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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, PaedDr. Miroslav Holečko, RNDr. Anna Gašparová, Mgr.
Bachytžan Ištvančinová, Mgr. Eva Pernecká, PhDr. Jarmila Strelková, CSc., PhDr.
Ľudovít Šrámek, CSc., Mgr. Alena Štefková, Eva Urbanovská, Ing. Marián Veselský,
Mgr. Gabriela Zajacová
Hlavné činnosti
Národné osvetové centrum je organizáciou pôsobiacou v oblasti kultúry. Svoje
aktivity vyvíja v rovine:
¾ teoreticko-koncepčnej
¾ poradensko-vzdelávacej
¾ informačno-dokumentačnej
¾ výskumno-analytickej
¾ edičnej a publikačnej
¾ prezentačno-propagačnej-organizačnej
Kontakt
telefón: 02 / 5292 3736, 5296 445
fax: 02 / 5292 2875
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.
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Národné osvetové centrum zabezpečuje, buduje , ochraňuje a napomáha
duchovnému rozvoju 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 pre tieto činnosti :
a) pre tradičnú kultúru a osvetovú činnosť
¾ zabezpečuje odborné poradenstvo, metodickú pomoc, spracúva
systémové koncepcie, iniciuje a predkladá celoštátne programy
v oblasti osvetovej činnosti
¾ vypracúva
projekty
a spolupodieľa
sa
na
súťažných
a prehliadkových aktivitách, významných celoštátnych podujatiach,
odborne garantuje celoštátnu súťaž záujmovej umeleckej činnosti
¾ eviduje, dokumentuje, ochraňuje a využíva tradičnú ľudovú kultúru
pre osvetovú činnosť a s prihliadnutím na špecifiká menšinových
kultúr
b) pre vzdelávanie v kultúre
¾ projektuje a realizuje záujmové a voľnočasové vzdelávanie ako
súčasť celoživotného vzdelávania
¾ 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, samospráv, tretieho a privátneho sektora
¾ realizuje profesijné vzdelávanie v oblasti projektového manažovania
kultúry, usmerňuje subjekty a jednotlivcov v danej oblasti
c) edičné činnosti
¾ zabezpečuje vydávanie teoretických a odborno-metodických
materiálov, repertoárových materiálov a notovín
¾ vydáva odborné časopisy Javisko a Národnú osvetu so
špecializovanými prílohami
d) dokumentácia a tvorba databáz
¾ zhromažďuje, dokumentuje, ochraňuje a využíva dokumenty
o osvetovej činnosti pre rozvoj miestnej a regionálnej kultúry
¾ zabezpečuje zber, evidenciu a vyhodnocovanie informácií, spracúva
súhrnné analýzy, informačné a štatistické prehľady a iné materiály
o stave a rozvoji miestnej a regionálnej kultúry
¾ zabezpečuje budovanie databáz kultúry s dôrazom (primárne) na
nosné identifikačné znaky miestnej a regionálnej kultúry
e) výskumná činnosť
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¾ zabezpečuje sociologický výskum a výskum ekonomiky kultúry
a vykonáva výskumné aktivity podľa aktuálnej spoločenskej
požiadavky aj mimo oblasť kultúry
f) spolupráca so zahraničím
¾ 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
¾ sprístupňuje a prezentuje tvorivé výsledky v oblasti kultúry
v priestore Domu umenia
¾ sprístupňuje a prezentuje tvorivé výsledky v oblasti kultúry
v priestore V-klubu
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.

Strednodobý výhľad - výnosy z hlavnej činnosti
Celkom

60 000

v tis. Sk
49 193

50 000
40 000
30 000

39 270

39 619

51 999
42 419

Transfer
54 806

45 206

30 500

20 000
10 000
0
2004

2005

2006

2007

4

Strednodobý rozpočtový výhľad

v tis. Sk

2004

2005

2006

2007

Z toho
Z toho
Z toho
Z toho
Fin.trans.
Fin.trans.
Fin.trans.
Fin.trans.
Celkom zo ŠR
Celkom zo ŠR
Celkom zo ŠR
Celkom zo ŠR

Ukazovateľ
A

1

2

3

4

5

6

7

8

Výnosy z hl. činnosti
príspev. org. Celkom

39270

30500

49193

39619

51999

42419

54806

45206

Z toho: prev. Dotácie
transfery/691/

30500

30500

39619

39619

42419

42419

45206

45206

tržby za predaj /601+602/

7224

7724

7730

7750

tržby z prenájmu

7024

7500

7500

7600

iné ostatné výnosy /649/

1546

1850

1850

1850

0

0

0

0

tržby z predaja NIM a HIM
/651/
Náklady na hl. činn.
príspev. organ.

