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Výročná správa o činnosti Národného osvetového centra
za rok 2000

Identifikácia organizácie:

Národné osvetové centrum
Bratislava
Zriaďovateľ
Ministerstvo kultúry SR
Generálny riaditeľ NOC
PhDr. Ján Tazberík, CSc.
Štatutárny zástupca
Mgr. Eva Pernecká
Členovia poradného orgánu generálneho riaditeľa:
Mgr. Jozef Burič, Mgr. Ingrid Hupková, PhDr. Svetlana Chomová, PhDr. Dagmar
Jasenčáková, Mgr. Jana Kaplanová, Eva Orbesová, PhDr. Jarmila Strelková, CSc.,
Mgr. Alena Štefková, Eva Urbanovská, Mgr. Gabriela Zajacová
Poslanie a strednodobý výhľad organizácie:
Národné osvetové centrum v oblasti kultúry zabezpečuje tieto hlavné činnosti:
V pôsobnosti rezortného odborno-metodického pracoviska pre osvetovú činnosť:
- iniciuje a rozpracúva programy, systémové koncepcie a celoštátne projekty jej rozvoja,
- zabezpečuje odborné poradenstvo a metodickú pomoc,
- zovšeobecňuje a sprístupňuje poznatky a skúsenosti z osvetovej činnosti,
- zabezpečuje zber, evidenciu a spracúvanie informácií a spracúva rozbory o jej stave
a rozvoji,
- vypracúva projekty a spolupodieľa sa na súťažných a prehliadkových aktivitách
a významných celoštátnych podujatiach,
- odborne garantuje celoštátnu súťaž záujmovej umeleckej činnosti,
- eviduje, dokumentuje, ochraňuje a využíva tradičnú ľudovú kultúru pre osvetovú
činnosť s prihliadnutím na špecifickosti menšinových kultúr,
- zabezpečuje vydávanie teoretických a odborno-metodických materiálov,
repertoárových zborníkov a notovín,
- vydáva odborné časopisy.
V pôsobnosti rezortného koordinačného pracoviska:
- koordinuje spracúvanie súhrnných návrhov na dlhodobý rozvoj kultúry vrátane rozvoja
menšinových kultúr,
- koordinuje spracúvanie súhrnných analýz, informačných a štatistických
prehľadov a iných informatívnych materiálov o stave a rozvoji kultúry,
- zabezpečuje práce na projekte Register kultúry v SR, súvisiace so získavaním,
sumarizáciou a technickým spracúvaním súhrnných informácií a poznatkov
z oblasti kultúry,
- zabezpečuje sociologický výskum k aktuálnym problémom a úlohám kultúry,
- rozvíja teóriu vied o kultúre, ako aj príbuzných vedných disciplín, zabezpečuje
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aplikáciu ich poznatkov v praxi, spolupracuje s príbuznými akademickými
a univerzitnými pracoviskami,
- sprostredkúva informácie z výskumu a teórie kultúry zo zahraničia.

