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Organizácia:
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Rezort:
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Typ hospodárenia: príspevková organizácia
Miesto a dátum konania verejného odpočtu:29.5.2006 o 9.00 hod.
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Výročná správa na internetovej stránke MK SR:
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Výročná správa na internetovej stránke organizácie:
www.nocka.sk/odpocet.01.htm
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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM, Námestie SNP 12, Bratislava
Zriaďovateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Forma hospodárenia
príspevková organizácia
Generálny riaditeľ
PhDr. Ján Tazberík, CSc.
Členovia vedenia
Mgr. Jozef Burič, PhDr. Jarmila Strelková, CSc., PhDr. Ľudovít Šrámek, CSc.,
Mgr. Alena Štefková, Eva Urbanovská
Hlavné činnosti
Národné osvetové centrum je organizáciou pôsobiacou v oblasti kultúry.
Svoje aktivity vyvíja v rovine:
•
•
•
•
•
•

teoreticko-koncepčnej,
poradensko-vzdelávacej,
informačno-dokumentačnej,
výskumno-analytickej,
edičnej a publikačnej,
prezentačno-propagačno-organizačnej.

Kontakt
telefón: 02/ 5292 3736, 5296 4458
fax:
02/ 5921 4218
e-mail: nocka@nocka.sk

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Národné osvetové centrum je národná kultúrna ustanovizeň, vrcholná štátna
inštitúcia v oblasti osvetovej a informačnej, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti
kultúry.
Národné osvetové centrum zabezpečuje, buduje, ochraňuje a napomáha
duchovný rozvoj občanov a živej neprofesionálnej kultúry, ktorá je súčasťou
nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku.
V rámci svojich základných činností a funkcií plní ako predmet svojho pôsobenia
najmä činnosti:
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a) pre tradičnú kultúru a osvetovú činnosť
•
•
•

zabezpečuje odborné poradenstvo, metodickú pomoc, spracúva
systémové koncepcie, iniciuje a predkladá celoštátne programy
v oblasti osvetovej činnosti,
vypracúva projekty a spolupodieľa sa na súťažných a
prehliadkových aktivitách, významných celoštátnych podujatiach,
odborne garantuje celoštátnu súťaž záujmovej umeleckej činnosti,
eviduje, dokumentuje, ochraňuje a využíva tradičnú ľudovú kultúru
na osvetovú činnosť a s prihliadnutím na špecifiká menšinových
kultúr;

b) pre vzdelávanie v kultúre
•
•

•
•

projektuje a realizuje záujmové a voľnočasové vzdelávanie ako
súčasť celoživotného vzdelávania,
realizuje akreditované formy vzdelávania v oblasti kultúry a
neakreditované formy (tvorivé dielne, tréningy, semináre, kurzy,
školenia a iné) pre zamestnancov a dobrovoľných pracovníkov
štátnej správy, samosprávy, tretieho a privátneho sektora,
realizuje profesijné vzdelávanie v oblasti projektového manažovania
kultúry, usmerňuje subjekty a jednotlivcov v danej oblasti,
odborne a organizačne zabezpečuje kontinuitné napojenie
rezortného vzdelávania na priority vzdelávania prezentovaného EÚ;

c) edičné činnosti
•
•

zabezpečuje vydávanie teoretických a odborno-metodických
materiálov, repertoárových materiálov a notovín,
vydáva odborné časopisy Javisko a Národná osveta s prílohou
Tradícia a súčasnosť;

d) dokumentácia a tvorba databáz
•
•
•

zhromažďuje, dokumentuje, ochraňuje a využíva dokumenty o
osvetovej činnosti na rozvoj miestnej a regionálnej kultúry,
zabezpečuje zber, evidenciu a vyhodnocovanie informácií, spracúva
súhrnné analýzy, informačné a štatistické prehľady a iné materiály o
stave a rozvoji miestnej a regionálnej kultúry,
zabezpečuje budovanie databáz kultúry s dôrazom (primárne) na
nosné identifikačné znaky miestnej a regionálnej kultúry;

e) výskumná činnosť
•

zabezpečuje sociologický výskum a výskum ekonomiky kultúry a
vykonáva výskumné aktivity podľa aktuálnej spoločenskej
požiadavky aj mimo oblasť kultúry;
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f)

spolupráca so zahraničím
•

pripravuje a realizuje projekty vyplývajúce z kultúrnych dohôd
s inými štátmi, bilaterálnych projektov, projektov V4 a EÚ a projektov
vysielania a prijímania kolektívov a jednotlivcov z oblasti živej
neprofesionálnej kultúry;

g) prezentačná činnosť
•

sprístupňuje a prezentuje tvorivé výsledky v oblasti kultúry
v priestore Domu umenia, V-klubu v dramaturgickej spolupráci s A4
– Asociáciou združení pre súčasnú kultúru;

Národné osvetové centrum je systémotvorným subjektom, ktorý pôsobí
v priestore živej neprofesionálnej kultúry v miestnych a regionálnych podmienkach. I
naďalej chce svojou bohatou činnosťou prispievať k hľadaniu a k tvorbe modelov
úspešného fungovania živej kultúry.
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Strednodobý výhľad – výnosy z hlavnej činnosti

Ukazovateľ
a
Výnosy z hl. činnosti
príspev. org. spolu
Z toho: prev. dotácie
transfery/691/
tržby za predaj
/601+602/
tržby z prenájmu
iné ostatné výnosy
/649/
tržby z predaja NIM
a HIM /651/
Náklady na hl. čin.
príspev. organ.
V tom: spotr. nákupy
/50/
Z toho: spotreba mat.
/501/
Z toho: kancel. potr.
pohon. hm.
DHM
Spotreba ener. /502/
Služby /51/
Z toho: opravy a údrž.
/511/
cestovné /512/
náklady na prezent.
/513/
ostatné služby /518/
Z toho: výkony spojov
nájomné
DNIM
Osobné náklady /52/
Z toho: mzdové /521/
Z toho: mimo prac. p.
Náklady na soc. pois.
/524+525/
Sociálne náklady
/527+528/
Z toho: prísp. na str.
dane a popl. /53/
ostat. náklady /54/
odpisy. pred. maj.
a rez. /55/