39270

30500

49193

39619

51999

42419

54806

45206

V tom: spotr.nákupy /50/

2000

1500

3910

3910

3100

2500

3280

2635

Z toho: spotreba mat. /501/

1000

800

2030

2030

1700

1200

1750

1200

Z toho: kancel. potr.

340

300

300

300

500

456

520

510

Pohon. Hm.

200

200

320

320

300

239

300

240

DHM

200

200

200

200

200

180

200

180

Spotreba ener. /502/

1000

700

1880

1880

1400

1300

1530

1435

Služby /51/

9061

8841

15512

11762

15828

13431

16683

14156

Z toho: opravy a údrž.
/511/

1178

1178

500

400

900

800

900

900

cestovné/512/

3250

3050

3230

3100

4200

3800

4300

4000

100

75

100

75

147

142

150

150

ostatné služby /518/

4533

4533

10282

8187

10581

8689

11 333

9 106

Z toho: výkony spojov

1600

1500

1400

1400

1700

1500

1800

1600

Nájomné

230

200

150

100

330

260

350

320

DNIM

250

230

300

250

400

300

500

400

Osobné náklady /52/

24859

16809

27341

20282

29203

22778

30 838

24 685

Z toho mzdové /521/

19061

12538

20079

15128

21507

16892

22 716

18 417

Z toho. mimoprac. p.

2100

2100

240

2400

2450

2450

2500

2500

Náklady na soc. pois.
/524+525/

5290

3940

6742

4773

7146

5416

7532

5708

Sociálne náklady
/527+528/

508

331

520

381

550

470

590

560

Z toho: prísp.na str.

360

300

370

350

400

370

450

390

dane a popl. /53/

100

100

112

85

104

100

115

100

ostat. náklady /54/

300

300

718

580

624

600

640

600

odpisy. Pred. maj. a rez.
/55/

2950

2950

3000

3000

3140

3010

3250

3030

Z toho: Odp.NIM a HIM
/551/

2950

2950

3000

3000

3140

3010

3250

3030

náklady na prezent. /513/
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3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM
Na poskytovanie verejných služieb Národného osvetového centra bol
uzatvorený:
1. Kontrakt č. MK - 523/2003 - 700 v sume 37 500 tis. Sk na nasledovné činnosti:
a)

špecifikovaná činnosť v sume 33 750 tis. Sk
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

b)

Tradičná kultúra
Amatérska umelecká tvorba
Výskum kultúry a verejnej mienky
Sociálna prevencia
Vzdelávanie pracovníkov
Register kultúry, analýz a štatistiky
Edičná a informačná činnosť
Dokumentácia a dokumentaristika
Zahraničné aktivity
V-klub
Dom umenia

nešpecifikovaná činnosť v sume 3 750 tis. Sk

2. Kontrakt č. MK – 523/2003 – 700 v sume 1 100 tis. Sk na Národný program
PRENAME.
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
v tis. Sk
Názov činnosti, kontraktu
Oddelenie sociálnej prevencie
Sociálna prevencia

Termín a miesto
konania

Náklady
240

priebežne NOC

Edičná a informačná činnosť
Redakcia Národná osveta + príloha

1 879
priebežne NOC

Redakcia divadelnej revue Javisko
Oddelenie informačného systému

priebežne NOC
priebežne NOC
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Názov činnosti, kontraktu

