákona. Dohľad nad činnosťou organizácií vykonáva
ministerstvo kultúry podľa § 83 autorského zákona.
V oblasti výkonu kolektívnej správy práv pôsobia nasledovné organizácie:
Slovenský ochranný zväz autorský, SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava. Vykonáva
kolektívnu správu práv autorov hudobných diel v rozsahu oprávnenia č. 1/2004.
LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 815 30 Bratislava. Vykonáva kolektívnu správu
práv k literárnym, dramatickým, hudobnodramatickým, choreografickým, audiovizuálnym,
fotografickým dielam a dielam výtvarného umenia v rozsahu oprávnenia č. 2/2004.
Slovgram, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovoobrazových záznamov, Jakubovo nám. 14, 813 48 08 Bratislava. Vykonáva kolektívnu správu
práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov v rozsahu oprávnenia č. 3/2004.
OZIS, Ochranné združenie interpretov Slovenska, Nevädzová 8, 82101 Bratislava. Vykonáva
kolektívnu správu práv výkonných umelcov na základe oprávnenia č. 1/2007.
SAPA, Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Gröslingova 32, 811 09 Bratislava.
Vykonáva kolektívnu správu práv výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov na
základe oprávnenia č. 5/2004.
AGICOA Europe Slovensko, Košická 52, 821 08 Bratislava vykonáva kolektívnu správu práv
k audiovizuálnym dielam a zvukovo-obrazovým záznamom na základe oprávnenia č. 1/2009.
14. Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti knižníc a ochrany
historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov, zoznam
knižníc Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vykonáva štátnu správu v oblasti knižníc a
ochrany historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov podľa § 22
zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z.
o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného ustanovenia zákona
ministerstvo kultúry:
a) riadi a koordinuje výkon štátnej správy v oblasti knižníc a ochrany historických
knižničných dokumentov a historických knižničných fondov a určuje hlavné smery tejto
činnosti,
b) utvára právne a organizačné podmienky na zabezpečenie a rozvoj knižničného systému,
c) utvára podmienky na informatizáciu knižníc a ich zapojenie do štátneho informačného
systému,
d) vedie Zoznam knižníc Slovenskej republiky a vykonáva štátnu štatistickú evidenciu
knižníc,
e) kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych
predpisov vydaných na jeho vykonanie,
f) vyhlasuje a zrušuje vyhlásenie dokumentu alebo súboru knižničných dokumentov za
historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond,
g) udeľuje súhlas na dočasný vývoz historického knižničného dokumentu alebo historického
knižničného fondu,
h) predkladá vláde Slovenskej republiky žiadosť o súhlas na trvalý vývoz historického
knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu,
i) udeľuje súhlas na trvalý vývoz dokumentu alebo súboru knižničných dokumentov, ktorý by
pre jeho mimoriadnu hodnotu bolo možné navrhnúť na vyhlásenie za historický knižničný
dokument a historický knižničný fond,
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j) vydáva záväzné stanovisko k zrušeniu alebo k zlúčeniu knižnice, alebo k prevodu
zriaďovateľskej alebo zakladateľskej funkcie dohodou na iného zriaďovateľa alebo
zakladateľa knižnice.
Zoznam knižníc v Slovenskej republike je zverejnený na webovej stránke ministerstva
kultúry pod heslom Kultúrne dedičstvo/Knižničný systém/Dokumenty.
15. Vývoz zbierkových predmetov a predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pôsobí v oblasti trvalého a dočasného
vývozu zbierkového predmetu vrátane jeho zámeny a predmetov múzejnej a galerijnej
hodnoty. Podmienky trvalého a dočasného vývozu zbierkového predmetu upravuje § 17
zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a
galerijnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Ministerstvo kultúry vydáva povolenia na trvalý vývoz a zámenu zbierkového
predmetu na základe žiadosti, ktorú podáva múzeum alebo galéria po predchádzajúcom
súhlase zriaďovateľa alebo zakladateľa v štyroch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je
uvedený v prílohe č. 4 predmetného zákona.
Dočasný vývoz zbierkového predmetu z územia Slovenskej republiky na prezentačný,
vedecko-výskumný, reštaurátorský a konzervátorský účel môže trvať najviac dva roky od
vydania predchádzajúceho súhlasu zriaďovateľa alebo zakladateľa. Múzeum a galéria
predkladajú žiadosť o povolenie na dočasný vývoz zbierkového predmetu zriaďovateľovi
alebo zakladateľovi v štyroch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5
predmetného zákona.