2007
2008
2009
2010
Spolu
Z toho
Spolu
Z toho
Spolu
Z toho
Spolu
Z toho
Fin. trans.
Fin. trans.
Fin. trans.
Fin. trans.
zo ŠR
zo ŠR
zo ŠR
zo ŠR
3
4
5
6
7
8
7
8
54 806
45 206
56 362
46 562
59 180
48890
60 956
50 357
45 206

45 206

46 562

46 562

48 890

48 890

50 357

8 000

8 150

8 557

8 789

6150

6 500

7 245

7 628

1 600

1 650

1 733

1 810

0

0

0

0

50 357

54 806

45 206

56 362

46 562

59 180

48 890

60 956

50 357

3 280

2 635

3 650

3 250

3 833

3 413

3 947

3 515

1 750

1 200

1 726

1 385

1 812

1 454

1 867

1 498

520
300
200
1530
16 683
900

510
240
180
1435
14 156
900

560
350
250
1924
16 354
900

520
300
190
1865
14 069
900

588
368
263
2020
17 172
945

546
315
200
1958
14 772
945

606
379
270
2081
17 687
973

562
324
205
2017
15 216
973

4 300
150

4 000
150

3 925
150

3 250
150

4 121
158

3 413
158

4 245
162

3 515
162

11 333
1 800
350
500
30 838
22 716
2 500
7 532

9 106
1 600
320
400
24 685
18 17
2 500
5 708

11 379
1 800
350
500
32 253
23 259
2 600
8 404

9 769
1 600
320
400
25 193
18 956
2 600
5 677

11 948
1 890
368
525
33 866
24 422
2 730
8 824

10 257
1 680
336
420
26 453
19 904
2 730
5 961

12 306
1 947
379
541
34 882
25 155
2 812
9 089

10 565
1 730
346
433
27 246
20 501
2 812
6 140

590

560

590

560

620

588

638

606

450
115
640
3 250

390
100
600
3 030

450
115
640
3 350

390
100
600
3 350

473
121
672
3 518

410
105
630
3 518

487
124
692
3 624

422
108
649
3 624
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3. KONTRAKT NÁRODNÉHO OSVETOVÉHO CENTRA S MK SR
A JEHO PLNENIE
Na poskytovanie verejných služieb Národného osvetového centra bol uzatvorený
1. Kontrakt č. MK 9952 /2004 – 700 v sume 33 489 tis. Sk na tieto činnosti:
a) špecifikovaná činnosť v sume 30 140 tis. Sk
Osvetová činnosť
Výskum kultúry
b) nešpecifikovaná činnosť v sume 3 349 tis. Sk
Kontrakty NOC s MK SR boli plnené obidvomi zmluvnými stranami rovnako, rozpočet
bol dodržaný a príspevok zo strany MK SR bol pravidelne mesačne poukazovaný na
účet NOC.

4. ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
Termín a miesto
konania

Názov činnosti, kontraktu

Oddelenie sociálnej prevencie

Náklady

1 060

Sociálna prevencia

priebežne NOC

PF – Prečo som na svete rád/rada

I. – II. polrok

PF – Kultúra a prevencia závislostí

I. polrok

Edičná a informačná činnosť

462

Národná osveta

priebežne NOC

Kultúrnohistorický kalendár

I. polrok

Vydavateľská a tlačiarenská činnosť

priebežne NOC

Oddelenie informačného systému

425

Informačný systém

priebežne NOC

Fond publikácií NOC

priebežne NOC

Sieť a internet

priebežne NOC

Odd. dokumentácie a dokumentaristiky
Informatizácia dokumentačného fondu

2
priebežne NOC

Kultúrne observatórium

393
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Názov činnosti, kontraktu

Termín a miesto
konania

Výskum publika

priebežne NOC

Kultúrne observatórium – Ekonomika kultúry

priebežne NOC

Ústav amatérskej umeleckej tvorby

Náklady

1 207

Scénická žatva 2005
Hviezdoslavov Kubín

30. 8. – 3. 9. Martin
28. 9. – 2. 10.
Dolný Kubín

Amfo a diafoto

4. 11. – 6. 11.

FEDIM

17. – 19 .6.

Divadelná Spišská Nová Ves
Zlatá priadka

Oravská osmička

30. 5. – 2. 6. Šaľa
10. 6. – 10. 6.
Rimavská Sobota
21. – 22. 11.
Prievidza
3. 6. – 5. 6.
Banská Bystrica
29. 6. – 30. 6., 30. 9. –
31. 10. Humenné
22. – 25. 9.
Dolný Kubín

Hudobné žánre

jún 2005

Literárny Zvolen

11. – 12. 11. Zvolen

Letná škola divadla

10. – 12. 6.