V pôsobnosti rezortného vzdelávacieho pracoviska:
- pripravuje a zabezpečuje projekty a učebné programy ďalšieho profesijného
vzdelávania v oblasti kultúry,
- v spolupráci s orgánmi štátnej správy a samosprávy spracúva rozbory kvalifikačnej
úrovne zamestnancov v štátnych kultúrnych zariadeniach a zamestnancov
orgánov štátnej správy a samosprávy v oblasti kultúry,
- vypracúva návrhy a realizuje projekty a aktivity ďalšieho vzdelávania pre
personálnu základňu štátnej správy v oblasti kultúry,
- v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky posudzuje obsah
školskej prípravy odborníkov pre oblasť kultúry a vypracúva návrhy na jeho
doplnenie a úpravu.
Koncepčným východiskom pre odborné pôsobenie NOC bolo kontinuálne
profilované napĺňanie úloh súvisiacich s Programovým vyhlásením vlády SR
a z neho vyplývajúcich rezortných úloh:
- Odporúčanie na ochranu tradičnej kultúry a folklóru,
- základné dokumenty záujmovej umeleckej činnosti,
- zásady záujmovej umeleckej činnosti,
- zásady súťaží záujmovej umeleckej činnosti,
- Národný program boja proti drogám,
- Stratégia prevencie kriminality v SR,
- Národný program boja so zločinnosťou,
- Národný program boja proti korupcii,
- aktualizovaný Národný program podpory zdravia,
- Štátna rodinná politika,
- Deklarácia OSN Dohovor o právach dieťaťa,
- Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným
postihnutím,
- Deklarácia NR SR o ochrane kultúrneho dedičstva,
- Národný akčný plán pre ženy,
- Program ozdravenia výživy obyvateľstva,
- Koncepcia rovnosti príležitostí žien a mužov,
- Koncepcia výchovy a vzdelávania v SR,
- Národný program výchovy a vzdelávania.
Národné osvetové centrum plní úlohy štátnej príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR. Dlhodobo, počas existencie právnych
predchodcov NOC (od roku 1958), jedným z jeho nosných programov bola
starostlivosť o zabezpečovanie miestnej a regionálnej kultúry v celoslovenskom
meradle. Súčasné trendy rozvoja spoločnosti, súvisiace s jej demokratizáciou,
prinášajú nové riešenia v mnohých oblastiach nášho života, kultúru nevynímajúc.
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Postupné odštátňovanie kultúry, zmena vlastníckych vzťahov v mnohých kultúrnych
organizáciách a zariadeniach, prechod zriaďovateľských funkcií od štátu na
samosprávu, privatizácia niektorých kultúrnych zariadení, vznik nových neštátnych
subjektov pôsobiacich v kultúre a ďalšie faktory, to všetko vytvára novú situáciu
v kultúre i nové formy pôsobnosti štátu vzhľadom na rozvoj kultúry. Pripravovaná
reforma verejnej správy bude veľmi vážnym zásahom do existujúcej štruktúry a
systému fungovania kultúry. Predpokladá sa, že vyvolá potrebu reštrukturalizácie
celého rezortu kultúry aj systému doterajších odborných, ekonomických a
legislatívnych nástrojov uplatňovania štátnej kultúrnej politiky. Keďže NOC svojou
činnosťou i dosahom na miestnu a regionálnu kultúru je veľmi úzko napojené na
samosprávne orgány a kultúrne organizácie pôsobiace v ich priamom i nepriamom
dosahu, je nevyhnutné súbežne s postupom reformy meniť i obsah a náplň jeho
činnosti a poslania. Tieto smerovania potvrdil aj audit štátnych organizácií.
Predpokladáme, že transformovanie NOC prebehne v dvoch etapách, úzko
previazané s reformou verejnej správy. V prvej etape, do definovania štátnej kultúrnej
politiky, obsahujúcej rozvoj miestnej a regionálnej kultúry aj ekonomické nástroje na
jeho dosiahnutie, bude transformované NOC štátnou príspevkovou organizáciou
s celoslovenskou pôsobnosťou, garantujúcou rozvoj miestnej a regionálnej kultúry.
Po konštituovaní miestnej a regionálnej kultúrnej politiky, bude možné hľadať aj iné
formy existencie odborného garanta na realizovanie proporčnosti kultúrnej politiky
v tomto okruhu pôsobnosti na území SR. Z hľadiska súčasnej legislatívy sa
perspektívnymi javia možnosti viaczdrojového financovania kultúrnych organizácií,
ktoré by nahradili doterajší model systému štátnych príspevkových a rozpočtových
organizácií tak, že by sa do procesu ich financovania zapájali aj iné ako štátne
orgány, napr. samospráva a ďalšie neštátne zložky. Zavedenie tohto princípu do
financovania kultúry si okrem systémového prístupu proporčnosti vyváženia
jednotlivých druhov kultúrnych činností na celom území SR žiada uplatňovať aj
princíp osobitého prístupu k napĺňaniu požiadaviek prijímateľa kultúrnych hodnôt,
daňového poplatníka, ktorý nemusí mať všade, na celom území, rovnaké požiadavky
na kultúru, na celý diapazón jej ponuky.
Na základe našich poznatkov je potrebné zmeniť doterajší systém fungovania
NOC v podmienkach kultúrneho rozvoja miest, obcí a regiónov. V poslednom období
sú zo strany samosprávnych orgánov konvergentné väzby silnejšej kooperácie medzi
rôznymi druhmi organizácií v rámci miest, obcí, ale najmä regiónov ako kompaktných
celkov. Osobitne intenzívne vnímame tendencie užšej spolupráce medzi jednotlivými
kultúrnymi organizáciami v regióne, meste, obci so samosprávnymi orgánmi a
organizáciami tretieho sektora. Práve viaczdrojovosť financovania miestnej a
regionálnej kultúry vytvára priestor na adekvátne napĺňanie jej poslania v konkrétnom
priestore. Spájanie zámerov štátnej kultúrnej politiky s miestnymi a regionálnymi
záujmami možno realizovať pomerne rýchlo a kontinuálne spolu s transformáciou
verejnej správy. Už dnes je väčšina kultúrnych organizácií a kultúrnych zariadení,
v ktorých sa táto oblasť kultúry realizuje, odštátnená. Okrem NOC a štátnych
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regionálnych osvetových stredísk (ROS) už štát nemá iné organizácie na priamy
výkon jeho záujmov v tejto oblasti. Aj perspektíva ROS smeruje v súčasnosti viac k
samospráve ako k štátu. Štát si v tejto sfére ponecháva iba nepriame nástroje
účelových dotácií MK SR, prerozdeľovaných formou grantov na konkrétne kultúrne
projekty.
Charakteristika kontraktu NOC s ústredným orgánom a jeho poslanie:
▪ MK SR

proporčné a vyvážené zabezpečenie miestnej a regionálnej kultúry
v celej SR, budovanie celoslovenských databáz o miestnej a
regionálnej kultúre a poskytovaní analytických služieb v oblasti
miestnej a regionálnej kultúry