16. Zoznam registrovaných cirkví a náboženských spoločností
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vykonáva registráciu cirkví a náboženských
spoločností podľa § 10 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení
cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. Návrh na registráciu
obsahuje:
a) názov a sídlo cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
b) mená, priezviská, adresy, podpisy a rodné čísla členov prípravného orgánu,
c) základnú charakteristiku zakladanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, jej učenie,
poslanie a územie, na ktorom hodlá pôsobiť,
d) čestné vyhlásenia najmenej 20 000 plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky, o tom, že sa hlásia k cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti, podporujú návrh na jej registráciu, sú jej členmi, poznajú základné
články viery a jej učenie a sú si vedomí práv a povinností, ktoré im vyplývajú z členstva v
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, s uvedením ich mien, priezvisk, trvalého pobytu a
rodných čísel,
e) vyhlásenie, že cirkev alebo náboženská spoločnosť bude plne rešpektovať zákony a
všeobecne záväzné právne predpisy a bude tolerantná k ostatným cirkvám a náboženským
spoločnostiam a osobám bez vyznania.
Ďalšie podmienky registrácie nových cirkví a náboženských spoločností sú zverejnené
na webovej stránke ministerstva pod heslom Cirkvi a náboženské spoločnosti/Dokumenty.
Zoznam registrovaných cirkví a náboženských spoločnosti v Slovenskej republike je
uvedený na webovej stránke ministerstva pod heslom: Cirkvi a náboženské
spoločnosti/Registrované cirkvi.
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Cirkevný odbor Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vedie ďalej evidenciu
všetkých právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo
náboženských spoločností, ak nepodliehajú inej evidencii alebo registrácii. Evidencia sa
vykonáva na základe Opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k evidencii
právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských
spoločností zverejneného na webovej stránke ministerstva pod heslom Cirkvi a náboženské
spoločnosti/Legislatíva.
17. Zákon o štátnom jazyku
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov upravuje používanie štátneho jazyka vo verejnom styku v súlade s Ústavou SR.
Podľa čl. 6 ods. 1 Ústavy SR je štátnym jazykom na území Slovenskej republiky slovenský
jazyk. Slovenský jazyk ako štátny jazyk plní národnoreprezentatívnu funkciu, ako aj funkciu
všeobecného spájajúceho komunikačného nástroja všetkých občanov Slovenskej republiky.
Vláda SR v záujme zjednotenia výkladu ustanovení zákona schválila uznesením č. 933/2009.
Zásady vlády Slovenskej republiky k zákonu č. 270/1995 Z. z. , ktoré upravujú aj postup
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri výkone dohľadu podľa § 9 zákona o štátnom
jazyku, ukladaní pokút podľa § 9a zákona o štátnom jazyku, spolupráci s odbornými
slovakistickými pracoviskami v súvislosti s prerokovávaním a schvaľovaním kodifikovanej
podoby štátneho jazyka.
Ministerstvo kultúry v oblasti starostlivosti o jazykovú kultúru poskytuje odbornú
pomoc v oblasti jazykovej kultúry prostredníctvom metodických materiálov zverejnených na
webovej stránke pod heslom Štátny jazyk. K tejto skupine materiálov patrí aj pravidelne
dopĺňané Jazykové okienko. Na uvedenej stránke sú ďalej zverejnené kodifikačné príručky:
Krátky slovník slovenského jazyka a Pravidlá slovenského pravopisu.
18. Profesijné a umelecké zoskupenia v oblasti divadla
V oblasti divadla pôsobia viaceré nezávislé mimovládne organizácie, profesijné a
umelecké zoskupenia. Ich adresár je zverejnený na webovej stránke ministerstva s prístupom:
Umenie/Divadlá/ Profesijné a umelecké zoskupenia.
19. Knižné vydavateľstvá, internetové kníhkupectvá a antikvariáty
Adresár knižných vydavateľstiev, internetových kníhkupectiev a antikvariátov je
zverejnený na webovej stránke ministerstva s nasledovným prístupom: Umenie/Knižná
kultúra.
20. Slobodný prístup k informáciám
Postup Ministerstva kultúry SR v oblasti sprístupňovania informácií je upravený
metodickým pokynom č. MK - 2908/2007 - 211/12259 z 9. augusta 2007, ktorým sa
vydávajú pravidlá pre jednotný postup pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v znení dodatku č. 1 č. MK4405/2008-10/17863 zo 4.12.2008 a Sadzobníkom úhrad nákladov za sprístupnenie
informácií podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
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predpisov; oba dokumenty sú zverejnené na webovej stránke ministerstva pod heslom
Prístup k informáciám.
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