TD pre neprofesion. výtvarníkov

priebežne

Školenie dirigent. zborov

priebežne

Divadlo a deti
Mládež spieva
Cineama, UNICA
Výtvarné spektrum

Ostatné náklady

priebežne

Ústav tradičnej kultúry

1 423

Dni tradičnej kultúry 2005

jún, júl, august

FF Východná 2005

1. – 3. 7. Východná

Porady, inštruktáže

priebežne

Celoštátne podujatia

priebežne

Dokumentácia ľudových tancov

priebežne

Databáza kultúrnej infraštruktúry

100

Register kultúry a štatistiky

priebežne

Oddelenie vzdelávania

624
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Vzdelávanie pracovníkov kultúry

priebežne

Európsky sociálny fond

priebežne

Nadácia SPP

8

Ľudové tance slovenských regiónov

priebežne

Zahraničné styky

49

Zahraničné poštovné a cestovné

priebežne

Preklady z jazyka slov. do cudz. jazykov a opačne

priebežne

Úhrada medailí FIAP

priebežne

Člen. poplatky v Slov. str. MMO UNESCO

priebežne

Cirkevné vzťahy

29

Ekonomické a hospodárske oddelenia

38 839

Ekonomické oddelenie

priebežne

Správa budovy

priebežne

Hospodárska prevádzka

priebežne

Dom umenia

318

Účelové prostriedky ( VPS, zahranič. aktivity)

8 757

Kultúrne observatórium a kultúrno-historická topografia

priebežne

Projekt na využitie V-klubu

priebežne

Divadelná revue JAVISKO

priebežne

Výstava fotografií Pat York – prijatie
Medz. projekt Prečo som na svete rád – výstava
a seminár

nerealizoval
II. polrok

VALMEZ – súťažná prehliadka – česko-slovenský projekt
prednesu poézie (Česko)

II. polrok

Medzinárodný festival Jiráskov Hronov, Česko – vyslanie
súboru
Medzinárodný hudobný a folklórny festival (Francúzsko)
Dni slovenskej kultúry v Krakove

október

Prezentácia českej výtvarnej tvorby – J. Váchal, Česko
Realizácia fotografickej výstavy Ľuba Špirka – USA,
Washington
Výstavy v Dvorane budovy Ministerstva kultúry

12. 5. – 15. 10.
október
marec – december

Dni slovenskej kultúry v Kyjeve

nerealizoval

Vyslanie folklórneho súboru LIPA do Corku (Írsko)

4. 7. – 8. 7.
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Prijatie jeruzalemského folklórneho súboru Hora v rámci
DTK

júl 2005

Register kultúrnych aktivít – Projekt informatizácie kultúry
Dni slovenskej kultúry v Maďarsku

26. 9. – 16. 10.

Výstava Cyrila Uhnáka v priestoroch budovy Európskej
komisie v Bruseli

5. 10. – 23. 12.

Prezentácia slovenskej kultúry na zastupiteľskom úrade v
USA vo Washingtone
Česko-slovenský festival amatérskej tvorby – Česko
Folklórny festival Východná

december
6. – 8.10. Levoča
1. – 3. 7.

Osadenie pamätnej tabule slovenskému básnikovi Jánovi
Kollárovi v Budapešti
Dofinancovanie vystúpenia folkl. súborov Šarišan z
Prešova a Rozsutec zo Žiliny v Štrasburgu
Vystúpenie folklórneho súboru Bezanka v Ženeve
Realizácia novoročného koncertu v Bruseli

január – február 2006
6. 9. – 9 .9.
28.10.
16. 1. 06 – 17. 1. 06

SPOLU

53 696
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5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Bežný transfer
Ministerstvo kultúry listom č. MK-1269/2005-700 rozpísalo Národnému osvetovému
centru príspevok na činnosť vo výške 33 489 tis. Sk. V priebehu roka 2005 bol
príspevok upravený, ako uvádza nasledujúca tabuľka:
Pôvodný
rozpočet

A: Program 08S
Podprogram 08S0107
Bežné výdavky spolu
v tom:
mzdy, platy
reprezentačné
Príspevok na krytie odpisov

Upravený
rozpočet
k 31.12.05

33 489
33 489
30 489

35 393,2
35 393,2
32 393,2

14 506
100
3 000

15 277,2
100
3 000

0
0

8 944
6 189
2 755

B. Program 08T
Podprogram 08T0103
Podprogram 08T0104

Bežný a kapitálový transfer na činnosť
Tabuľka č. 5.1

Ukazovateľ

a

b

Schválený

Upravený

Skutočnosť

Z toho

rozpočet

rozpočet

2005

z

2005

2005

1

2

transferu

Bežný transfer

3

4

40 639 52 778,2

53 871

44 372,2

33 489 44 372,2

44 372,2

44 372,2

Výnosy spolu (6)
Z toho:
Prevádzková dotácia
(691)
Tržby za predaj
(601 + 602)

7 150

6 835

7 684

6 150

6 835

7 589

1 000

1 606

1 850

Z toho:
Tržby z prenájmu
Iné ostatné výnosy
a tržby (649 + 651)
Náklady spolu (5)
Z toho:

40 369 52 778,2

53 696

44 337,2

3 920

2 620

Spotrebované nákupy
(50)

3 330

3 800

12

Služby
(51)

8 639

16 160

17 810

14 187

100

100

40

40

25 388

28 647,2

27 828

23 692,2

18 543

21 140,2

21 137

17 814,2

70

471

519

407

212

700

610

431

3 000

3 000

3 009

3 000

3 000

3 000

3 009

3 000

Z toho:
Reprezentačné (513)
Osobné náklady
(52)
Z toho:
Mzdové náklady (521)
Dane a poplatky
(53)
Ostatné náklady
(54)
Odpisy, predaný
majetok, rezervy (55)
Z toho:
Odpisy N a HIM (551)
Hospodársky
175

výsledok /+zisk/
Kapitálový transfer

Nákup NIM a HIM –
spolu
Z toho menovite:
Projekt informatizácie kultúry

100

Rekonštrukcia Domu umenia

3 000

Rekonštrukcia výstavných priestorov

30 000
4 650
34 650

4 934
8 034

100
220
4 927
5 247

100
220
4 927
5 247

Spolu:

5.1 HODNOTENIE NÁKLADOV PODĽA ÚČTOVNÝCH SKUPÍN
Spotrebované nákupy
V účtovej skupine 50 – spotrebované nákupy boli použité finančné prostriedky
v sume 3 920 tis. Sk (103 % uprav. rozpočtu) predovšetkým na nevyhnutné potreby
pri zabezpečovaní prevádzky budovy (mesačné platby za elektrickú energiu,
spotrebu vody, plynu), na nákup spotrebného materiálu na podujatia, z toho
kancelársky materiál vo výške 382 tis. Sk, materiálové potreby na bežné opravy
a údržbu budovy a drobného dlhodobého hmotného majetku (DDHM) 342 tis.
Uvedené finančné prostriedky boli vynaložené na materiál na edičnú činnosť
a časopis Národná osveta a Javisko (tlačiarenský papier, farby, chemikálie, fólie,
kovolisty), ako aj na neplánované nákupy drobného materiálu, potrebného na bežné
opravy a údržbu.
Služby
V nákladovej položke 51 – služby boli použité prostriedky v sume 17 810 tis. Sk
(110,2 % uprav. rozpočtu) vynaložené predovšetkým na práce a služby pri
organizačnom zabezpečení podujatí (výroba plagátov, bulletinov – mediálnu
propagáciu, podujatí a i.).
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Oprava a údržba
Na opravy a údržbu budovy NOC a Dvorany MK SR, Domu umenia a V-klubu
použilo sumu 1875 tis. Sk.
Na opravu a údržbu dopravných prostriedkov bola použitá suma 36 tis. Sk a na
opravu strojov, prístrojov, predovšetkým tlačiarenského stroja suma 240 tis. Sk.
Cestovné náklady
Na cestovné náklady účinkujúcich na podujatiach, zamestnancov sa minulo 2 529
tis. Sk, t. j. 108 % upraveného rozpočtu. Na letenky folklórneho súboru LIPA do
Corku, výstavu Prečo som na svete rád/rada vo Švajčiarsku a na výstavu fotografií
Ľ. Špirka sa použila suma 137 tis. Sk. Nezanedbateľnými položkami zahraničných
cestovných náhrad sú strava, vreckové a ubytovanie prijatých zahraničných hostí
a vyslaných folklórnych súborov.
Pri tuzemských cestovných náhradách sa použili finančné prostriedky predovšetkým
na úhradu výdavkov za ubytovanie, stravu a cestovného na podujatiach v rámci Dni
tradičnej kultúry a na FF Východná.
Náklady na reprezentačné
Limit na reprezentačné určený rozpisom na rok 2005 v sume 100 tis. Sk sa
v priebehu roka použil predovšetkým na nevyhnutné občerstvenie na podujatiach,
ktorých je NOC hlavným garantom, ako aj na bežné občerstvenie hostí
a spolupracovníkov NOC.
K 31. 12. 2005 boli použité prostriedky v sume 40 tis. Sk, čo je 40,0 % ročného limitu.
Prostriedky sa používali v zmysle platných smerníc o používaní finančných
prostriedkov na reprezentačné účely.
Ostatné služby
Najväčšiu položku v službách tvoria ostatné služby – 13 366 tis. Sk. Do tejto
kategórie patria výdavky napríklad na spoje – 206 tis. Sk, telefóny – 429 tis. Sk ,
vydavateľská a tlačiarenská činnosť – 337 tis. Sk, autorské honoráre – 1 777 tis. Sk,
upratovanie – 520 tis. Sk, strážnu službu – 734 tis. Sk, revízie, kontroly – 240 tis. Sk,
deratizácia a dezinsekcia – 262 tis., nájomné – 395 tis. Sk, sieť a internet – 247 tis.
Sk, OLO – 315 tis. Sk, podujatia – 5 194 tis. Sk
Osobné náklady
V mzdových nákladoch (pol. 521 – bez OON) boli vyčerpané finančné prostriedky
v sume 18 361 tis. Sk, čo predstavuje 99 % upraveného rozpočtu. V rámci
financovania mzdových nákladov zo štátneho rozpočtu plán na rok 2005 bol 15 227,2
tis. Skutočné čerpanie 15 227,2 tis. Sk.
Dane a poplatky
Na zoskupení pol. 53 bolo čerpanie v sume 519 tis. Sk a sú to predovšetkým
náklady spojené s úhradou poplatkov, členských poplatkov v medzinárodných
nevládnych organizáciách, kolkov a s úhradou dane z nehnuteľnosti – za budovu na
Nám. SNP 12 a Dvoranu MK SR – 454 tis. Sk.
Ostatné náklady
Na tomto zoskupení pol. 54 sú k 31. 12. 2005 náklady v sume 610 tis. Sk.
Predstavujú predovšetkým výdavky spojené s odpisom nevymožiteľných pohľadávok.
Výraznú položku v nákladoch tvorí poistné služobných motorových vozidiel, poistenie
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budovy, majetku, poistenie osôb v zahraničí, poistenie výstavných diel, bankové
poplatky .
Odpisy HIM a NIM – ich tvorba a finančné krytie
Odpisy sú tvorené mesačne rovnomerne podľa zákona č. 366/99 Z. z v znení
neskorších predpisov. i rovnomernom odpisovaní majetku sa odpisovým skupinám
priraďujú ročné odpisové sadzby. Tvorba odpisov v roku 2005 predstavuje sumu 3
009. tis. Sk. Vytvorené odpisy sú finančne kryté v plnej výške a finančné prostriedky
boli v roku 2005 predbežne prevedené na účet FR. Použitiu prostriedkov FRHM
predchádza súhlas MK SR.