▪ samospráva VÚC -VÚC reprezentovaný budúcimi štruktúrami s cieľom zabezpečiť
regionálny rozvoj kultúry pri rešpektovaní regionálnych špecifík a
napĺňaní štátnej kultúrnej politiky. NOC bude zároveň poskytovať
poradenstvo pri rozvoji regiónov ako kultúrno-historických
územných celkov, poskytovať komplexné informácie o miestnej
a regionálnej kultúre, ako aj analytické hodnotenia, rozbory a
perspektívy budúceho možného smerovania regionálnej kultúry
▪ miestna samospráva – ZMOS a Únia miest Slovenska s tým, že NOC bude pre nich
zabezpečovať poradenstvo pri rozvoji miestnej kultúry, a to tak pri
realizovaní kultúrnych podujatí, ako aj pri formách ekonomicko –
právnej realizácie miestnej kultúry. Bude im poskytovať a pomáhať
budovať informačné databázy o kultúre a taktiež poskytovať analytické
podklady, hodnotenia, prípadne prognózy budúceho vývoja
▪ kooperácia s grémiom tretieho sektora
v oblasti realizácií vytypovaných a dohodnutých podujatí a
poskytovaní analytických informačných služieb.
Činnosť organizácie/produkty a ich náklady:
Projekty a podujatia NOC a počet podujatí NOC /prehľad podujatí /
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Rozpočet organizácie:
V roku 2000 malo NOC plán hlavných úloh, na ktorý zriaďovateľ MK SR
poskytol finančný príspevok. Okrem toho formou grantov získalo NOC účelové
prostriedky z Protidrogového fondu, Verejnej pokladničnej správy, Rok kresťanskej
kultúry a ďalšie prijmi NOC.