Termín a miesto
konania

Oddelenie vydavateľskej a tlačiarenskej
činnosti

priebežne NOC

Oddelenie pre vzťahy s verejnosťou

priebežne NOC

Fond publikácií NOC
NO - interní zamestnanci

priebežne NOC
priebežne NOC

NO - zamestnanci NOC

priebežne NOC

NO - externí zamestnanci

priebežne NOC

Javisko - interní zamestnanci

priebežne NOC

Javisko - zamestnanci NOC
Javisko - externí zamestnanci

priebežne NOC
priebežne NOC

Edičný sklad - náklady na edičnú činnosť

priebežne NOC

Tržby za publikácie edičnej činnosti

priebežne NOC

Útvar generálneho riaditeľa
Festival F. Bystrého

3
Banská Bystrica

Odd. dokumentácie a dokumentaristiky
Fond text.,obr.,zvuk.dokum.NOC

priebežne NOC

Informatizácia dokumentačného fondu

priebežne NOC

Tržby za audio a video nahrávky

priebežne NOC

104

Ústav pre výskum kultúry a verejnej
mienky
Výskum publika

priebežne NOC

Ekonomika kultúry

priebežne NOC

Ústav amatérskej umeleckej tvorby
Dokumentácia a databáza ÚAUT
Zborník Krutohlav
Literárna súťaž G. Reussa
Literárna Senica
Literárny Kežmarok
Literárny Zvolen

Náklady

850

2 367
priebežne
priebežne I.polrok
nerealizované
18.-19.6. Kežmarok
7.-8.11. Zvolen

Poradňa mladých autorov
Zlatá priadka Šaľa
Klub mladých divadelníkov - Zlatá priadka
PZ pre detskú dramatickú tvorivosť
Divadlo a deti
PZ pre divadlo dospelých pre deti
Letná škola divadla
FEDIM

27.-30.5. Šaľa
27.-30.5. Šaľa
20.3., NOC+C69
5.-6.6. Rim. Sobota
20.3., NOC
7.-13.7. Levice
27.-29.6. Tisovec
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Názov činnosti, kontraktu
Divadelné Šurany

Termín a miesto
konania
20.-21.6. Šurany

Divadelná Spišská Nová Ves

14.-15.6. SNV

PZ pre divadlo
Katalóg divadelných súborov a festivalov

25.3., NOC
nerealizované

Slovenské stredisko AITA/IATA

nerealizované

Kapitolky o réžii – 1.dopl.vydanie

nerealizované

Tvorivá dielňa pre divadlá poézie

I. polrok

PZ pre umelecký prednes a divadlo
poézie
Inštruktáže pre divadlo a umelec.prednes
Scénická žatva 2003
Klub mladých divadelníkov na SŽ
Porada ROS a VUC pre D,DDT,UP
CINEAMA
Oravská osmička
Slovenské stredisko UNICA

28.3., NOC
I. polrok
23.-29.10. Martin
21.11. Martin
14.11. BA
6.-8.6. B. Bystrica
Nižná na Orave
Priebežne

PZ pre film a video

8.6., NOC, 19.11

AMFO a DIAFOTO

24.-26.10. Snina

Fotofórum

júl, október

Slovenské stredisko FIAP
PZ pre fotografiu

I. polrok
12.3., NOC

Petzvalov okruh – katalóg

Priebežne II.polrok

Porada ROS a VÚC pre VT, FfaV

nerealizované

Výtvarné spektrum

10.-11.10. Humenné

Tvorivé dielne pre neprof.výtvarníkov
Slovenské stredisko InSea/SSIB

10.-11.10. Humenné
nerealizované

PZ pre výtvarnú tvorbu
Mládež spieva

Náklady

26.11. BA
6.-7.6. Prievidza

Školenie dirigentov detských spev. zborov
PZ pre zborový spev
Dielňa starej hudby pre dirigentov SZ

7.10. BA
nerealizované

Inštruktáže pre spevácke zbory

November

Námestovské hudobné slávnosti

November

Cyrilometodské dni – nepokryté

nerealizované

Náklady na činnosť zamestnancov
Ústav tradičnej kultúry
Dni tradičnej kultúry 2003

priebežne
4 951
jún, júl, august
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Názov činnosti, kontraktu
FF Východná 2003
Diaľkové školenie choreografov FS
Celošt. súťažná prehliadka folkl. Skupín
Celošt. prehliadka malých dychov. Hudieb