5. 2 HODNOTENIE DOSIAHNUTÝCH TRŽIEB – VÝNOSOV
Tržby a výnosy organizácie k 31. 12. 2005 dosiahli sumu 9 534 tis. Sk, čo je 129,48
% ročného rozpočtu. Vyššie plnenie v sledovanom období dosiahla organizácia za
prenájom kancelárskych priestorov – 19% DPH a v oblasti ostatných výnosov.
Prehľad najdôležitejších tržieb za sledované obdobie uvádzame v nasledujúcej
porovnávajúcej tabuľke

Názov položky
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z prenájmu
Zúčtovanie fondov
Iné ostatné výnosy
Z toho:
Vstupné na podujatia
Sponzorsky príspevok
Európsky soc. fond – absolventská
prax
Vyšehradský fond – DTK
Protidrogový fond
Tržby spolu

Plán
výnosov
6 835 000,00
1 606 000,00

8 441 000,00

Skutočnosť
k 31. 12. 2005
94 896,70
7 588 878,08
242 036,61
1 607 779,48
2382,39
26 937,00
10 000,00
8 000,00
247 394,33
903 655,00
9 533 590,70

Plnenie
%
111,03 %
101,17 %

113 %

5. 3 HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
K 31. 12. 2005 dosiahla organizácia HV zisk v sume 174 567,74 Sk. Celkové náklady
boli vo výške 53 696 223,13 Sk a výnosy tvorili sumu 53 870 790, 87 Sk.
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5. 4 KAPITÁLOVÝ TRANSFER
V roku 2005 v zmysle rozpočtových opatrení č. 7/KV bol organizácii pridelený limit
kapitálových výdavkov 4.934 tis. Sk prípisom MK-6769/05-700/15842 na
rekonštrukciu výstavných priestorov v budove NOC (Dom umenia, I. etapa).
V priebehu rekonštrukčných prác vznikli nepredpokladané skryté nedostatky, ktoré
spôsobili nielen predĺženie ukončenia stavby, ale aj zvýšenie nákladov oproti
pôvodne plánovanému rozpočtu. Stavbu realizovala firma YUKO, spol. s r. o. Galanta
ako víťaz súťaže vo verejnom obstarávaní. Cena diela bola 4. 927 tis. Sk.
Organizácia postupovala pri obstarávaní prác v súlade so zákonom č. 523/2003 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene zákona 555/2001 Z. z. Rekonštrukciou Domu
umenia – rekonštrukciou interiéru VP II. a III. nadpodlažia sa sledoval hlavný zámer
zníženie spotreby energie a väčšie využitie výstavných priestorov (nové tehlové
priečky, povrchové úpravy stien, nová podlaha, výmena radiátorov a doplnenie
priečky pred nosné stĺpy, hliníkové okná, stenový obklad).
V roku 2005 bola vypracovaná architektonická štúdia a vyhodnotenie dispozičného
potenciálu objektu NOC nachádzajúceho sa na Nám. SNP 12 na realizáciu
investičného zámeru Kunsthalle v celkovej čiastke 220 tis. Sk. Štúdia je podkladom
na rekonštrukciu Domu umenia II. etapa. Register kultúrnych aktivít 100 tis. Sk bol
zrealizovaný nákup špeciálneho softvéru a hardvéru.
Kapitálové investície

zdroj

program

111
111
111

08T
08S
08S

rozpočet
schválený

rozpočet
upravený

čerpanie

4 650
30 000

100
4 934
3 000

100
4 927
220

5. 5 PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
Organizácia nevykonáva podnikateľskú činnosť.
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6. PERSONÁLNE OTÁZKY
V rámci rozvoja ľudských zdrojov organizácia umožnila zamestnancom zúčastniť sa
na školeniach a seminároch súvisiacich s novou legislatívou, ktoré bolo potrebné
aplikovať v činnosti jednotlivých útvarov. Na školeniach a seminároch sa v roku 2005
zúčastnilo tridsaťštyri zamestnancov, z toho štyria riadiaci pracovníci.

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov

(k 31. 12. 2005)