Plnenie záväzných ukazovateľov podľa rozpisového listu
Rozpisom záväzných výstupov ŠR na rok 2000 Ministerstvo kultúry SR schválilo
NOC rozpis záväzných ukazovateľov ŠR v sume 32 000 tis. Sk a rozpisovým listom
číslo MK – 4168/2000-7000 z 19.7. 2000 boli upravené záväzné ukazovatele ŠR o
sumu 211 tis. SK (zvýšenie), ktoré boli účelovo určené na valorizáciu mzdových
prostriedkov.
V priebehu roku 2000 upravilo MK SR (zvýšilo) príspevok aj na zahraničné
informácie a styky so zahraničím NOC o sumu 1 774 tis. Sk.
Všetky zmeny v rozpočte sa uskutočnili so súhlasom MK SR.
Skutočné náklady NOC za rok 2000 predstavujú spolu sumu 46 517 tis. Sk,
tržby – výnosy vrátane dotácie dosiahli sumu 44 645 tis. Sk. Na bežný účet NOC
poukázalo MK SR príspevok v sume 34 084 tis. Sk a v celkovom hospodárení
vykázala organizácia stratu v sume 1 872 tis. Sk. Z celkových nákladov boli na
hlavnú a hospodársku činnosť NOC vynaložené prostriedky vo výške 31450 tis. Sk,
na mzdové náklady 12 727 tis. Sk a na správu budovy 2 340 tis. Sk
V roku 1999 bol príspevok MK SR – bežný transfer v sume 33 039 tis. Sk,
z ktorého sumu 1 932 tis. Sk previedla organizácia na podúčet súboru Mladé srdcia,
ktorý bol od roku 1988 až do 30. 6.1999 súčasťou NOC. V tomto období boli náklady
organizácie v sume 43 700 tis. Sk a tržby – výnosy predstavovali sumu 41 831 tis. Sk.
Organizácia vykázala stratu v sume 1 869 tis. Sk.
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V roku 1998 bol organizácii schválený osobitnými zmluvami z dotácie ministra
kultúry SR účelovo určený príspevok v sume 6 806 tis. Sk. Tieto prostriedky v roku
1999 ani v roku 2000 neboli organizácii poukázané a časť týchto podujatí pokrylo
NOC v rámci schváleného príspevku na činnosť organizácie.
Účelovo určený príspevok v roku 1998 v sume 6 806 tis. Sk organizácia v roku
2000 (ako aj v roku 1999) znížila o sumu 4 934 Sk.
V zmysle rozhodnutia MK SR po zmene a doplnení zriaďovacej listiny NOC
prebehli v roku 1999 organizačné zmeny a vytvorili sa štyri nové špecializované
útvary (Ústav výskumu analýz a vzdelávania, Kabinet sociálnej prevencie, Kabinet
tradičnej a ľudovej kultúry a Útvar pre styk s médiami), ktoré tiež ovplyvnili náklady
organizácie.
Napriek našej požiadavke pri rozpise rozpočtu na rok 1999 neboli pokryté
naše požiadavky na podujatia so zahr. účasťou, ale sme ich v roku 1999 realizovali, a
to Folklórny festival Východná (260 tis. Sk), Hviezdoslavov Kubín (úprava rozpočtu
340 tis. Sk, skut. čerp. 416 tis. Sk), nepokryté odpisy (1 200 tis.Sk).
Ďalším dôvodom vykázanej straty bolo neplnenie plánovaných príjmov z prenájmu
výstavných priestorov v budove.
Kapitálový transfer
Finančné prostriedky kapitálových výdavkov v roku 2000 boli vyčerpané
v sume 2 652 tis. Sk, z toho na automatizovaný informačný systém 2 500 tis. Sk a na
vypracovanie projektu na výmenu okenných výplní budovy NOC v sume 152 tis. Sk.
V tom istom období roku 1999 boli použité prostriedky na bežnú investičnú
činnosť na rekonštrukciu presvetľovacích prvkov strechy nad výstavnými priestormi
v sume 3 000 tis. Sk, na technické zabezpečenie výskumného pracoviska 532 tis. Sk
(PC a komponenty) a na obstaranie 2 softvérov v sume 179 tis. Sk, spolu 3 711 tis.
Sk.
Podnikateľská činnosť
Národné osvetové centrum podnikateľskú činnosť nevykonáva.
Hodnotenie výšky nákladov
Náklady na činnosť NOC, bežnú prevádzku a správa budovy v období roka
2000 predstavujú sumu 46 517 tis. Sk, čo predstavuje 108,0 % upraveného rozpočtu.
V roku 1999 bola výška nákladov 43 700 tis. Sk, pomer k upravenému rozpočtu bol
105,7 %.
V oblasti spotrebných nákupov (účtovná skupina 50) sa finančné prostriedky
v sume 3 830 tis. Sk, t.j.129,0 % upraveného rozpočtu, v roku 1999 3 486 tis. Sk, t. j.
127,4 % upr. rozpočtu, použili predovšetkým na prevádzkové potreby budovy (voda,
elektrická energia, plyn) v sume 1 068 tis. Sk, v porovnaní s rokom 1999 je nárast o 5
tis. Sk (rok 1999 náklady 1 063 tis. Sk), na nákup pohonných hmôt a oleja 310 tis. Sk
(v roku 1999 v sume 294 tis. Sk) pre služobné motorové vozidlá, ktoré boli použité pri
zabezpečovaní hlavnej činnosti NOC. Zvýšenie nákladov je z dôvodov zvýšenia cien
PH v roku 2000.
Oproti upravenému rozpočtu boli vyššie finančné prostriedky použité pri
nákupe drobného hmotného majetku 365 tis. Sk (v roku 1999 v sume 295 tis. Sk),
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pri obstaraní kancelárskych potrieb. Ďalšie prostriedky boli vynaložené na nákup
audio- a videokaziet pre potreby dokumentácie podujatí, na papier pre potreby tlače
časopisov, edičných titulov, bulletinov, na materiál pri výstavných podujatiach. Nárast
čerpania rozpočtu zapríčiňujú úpravy cien energie, pohonných hmôt, tovarov a
služieb, ako aj percento inflácie.
V nákladovej položke služby (účtovná skupina 51) boli realizované práce a
služby v sume 16 791 tis. Sk (114,0 % upraveného rozpočtu), čo je oproti roku 1999
menej o 1 040 tis. Sk (rok 1999 skutočnosť 17 831, t. j. 120,7 % upraveného
rozpočtu). Finančné prostriedky boli použité predovšetkým na vykrytie úloh
vyplývajúcich zo schváleného plánu činnosti a rozpočtu NOC, ale aj úloh, ktoré NOC
vyplynuli z pokynov nadriadeného orgánu (zahraničné výstavy a iné kultúrne
projekty) a z dôvodov havarijného stavu okenných výplní budovy NOC. V nákladoch
sú zúčtované tie aktivity, ktoré NOC realizuje na základe spoluusporiadateľských
dohôd, na ktoré viaže poskytnutie zúčtovateľného preddavku. V zmysle metodických
pokynov regionálne osvetové strediská, respektíve iné subjekty, realizujú v spolupráci
s NOC vrcholné celoslovenské podujatia so zahraničnou účasťou.
V oblasti prevádzky a správy budovy zabezpečovalo NOC prostredníctvom firmy
BELATEP denné upratovanie kancelárskych priestorov v sume 444 tis. Sk, opravy a
údržbu strojov, zariadení a budovy v sume 1 094 tis. Sk (pričom v roku 1999 na
položke oprava a údržba to bola suma 1 636 tis. Sk). Na poštovné poplatky (domáca
a zahraničná pošta), ktorých sadzby sa v priebehu roka zvýšili, boli vynaložené
finančné prostriedky vo výške 206 tis. Sk, na telefónne poplatky (vrátane mesačných
základných poplatkov za 4 pevné linky vo Východnej) bola vynaložená suma vo
výške 1 795 tis. Sk. V priebehu roku boli vykonané deratizačné a dezinsekčné práce
v priestoroch budovy, ako aj rôzne drobné údržbárske a opravárenské práce pri
poruchách a haváriách (oprava strešných zvodov, vykurovacích telies, oprava
stacionárnej brány z Kolárskej ulice, oprava elektrických prístrojov a zariadení
strešných častí nad výstavnými priestormi, ako aj odstránenie porúch telefónnych
liniek a zariadení. Súčasťou čerpania prostriedkov sú náklady na cestovné výdavky
v sume 4 246 tis. Sk (101,0 % upraveného rozpočtu) a náklady na reprezentáciu
v sume 111 tis. Sk (90,0 % upraveného rozpočtu). V ostatných neuvedených
službách boli finančné prostriedky vynaložené predovšetkým na služby za odvoz
smetí–OLO, vymetanie dymovodu–GÁL, zametanie chodníka, vodné a stočné,
prenájom techniky.
Práce a služby spojené s vynaloženými finančnými prostriedkami ovplyvnili
hlavne tie skutočnosti, že Národné osvetové centrum ako správca budovy na Nám.
SNP č. 12 hradí všetky náklady spojené s prevádzkou budovy (vodné, stočné, el.
energiu, plyn – kotolňa, poistné budovy, upratovanie, telefónne poplatky, daň
z nehnuteľnosti a i.) aj za organizáciu umiestnenú v budove, ktorá je
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR: Národné literárne centrum, ako aj za
organizácie mimo nášho rezortu, ktoré hradia príslušné nájomné za prenajaté
priestory, a to České centrum (nájom sa končí 30. 4. 2001) a Rada pre vysielanie
a retransmisiu.
Osobné náklady (účtovná položka 52)
V mzdových nákladoch boli v roku 2000 vyčerpané prostriedky v sume 16 480
tis. Sk, čo predstavuje 97,02 % upraveného rozpočtu: v tom OON 3 493 tis. Sk.
V roku 1999 dosiahli mzdové prostriedky sumu 14 182 tis. Sk, v tom OON
2 279 tis. Sk.
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Prehľad vybraných ukazovateľov z bežného transferu v porovnaní s rokom
(v tis. Sk)
Ukazovateľ
A. Bežný transfer
Vlastné tržby (601+602)
Iné výnosy

Rok 1999
33 039
7 771

(649)

892

Ostatné tržby (651)

B. Náklady
Účt. skupina
50-spotrebované nákupy
51- služby
52-osobné náklady
z toho: mzdové náklady

-

Rok 2000
34 084
8 286
2 149
27

43 700

46 517

3 486
17 831
18 934
14 183

3 830
16 791
21 804
16 480

1999

%
103
106
206
-

106
109
94
115
116

Hodnotenie dosiahnutých tržieb – výnosov
V sledovanom období roku 2000 dosiahlo NOC tržby – výnosy vo výške 10
561 tis. Sk (117,55 % v porovnaní s plánom).
Hodnotenie dosiahnutých tržieb z prenájmov
Z celkových príjmov 8 134 tis. (účet 602) boli dosiahnuté príjmy z prenájmu vo
výške 7 393 tis.
Dosiahnuté príjmy oproti skutočnosti roku 1999 predstavujú zvýšenie 637 tis.
Sk. Zvýšené príjmy pri znížení výmery prenajatých nebytových priestorov boli
dosiahnuté úpravou výšky nájomného a lepšou platobnou disciplínou nájomníkov.

Ostatné tržby a výnosy
Tržby za periodickú tlač
za edičné tituly

40 tis. Sk
112 tis. Sk
8

9
za zmluvné pokuty, penále a úroky
99 tis. Sk
z predaja DHIM a HIM
27 tis. Sk
Iné výnosy
2 149 tis. Sk
(vstupné na podujatiach 419 tis. Sk, sponzorský príspevok 200 tis. Sk, účastn.
poplatky na podujatiach usporiadaných NOC 92 tis. Sk a ostatné výnosy 1 438 tis.
Sk).
Dosiahnuté príjmy oproti rovnakému obdobiu minulého roku predstavujú zvýšenie
o 515 tis. Sk (v roku 1999 to bolo 771 tis. Sk). Nižšie plnenie príjmov z prenájmu
výstavných priestorov (odchýlka 473 tis. Sk) ovplyvnili predovšetkým nerealizované
plánované výstavy, napr. AVON, Bohumil Bača, Isac-Angolský maliar, City Open
University. Okrem týchto výstav sa neuskutočnil rad ďalších výstav z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov usporiadateľov alebo ich realizácie v iných
priestoroch. Prednostne sa výstavné priestory sprístupnili na usporiadanie výstav,
ktorých hlavným organizátorom bolo MK SR, ako napr. výstavy Nada Žiljak, Súčasná
bulharská grafika, Kubánska fotografia, v rámci dní chorvátskej kultúry výstava Aqua
lasea a Vilko Žiljak – počítačová grafika, dní japonskej kultúry Japonské záhrady a
nakoniec výstava Kruhy na vode. Tržby z predaja DHIM a HIM boli získane
odpredajom vyradeného služobného motorového vozidla Volga (delimitovaného
z NŠÚ v roku 1996) a odpredajom prebytočných 2 prívesných vozíkov (delimitácia
z KOS Banská Bystrica v roku 1992).

Správa a ochrana majetku štátu
Stav a pohyb majetku

Národné osvetové centrum k 31. 12. 2000 v zmysle zákona 278/1993 Z. z.
spravovalo majetok štátu v celkovej hodnote 56 856 tis. Sk, v tom:
1. Pozemky
2. Budovy, stavby
3. Stroje, prístroje a zariadenia
4. Dopravné prostriedky a inventár
5. Nedokončené hmotné investície
6. Iný hmotný investičný majetok

v hodnote

4 tis. Sk
29 545 tis. Sk
18 130 tis. Sk
2 835 tis. Sk
201 tis. Sk
6 141 tis. Sk

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím roka 1999 bola zvýšená hodnota
majetku štátu v našej správe o + 2 475 tis. Sk.
Obstaranie hmotného a nehmotného majetku
Rozsah obstarávania HIM a NIM bol určený výškou prostriedkov vo fonde
reprodukcie HIM, ktorého zdrojom boli odpisy (tvorba v roku 2000 2 492 tis. Sk).
Čerpanie prostriedkov fondu reprodukcie HIM bolo vždy vopred odsúhlasené
nadriadeným orgánom – MK SR. Nákup HIM a NIM sa realizoval v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní č. 263/93 Z. z.
V roku 2000 obstarala organizácia z fondu reprodukcie:
9