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
2%

0%

38%

60%

VŠ

USO

SO

Z

Priemerný fyzický stav pracovníkov v NOC v roku 2005 bol 87 zamestnancov .
Priemerný prepočítaný stav pracovníkov v uvedenom období bol 77,5 zamestnancov.
V priebehu roka 2005 bolo prijatých na uvoľnené funkčné miesta do pracovného
pomeru 9 zamestnancov prevažne s uzatvorením pracovnej zmluvy na určitý čas.
Formy získavania zamestnancov prebiehali buď spoluprácou s príslušným úradom
práce, alebo výberovým konaním. Pracovný pomer rozviazalo s NOC v roku 2005 6
zamestnancov. Išlo prevažne o uplynutie lehôt, na ktoré boli pracovné zmluvy
uzavreté, odchodom do dôchodku alebo formou dohody medzi zamestnancom
a zamestnávateľom.
NOC zamestnáva na skrátený pracovný úväzok 22 zamestnancov, pričom títo
pracovníci neboli v pracovnom procese znevýhodňovaní oproti zamestnancom
pracujúcich na plný úväzok. K 1. 6. 2005 rozhodnutím generálneho riaditeľa NOC č.
2/2005 bolo vytvorené pracovné miesto pre odborného pracovníka v útvare Domu
umenia..
Počet zamestnancov je každoročne určený limitom stanoveným MK SR. Na rok 2005
bol orientačný limit pracovníkov stanovený počtom 84 .
V organizácii bol v roku 2005 37,5 hodinový týždenný pracovný čas. V NOC je
dlhodobo zavedený pružný pracovný čas. Nadčasovú prácu sa podarilo eliminovať
len u niektorých pracovníkov. Plnenie tejto úlohy nie je dlhodobo možné vzhľadom na
úlohy, ktoré NOC plní v rámci celoslovenskej pôsobnosti pracovníkov, ktorí
zabezpečujú kultúrne podujatia najmä v dňoch pracovného pokoja.
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V rámci sociálnej politiky a starostlivosti o zamestnancov boli v roku 2005 v NOC
poskytnuté príspevky v súlade s Kolektívnou zmluvou k životnému jubileu šiestim
zamestnancom v sume 127 tis. SK.
Priemerná mesačná mzda v roku 2005 bola 17 956,- Sk.
Okrem pracovníkov v trvalom pracovnom pomere sa v NOC uzatvárajú skrátené
pracovné pomery formou dohôd o vykonaní práce, dohôd o brigádnickej práci
študentov, a to najmä s externými pracovníkmi, ktorí sa podieľajú na kultúrnych
podujatiach. Už dlhoročne sa vytvárajú možnosti na konzultácie a vykonávanie praxe
študentov stredných a vysokých škôl. V roku 2005 organizácia umožnila 1
absolventovi vysokej školy vykonať prax.
V súvislosti s pokynmi sa každoročne vykonáva kvalifikačná a veková analýza
zamestnanosti a vývoj fluktuácie.
V NOC nie sú v súlade s príslušnými ustanoveniami pracovnoprávnych predpisov
žiadne prejavy diskriminácie, v riadiacich funkciách je prevažná časť žien
a organizácia nerobí žiadne rozdiely v ich odmeňovaní v porovnaní s mužmi.
NOC zabezpečuje plnenie úlohy prístupu k zamestnanosti pre všetkých a vytvára
podmienky pre ženy matky v rámci plnenia ich rodičovskej funkcie. V roku 2005
čerpali rodičovskú dovolenku jedna zamestnankyňa.

Organizačná štruktúra NOC k 31. 12. 2005
Útvar generálneho riaditeľa
Ústav tradičnej kultúry
Ústav amatérskej umeleckej tvorby
Kultúrne observatórium
Oddelenie vzdelávania a topografie
Oddelenie dokumentácie a dokumentaristiky
Oddelenie sociálnej prevencie
Oddelenie vonkajších vzťahov a vydavateľskej činnosti
Redakcia Javisko
Redakcia Národná osveta
Ekonomické oddelenie
Hospodárske oddelenie
Dom umenia
Podľa stavu pracovníkov k 31. 12. 2005 v NOC pracovalo 89 zamestnancov.
Veková štruktúra
(k 31. 12. 2005)

18

Veková štruktúra zamestnancov podľa stavu
k 31.12.2005
4%
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10%

10%

43%
33%

do 20 rokov
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31-40 rokov

41-50 rokov

51-60 rokov

nad 60 rokov

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Okruh cieľov Národného osvetového centra vychádza z rozhodnutia Ministerstva
kultúry SR o vydaní zriaďovacej listiny a jeho následných doplnení. Zásadnou úlohou
Národného osvetového centra je podpora kultúrno-osvetovej činnosti a jej
realizátorov na celom území Slovenskej republiky a rozvoj kultúry, kultúrneho
vedomia a národného povedomia, posilňovanie významu ochrany nehmotného
kultúrneho dedičstva a historických štruktúr konkrétneho prostredia.
ŤAŽISKOVÉ ČINNOSTI:
a) teoreticko-koncepčná
•

•
•

tvorba materiálov, resp. príprava podkladov do materiálov pre Ministerstvo
kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo vnútra SR, tretí sektor
(zásady celoštátnych súťaží amatérskej umeleckej tvorby a záujmových
aktivít, periodicita, garanti, presun kompetencií do VÚC, podpora práce
s deťmi a mládežou);
zastúpenie v komisiách, poradných a expertných skupinách;
metodická činnosť a poradenstvo;

b) poradensko-vzdelávacia
•
•
•
•
•
•

metodika a poradenstvo (pre subjekty v miestnej a regionálnej kultúre,
posudzovanie projektov);
rozvoj spolupráce so subjektmi z oblasti vzdelávania (tretí sektor, školstvo);
podpora celoštátnych a vládnych kampaní, programov a aktivít
nadrezortného charakteru;
profilovanie vzdelávania a návrhy pre potreby MK SR;
semináre a školenia;
poradenstvo a vzdelávanie pre grantové schémy EÚ;
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c) informačno-dokumentačná
•
•

zhromažďovanie, spracúvanie a archivácia obrazových a zvukových
záznamov (podujatia NOC, oblasť tradičnej ľudovej kultúry);
koordinácia;

d) výskumno-analytická
•
•
•
•

reprezentatívne sociologické výskumy pre MK SR;
spracovanie a hodnotenie údajov z kultúrno-osvetovej činnosti (Register
kultúrnych aktivít);
projekty ekonomiky a sociológie kultúry;
zber a spracovanie štatistických údajov KULT;

e) edičná a publikačná
•

f)

periodiká a časopisy (dva vlastné časopisy, publikácie pre potreby NOC,
MK SR a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, špecializovaná
publikačná činnosť, bulletiny, pozvánky, tlačivá, propagačné materiály);

prezentačno-propagačná
•
•
•
•

udržiavanie a rozvíjanie vzťahov s domácimi a zahraničnými partnermi
(členstvo v medzinárodných organizáciách, spolupráca, dohody, výmena
skúseností);
výstavy (z produkcie NOC, zahraničné);
reprezentácia SR doma aj v zahraničí (medzinárodné súťaže, festivaly,
veľtrhy, prezentačné podujatia);
propagácia (realizácia špecializovaných podujatí a činností, tlačové
besedy, správy, články a ďalšie príspevky do médií, tlačové strediská,
propagačné materiály, internetová schránka);