10

Prístroje a zariadenia
– PC III Netserver Compaq Proliant 800, 500 MHz
– PC III Fujitsu Siemens SCENIC eD, 6ks, á 73 351,30
– záložný zdroj UPS 1000 VA (čiast.úhr. fa.)
– PC komponenty
– klimatizačná jednotka CARRIER mob.
– technické zhodnotenie tlačiarne (pôvodne úhrad. z BÚ )

144 614,- Sk
440 107,80 Sk
12 216,90 Sk
31 660,- Sk
49 815,- Sk
3 444,- Sk

Budova
– rekonštr. presvetľovacích prvkov doúčt. čerp. FR z r. 1999
135 521,S p o l u:
817 378,70 Sk

Sk

– oprava (údržba) okien na budove NOC

Sk

499 500,-

_________________________________________________________________
SPOLU:

1 316 878,70 Sk

Vyhodnotenie plnenia programu hospodárnosti za rok 2000
Opatrenie č. 1
Dodržiavať časové viazanie použitia rozpočtu v súlade s prijatými opatreniami
MK SR.
Vyhodnotenie:
Prehľad o viazanosti uvádzame v tabuľke:
Obdobie
I. štvrťrok
Júl
August
September
Opatrenie bolo dodržané.

Rozpočet–
príspevok
(pôvodný)
32 000 tis.

viazania
77
8
8
7

%
%
%
%

%Čiastka z pôvodného
rozpočtu
24 640 tis.
2 560 tis.
2 560 tis.
2 240 tis.

Opatrenie č. 2
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Zabezpečiť v analytickej účtovnej evidencii sledovanie nákladov na prevádzku
budovy v takom podrobnom členení, aby výstupy (mesačné prehľady nákladov)
mohli slúžiť na odôvodnené úpravy výšky platieb za prevádzkové náklady zo strany
nájomcov počas roku 2000 a zároveň vytvorili predpoklad na optimálne plánovanie
nákladov na prevádzku budovy pre nasledujúce obdobie.
Vyhodnotenie:
Náklady na prevádzku budovy sa sledovali v nasledujúcej analytickej evidencii:
501.10 elektrická energia
20 vodné, stočné, str. voda
30 plyn
511.10 oprava a údržba (bežná)
40 oprava výťahov
60 opravy okien
518.80 odvoz smetí (OLO)
81 upratovanie v budove
82 upratovanie v okolí budovy
86 služby informátorov
88 požiarna ochrana, t. j.
v analytickej evidencii uvedených nákladov, ktorú priebežne mesačne sleduje
oddelenie správy budovy a ďalej analytické účty k 52 – osobné náklady, 53 – dane a
poplatky, 54 – ostatné náklady a 55 – odpisy HIM, ktoré zúčtováva priamo
ekonomický útvar na ťarchu správy budovy (osobitný výkon) a údaje postupuje
oddeleniu správy budovy.
Zvýšenie prevádzkových nákladov sa na základe tohto sledovania premietlo do
zvýšenia cien nájmu z tohto titulu (najmä pri výstavných priestoroch). V roku 2000
boli zvýšené nájmy – prevádzkové náklady týmto nájomcom :
Literárne informačné centrum a Dielo – centrum.
Opatrenie bolo dodržané.

Opatrenie č. 3
Dôsledne využívať počítačovú sieť v internej komunikácii. Dopracovať vnútorný
informačný systém, a tým znížiť celkové náklady na xerografické práce.
Vyhodnotenie:
V I. polroku bolo vykonané interné posúdenie dobudovania a využívania
počítačovej siete (využiteľnosť, nutnosť prístup na Internet, oprávnenosť
nainštalovaných programov a pod.). Výsledkom bolo celkové prehodnotenie
využívania a dobudovania tejto komunikácie v organizácii. V II. polroku sme
uzatvorili na komplexné servisné, prevádzkové a konzultačné služby spojené
s prevádzkou a údržbou informačného systému a siete LAN a VAN zmluvu v zmysle
hospodárskeho zákonníka o poskytovaní týchto služieb. Výsledkom bolo okrem
odbornej garancie i celkové zníženie nákladov oproti požiadavkám formulovaným pri
zostavovaní rozpisu rozpočtu na rok 2000.
Opatrenie bolo dodržané.
Opatrenie č. 4
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Určiť a rozpísať limit prostriedkov na reprezentačné na jednotlivé úseky a útvary
NOC, zabezpečiť ich mesačné sledovanie a odsúhlasovanie s účtovnou evidenciou.
Vyhodnotenie:
Celkový limit prostriedkov na reprezentačné, určený MK SR vo výške 124 tis. bol
interne rozpísaný na jednotlivé organizačné zložky. Mesačným sledovaním jeho
dodržiavania nedošlo k jeho prekročeniu.
Opatrenie bolo dodržané.
Opatrenie č. 5
Obmedziť nákup DHIM a postupovať na tomto úseku hospodárne a efektívne.
Vyhodnotenie:
Organizácia eviduje ako DHIM majetok s obstarávacou cenou nad 1000,- Sk.
Na obstaranie nákupu DHIM boli striktne dodržiavané tieto zásady:
– prednostne boli obstarávané DHIM na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a PO,
– DHIM boli obstarávané len na základe odôvodnenej požiadavky odsúhlasenej
najmenej dvoma zodpovednými pracovníkmi,
– nákup sa realizoval zásadne prostredníctvom pracovníkov na to určených,
– DHIM, ktorý nemá charakter inventára kancelárie je vedený na osobných kartách
zamestnancov.
Opatrenie bolo dodržané.

Opatrenie č.6
Pri nakladaní s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom postupovať dôsledne
v zmysle zákona 278/93 Z. z. a neskorších predpisov, ako aj v zmysle opatrenia
MK SR č. 270/1999 o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej
pôsobnosti MK SR pri nakladaní s majetkom štátu.
Vyhodnotenie:
Organizácia pri nakladaní s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom postupovala
v roku 2000 takto:
a) bezplatným prevodom odovzdala Mladým srdciam neupotrebiteľný premietací
prístroj Meoclub 16,
b) po predchádzajúcom opakovanom ponukovom konaní (v Spravodajcovi MK SR)
odpredala:
osobné motorové vozidlo VOLGA GAZ prostredníctvom autobazáru,
c) v Spravodajcovi MK SK opakovane ponúkla 4 garáže a chatu,
d) na základe návrhov inventarizačnej a vyraďovacej komisie bol vyradený dlhodobo
nefunkčný a poškodený majetok – DHIM v celkovej čiastke 324348,- Sk.
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Na majetok – inventár (písacie stroje) určený na vyradenie boli vypracované
odborné posudky na overenie ich stavu použiteľnosti,
e) usporiadali sa vlastnícke vzťahy k majetku (nové listy vlastníctva),
f) v roku 2000 bola uzatvorená zmluva o nájme majetku – inventára za odplatu,
nepotrebného na činnosť (delimitovaný majetok), s Radou pre rozhlasové a
televízne vysielanie (nájomca nebytových priestorov) na obdobie 2 rokov.
Okrem už uvedeného nakladania s majetkom, pri ktorom sme dbali na dodržiavanie
zákonných opatrení, boli na úseku evidencie a ochrany majetku vykonané opatrenia
týkajúce sa správnosti jeho účtovania a zaraďovania, čím sú odstránili nedostatky
z minulých období. Na ďalšie obdobie pripravujeme opatrenia na zvýšenú ochranu
spravovaného majetku štátu.
Opatrenie bolo splnené.
Opatrenie č. 7
Efektívne vynakladať finančné prostriedky spojené s presieťovaním programov firmy
SOFTIP: účtovníctva, miezd, pokladne a rozpočtu, pre ich transparentné využívanie
v organizácii.
Vyhodnotenie:
Po analýze nákladov, potreby, ako i zabezpečenia ochrany spracovávaných údajov
uvedenými počítačovými modulmi sme k ich presieťovaniu (prepojeniu) neprikročili.
Okrem finančnej náročnosti jedným z dôvodov je aj tá skutočnosť, že koncoví
užívatelia jednotlivých modulov alebo ich celého komplexu sú rozmiestnení na
viacerých podlažiach budovy a prepojením cez jestvujúcu sieť by sa nemohla zaručiť
v tejto fáze dostatočná ochrana osobných údajov.
Opatrenie bolo splnené.