g) súťaže, prehliadky, festivaly
•

•

prezentácia a konfrontácia tvorivosti na postupových súťažiach a
výstavách (amatérske divadlo, divadlo dospelých hrajúcich pre deti, divadlo
mladých, detská dramatická tvorivosť, umelecký prednes a divadlo poézie,
amatérska fotografia, amatérsky film a video, výtvarná tvorba, folklór,
nefolklórny tanec, zborový spev, dychová, komorná, symfonická a
populárna hudba, literárne aktivity, putovné výstavy so sociálnou
tematikou);
udržanie a získavanie umeleckých výsledkov jednotlivcov a kolektívov
(školenia, tvorivé dielne, semináre, poradné zbory, metodika a
vzdelávanie, spolupráca s občianskymi združeniami, so slovenským
strediskom AITA/IATA a FIAP, s časopisom Čas videa a UNICA NEWS,
účasť v odborných poradách).

Pozn. 1: Rozpis ekonomických ukazovateľov uvádzame v časti 4.
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Pozn. 2: Konkrétne aktivity a informácie o inštitúcii sú zverejnené na internetovej
stránke www.nocka.sk.

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2005
Základom činnosti NOC v roku 2005 bolo napĺňanie zriaďovacej listiny
organizácie. Aktivity sa realizovali na základe uzavretých kontraktov na rok 2005
s MK SR, získaných účelovo–viazaných finančných prostriedkov od MK SR na
schválené kultúrne aktivity v danom roku, prostriedkov z grantov od viacerých
poskytovateľov a sponzorského daru na konkrétnu aktivitu.
Tak ako v predchádzajúcom období, aj v roku 2005 bola nosná časť odbornej
činnosti zameraná na záujmovú činnosť miestnej a regionálnej kultúry, osobitne na
tradičnú ľudovú kultúru. Zmenou voči predchádzajúcim obdobiam bol nový spôsob
organizačného zabezpečenia realizácie celoštátnych súťažných prehliadok
záujmovej umeleckej činnosti, ktoré tvorili súčasť Grantovej schémy MK SR.
Prenosom vytipovaných podujatí miestnej a regionálnej kultúry do grantovej schémy
sa zabezpečilo odštátnenie organizovania týchto podujatí. Organizačná časť týchto
podujatí prešla na subjekty, ktoré uspeli v grantovom systéme. NOC ako štátna
organizácia ostalo odborným garantom týchto podujatí. Jeho pracovníci
zabezpečovali odborno - metodickú a výchovno-edukačnú stránku podujatí a snažili
sa touto činnosťou skvalitňovať odborný rámec a úroveň celoštátnych súťaží. Do
Grantovej schémy MK SR prešli aj niektoré ďalšie aktivity nesúťažného charakteru,
ktoré predtým saturovalo NOC. NOC aj v týchto podujatiach zabezpečovalo úlohu
odborného garanta alebo spoluusporiadateľa podujatia. Po výraznej decentralizácii
záujmových aktivít miestnej a regionálnej kultúry SR zostalo NOC v pozícii hlavného
organizátora iba 2 najvýznamnejších celoslovenských aktivít osobitého významu
v tejto oblasti kultúry: Folklórneho festivalu Východná a Scénickej žatvy.
Perspektívne aj realizácia týchto podujatí bude presunutá na iné subjekty,
pravdepodobne samosprávu. Obe celoslovenské podujatia boli v roku 2005
dôstojnou prezentáciou príslušnej oblasti záujmovej činnosti. Nad FF Východná
prevzal záštitu prezident SR Ivan Gašparovič a nad Scénickou žatvou minister
kultúry František Tóth.
NOC ako odborný garant celoštátnych súťaží (zväčša postupového
charakteru) záujmovej činnosti miestnej a regionálnej kultúry priniesol novým
smerovaním svojej činnosti skvalitnenie poradenskej, odborno-metodickej a najmä
edukatívnej činnosti v tejto oblasti. Záujmu sa tešili mnohé workshopy, tvorivé dielne,
ale aj klasické prezentačné vzdelávanie krátkodobého i dlhodobého charakteru, ktoré
sa osvedčili najmä z hľadiska finančnej efektívnosti. Sú limitované iba na určité
oblasti vzdelávania, kde nie sú potrebné, alebo sú v menšej miere potrebné priame
kontakty s pedagógmi či inými vzdelávacími subjektami.
Okrem uvedených úloh súvisiacich s podujatiami miestnej a regionálnej
kultúry sa činnosť sústreďovala aj na zhromažďovanie a dokumentovanie údajov o
kultúrnych javoch, kultúrnych aktivitách, ich výskum a následne ich analytické a
vedecké vyhodnocovanie.
Vzdelávacie podujatia NOC sa v poslednom období dostávali do nových
kvalitatívnych rámcov. Okrem toho, že sme sa snažili poskytovať vzdelávanie
akreditovanou i neakreditovanou formou tak pre pracovníkov kultúry, ako aj pre
dobrovoľníkov, nadšencov a aktivistov participujúcich najmä na miestnej a
regionálnej kultúre v oblasti záujmovej činnosti, NOC v sledovanom období
realizovalo aj 2 vzdelávacie projekty poskytnuté z grantov ESF (štrukturálne fondy
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EÚ): projekt Dištančné vzdelávanie v oblasti miestnej a regionálnej kultúry a projekt
Získavanie nových zručností v oblasti kultúry. Zatiaľ čo prvý sa zameral na
vytvorenie novej formy vzdelávania v tejto oblasti kultúry – dištančné vzdelávanie a
vytvorenie Centra dištančného vzdelávania s celoslovenskou pôsobnosťou, druhý je
zameraný na podporu a rozvoj celoživotného vzdelávania zamestnancov štátnej a
verejnej správy v oblasti kultúry v Bratislavskom kraji.
Do sféry vzdelávacích projektov patrili aj Dni tradičnej kultúry. Tento
medzinárodný projekt podporil Vyšegrádsky fond. Je zameraný na kultúrne aktivity
podporené vzdelávaním v oblasti tradičnej kultúry s participáciou ďalších krajín V4.
11. ročník celoštátnej výtvarnej súťaže Prečo som na svete rád/rada so
sprievodnou vzdelávacou aktivitou bol v sledovanom období podporený finančnými
prostriedkami z Protidrogového fondu, čo umožnilo zatraktívniť oceňovanie víťazov v
jednotlivých výtvarných technikách a najmä skvalitniť propagáciu tohto podujatia. MK
SR účelovo viazanými prostriedkami podporilo tento projekt v oblasti jeho zahraničnej
prezentácie a to financovaním výstavy spojenej so seminárom vo švajčiarskej
Ženeve, v sídle OSN.
Osobitne podporeným projektom MK SR bol projekt Kultúrneho observatória a
Kultúrno-historickej topografie, zameraný na realizáciu aktivít podporujúcich možnosti
revitalizácie kultúrneho života v SR v miestnych a regionálnych podmienkach.
Analytickým podkladom pre zmapovanie materiálno-technických podmienok tohto
segmentu kultúry bolo zrealizovanie pasportizácie kultúrnych domov na Slovensku,
kde bolo zozbieraných 3 188 pasportov. Iniciačným a poradenským prostriedkom na
šírenie myšlienok projektu sa stala Národná osveta, ktorej 2 čísla mali špeciálne
určenie a rozšírenú dotlač. V rámci projektu bolo vydaných 5 metodických materiálov
( publikačné výstupy: Ľ. Pajtinka: Pátranie po predkoch, R.Čornaničová, S.Chomová,
J.Strelková, J.Tazberík: Revitalizácia kultúrneho života v miestnych a regionálnych
podmienkach, A.Henzélyová: Prvé kroky k choreografii ľudového tanca Rómov, Kol.:
Zbieranie, zapisovanie a vydávanie ľudových piesní, Kol.: Cesty spolupráce v oblasti
miestnej a regionálnej kultúry ). Vydal sa tiež regionálny spevník: Ľudové tance a
zvyky Trnavskej roviny. Súčasťou projektu bol aj výskum a mapovanie tancov Spiša
v spolupráci so SAV. Výstupom je DV-CAM kazeta a VHS kazeta štúdijného,
dokumentačného i propagačného charakteru. Zorganizovalo sa 1 celoslovenské
detské súťažné podujatie Primášikovia ( súťaž detských primášov ľudových hudieb
doplnená vzdelávaním primášikov ) a rozpracovali sa ďalšie aktivity v ktorých sa
predpokladá pokračovať v ďalšom období. Tento projekt bol chápaný ako pilotný
pred tvorbou projektu v grantovej schéme Nórskeho finančného mechanizmu a
finančného mechanizmu EHP, ktorý bude NOC predkladať v roku 2006 na roky 2007
– 2010.
Účelové finančné prostriedky od MK SR boli pridelené aj časopisu Javisko,
štvťročníku amatérskeho divadla a prednesu. Cieľovou skupinou časopisu sa opäť
stali amatérski tvorcovia divadla vo všetkých jeho žánroch a v umeleckom prednese,
pedagógovia a žiaci literárno-dramatických odborov základných umeleckých škôl,
stredných a základných škôl, centier voľného času, kultúrni pracovníci a záujemcovia
o hnutie amatérskeho divadla a umeleckého prednesu na Slovensku, čím sa naplnil
hlavný cieľ účelu dotácie.
V oblasti dokumentovania tradičnej ľudovej kultúry NOC získala na výskum
ľudových tancov slovenských regiónov – konkrétne na ľudové tance Šariša záväzný
prísľub sponzoringu od SPP. Realizácia tohto projektu sa presunula do roku 2006.
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9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Produkty a činnosti Národného osvetového centra majú svojich užívateľov v celej
šírke kultúrnych zariadení, v odbornej a laickej verejnosti, a to najmä:
•
•
•

•
•

v štátnej správe – organizácie a inštitúcie rezortu kultúry, školstva,
rezortu zahraničných vecí, knižnice, ďalšie organizácie štátnej
správy;
v samospráve – regionálne osvetové strediská, mestské a miestne
kultúrne zariadenia, mestské knižnice, ZMOS;
v treťom sektore a ostatných organizáciách – partneri v zahraničí,
kultúrne inštitúcie, cestovné agentúry a kancelárie, organizácie
cestovného
ruchu,
spolupracujúce
organizácie
zo
SR,
spolupracujúce organizácie zo zahraničia, médiá, informačné
agentúry, záujmové a občianske združenia, nadácie;
školská mládež v oblasti vlastivedy;
vo verejnosti – pedagógovia a študenti, manažéri, vedúci kolektívov
záujmovej umeleckej činnosti, profesionálni pracovníci miestnej
kultúry v zariadeniach regionálnej kultúry (múzeá, galérie,
hvezdárne, knižnice), ktorí sa venujú kultúrno-osvetovej činnosti,
záujemcovia o rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti,
pracovníci výchovno-vzdelávacích programov a projektov,
zahraniční účastníci festivalov a divadelných predstavení, zahraniční
klienti cestovných kancelárií, pracovníci našich kultúrnych stredísk
v zahraničí a predstavitelia organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí.

Bratislava 15. 2. 2006

PhDr. Ján Tazberík, CSc.
generálny riaditeľ
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