Personálne otázky:
Mzdové prostriedky, vývoj počtu zamestnancov
Rozpisom záväzných výstupov štátneho rozpočtu na rok 2000 MK SR listom
číslo MK-458/2000-700 zo dňa 21. 1.2000 a listom číslo 3433/2000-700 zo dňa 2.
6.2000 určilo NOC limit v počte 75 zamestnancov.
Úlohy NOC v roku 2000 zabezpečovalo v priemernom prepočítanom počte 71
zamestnancov (priemerný fyzický stav 72 zamestnancov), čo predstavuje oproti
pôvodnému plánu 75 zamestnancov menej o 4 zamestnancov (plnenie oproti plánu
93,0 %). V porovnaní s rokom 1999 zabezpečovalo úlohy organizácie v priemere o
15 zamestnancov menej. V rámci reorganizácie NOC k 1. 6. 2000 boli uvoľnení traja
zamestnanci, ktorým boli zrušené funkčné miesta (2 miesta redaktorov a 1 miesto
odborného pracovníka pre správu budovy), ktorým bolo vyplatené odstupné vo
výške 170 tis. Sk.
Z dôvodov neplnenia plánu zamestnancov a plnenia mimoriadnych
pracovných úloh NOC sa voľné mzdové prostriedky použili na mimoriadne odmeny
zamestnancom NOC a priemerná mesačná mzda na 1 zamestnanca dosiahla výšku
14 254,- Sk, čo je oproti upravenému rozpočtu vyššie o 169,- Sk (101 %).
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Výšku dosiahnutej priemernej mzdy ovplyvnili v roku 1999 a v roku 2000
skutočnosti, že práce zaradené v nižších platových triedach (upratovanie,
klimatizácia, kúrenie, informátori) nie sú v NOC vykonávané vlastnými
zamestnancami, ale sú zabezpečované dodávateľským spôsobom.
Organizácia mala v roku 2000 priemerne prepočítaný stav zamestnancov 67
zamestnancov. V súvislosti s rastom odbornosti zamestnancov organizácia im
umožnila vzdelávať sa v oblasti pracovnoprávnej, osvojovania si práce s výpočtovou
technikou, jazykovej zdatnosti, v oblasti účtovníctva, pokladničnej agendy,
odmeňovania, manažmentu kultúry, sociálnopsychologického výcviku a ďalších.
Tieto možnosti využilo 26 odborných pracovníkov NOC.
Z hľadiska vývoja predpokladáme mierny pokles pracovníkov (transformácia NOC )
v nadväznosti na úspešnosť získania kontraktov pri využití súčasných ľudských
zdrojov.
Štruktúra NOC:
Hlavný predmet činnosti vyplývajúci zo Zriaďovacej listiny a podľa článku 3. bodu 1.
až 9 plnia tieto organizačné zložky :
kabinet amatérskej umeleckej tvorby,
kabinet záujmových aktivít,
kabinet tradičnej a ľudovej kultúry,
kabinet sociálnej prevencie,
redakcia Národná osveta,
redakcia Javisko,
oddelenie dokumentácie a dokumentaristiky,
Hlavný predmet činnosti ZL a podľa článku 3. bodu II 1 až 6 plnia tieto organizačné
zložky:
úsek projektov ekonomiky kultúry,
úsek projektov sociológie kultúry,
úsek projektov z oblasti výskumu, informatiky a vzdelávania.
Hlavný predmet činnosti vyplývajúci zo Zriaďovateľskej listiny podľa článku 3. bodu III,
1 až 4 plní:
kabinet vzdelávania.
Ostatné činnosti plnia tieto organizačné zložky:
úsek projektov a realizácie zahraničných výstav,
úsek projektov a realizácie domácich výstav,
oddelenie pre koordinácia mediálnych aktivít,
ekonomické oddelenie,
oddelenie informačnej sústavy,
oddelenie správy budovy,
oddelenie tlačiarne a distribúcie,
útvar generálneho riaditeľa.
HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV NOC
Produkty činnosti NOC majú svojich užívateľov v celej šírke kultúrnych zariadení,
a to:
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– štátnych (ROS),
– samosprávnych (mestské a miestne kultúrne zariadenia),
– tretí sektor (občianske združenia, medzinárodné mimovládne organizácie).
Užívateľmi a adresátmi sú všetky amatérske kolektívy a jednotlivci ZUČ, kluby a ich
členovia z radov mimoumeleckých aktivít.
Zverejnenie výročnej správy
Výročná správa Národného osvetového centra, organizácie pôsobiacej v systéme
štátnej správy, je prístupná verejnosti v rozsahu určenom v zákone o slobodnom
prístupe k informáciám na internetovej stránke Národného osvetového centra www.nocka.sk
v položke menu PROFIL – VÝROČNÁ SPRÁVA. Výročnú správu poskytla
organizácia povinne tiež zriadovateľovi.
Verejné odpočty
O výsledkoch svojej činnosti bude Národné osvetové centrum informovať širokú
verejnosť na verejnom odpočte dňa 18. 6. 2001 o 8. 30 h v zasadacej miestnosti (3.
posch.) Národného osvetového centra na Nám. SNP 12 v Bratislave.
CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Pre budúce obdobie navrhujeme, aby si transformované NOC ponechalo a
vybudovalo podmienky na plnenie funkcií:
– odborného garanta pre realizáciu štátnej kultúrnej politiky,
– informačného centra,
– centra analýz,
– poradenského centra,
– dokumentačného a vzdelávacieho pracoviska,
– realizátora (výkonná zložka) prezentácie jednotlivých foriem voľnočasových aktivít
– rozšírenie edičnej činnosti v oblasti periodickej a neperiodickej tlače, osobitne
uplatnením elektronických médií (internetový časopis, webové stránky NOC
vydávanie periodík Národná osveta, Javisko, Tradičná kultúra),
– prezentácie v zahraničí,
– kultúrnu spoluprácu v rámci Európskeho spoločenstva .
HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU
Odpočet a plnenie plánu hlavných úloh NOC sa uskutočnilo v polroku a ku
koncu roka 2000 formou písomného odpočtu zriaďovateľovi. Okrem toho sa
v štvrťročných intervaloch hodnotí plnenie úloh uložených NOC v zmysle
rozpracovaného Programového vyhlásenia vlády SR a prijatých koncepčných
materiálov, programov. NOC sa významne podieľa na realizácii a zachovaní
kontinuity amatérskej kultúry na Slovensku. Pôsobenie NOC je systémové,
koncepčné, adresné. Pre zachovanie miestnej a regionálnej kultúry má NOC
nezastupiteľné miesto. Vysokú úroveň amatérskych kolektívov a jednotlivcov vo
všetkých žánroch záujmovej umeleckej činnosti potvrdzujú konfrontácie našich
kolektívov a jednotlivcov so zahraničnými tak na našich podujatiach a festivaloch, aj
ako i štátna reprezentácia v zahraničí.
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Prehľad vybraných štatistických údajov za rok 2000 za miestnu kultúru v SR

OPATRENIA
1. Vymedziť rozsah spolupráce s občianskymi združeniami podpísaním dohôd
o spolupráci pri zabezpečovaní starostlivosti o rozvoj amatérskej umeleckej
tvorby.
T: 31. 12. 2001
Z: GR NOC
2. Zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu v nákladoch a výnosoch a tržbách.
T: 31. 12. 2001
Z: GR NOC
3. Zabezpečiť plnenie Programu hospodárenia na rok 2001.
T: 31. 12. 2001
Z: GR NOC
Bratislava, 30. 4. 2001

PhDr. Ján Tazberík, CSc.
generálny riaditeľ
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