Termín a miesto
konania
4. – 6.7. Východná
nekonalo sa
3.-4.5., B. Bystrica
21.-22.6. L. Rovne

Strunobranie

12.-14.7., B.
Štiavnica

Folkfórum

12.-14.7., B.
Štiavnica

Cithara aediculae

nekonalo sa

Inštruktáže – porady
Tvorivé dielne vedúcich
FS(Pamätnica,GPSS)
Pádivého Trenčín

priebežne
priebežne
5.-7.9., Trenčín

Dokumentácie ľudových tancov

priebežne

Edičná činnosť

priebežne

Databáza TĽK
Šaffova ostroha

priebežne
17.-18.5.,Dlhé Klčovo

Detský festival ĽH 2003

Náklady

nekonalo sa

Pamätnica J. Strečanského
Odd. analýz, štatist. a registra kultúry
Register kultúry a štatistiky

140
priebežne

Oddelenie vzdelávania
Celoživotné a profesijné vzdelávanie
IV. medzin. konferencia Etika-EkonomikaEkol.
Manažment a marketing kultúry

135
priebežne
KE, BA II.polrok

Účelové prostriedky
Protidrogový fond

936
700

UNESCO

236

Protokol a zahraničné styky
Preklady z j. slov. do cudz. j. a opačne

105
priebežne

Cestovné prac.a spolupr.NOC do zahr.

priebežne

Úhrada medailí FIAP
Člen.popl.v Slov.str.MMO UNESCO

priebežne
priebežne

V-klub - počet akcií
Náklady na exter. zamestnancov

650
priebežne

Tuším - kabaretné predstavenie

1

9

Názov činnosti, kontraktu

Termín a miesto
konania

Lásky G. Washingtona

7

W. Allen – Boh

4

Tanečný dom
Bratislavská káva

5
10

RAGTIME Jazz Band

5

Folk z prvej ruky

5

Nová vlna

5

Hľadá sa nový manžel
My a tí iní

1
6

Klub Nového slova

4

Fašiangy idú...

1

Démon - nekonvenčné dialógy

7

Tradičná kultúra a súčasnosť
Kosmohumanizmus

4
3

Na počiatku bolo slovo

1

Miro Gavran v BA

1

Rock and roll

3

Grand prix S. Stračinu

1

Dnes večer Lola Blau
Slov. asoc. – ČJUANSHI

5
1

Slovensko na ceste do EÚ

1

SAV - Ústav etnológie

1

Moje najmilšie A. Ga.

1

E. Roth - Band džezová kapela
Rockové koncerty

1
1

Démon

3

Domino vo V-klube

2

Liga proti rakovine

1

S. Ivaška – Identity

1

Nová vlna

5

Adriana Bartošová

1

NO COMMENT

1

Šou Šou Show

1

Historky spod častovskej veže
Hrajte mi, muzikanti

1
1

Atašé

2

Náklady
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Názov činnosti, kontraktu
Lultima canzone

Termín a miesto
konania

Náklady

1

Stretnutie s Ivancom – zrušené
Kto svetlom bol...
Amateur film and mus

1
1

BASS FRIENDS

1

Bull/ dnes večer

1

Reggae koncert

1

Prasačinky
Presievač piesku

1
2

Cena J. Kronera

1

Poéma o dreve

1

Bratislavské televízne pondelky

2

Obraz, hudba, priestor
Krátkodobé nájmy
Dom umenia - domáce a zahraničné
výstavy
Výstava rumunských výtvarníčok
Výstava maliarky Zhong Cuing
Aliancie a interferencie
BIB
NOSTALGIA EXPO 2003

1
priebežne
Dom umenia
24.3.-28.3.

258

22. – 25.4.
23.12.02- 23.2. 03
2.9.- 31.10.
3.12.-7.12.

Ekonomické a hospodárske činnosti

36 977

Civilná obrana

36

Účel. prostriedky (VPS, zahr. aktivity) *
NP PRENAME (program 02B0901)
Hviezdoslavov Kubín (schválený projekt)

2 081
priebežne
24.-27.9. D.Kubín

FF Východná - zahraničná účasť
(schválený projekt)

4.-6.7. Východná

Mesiac slovenskej kultúry v Montreali
(podprogram 02C05)
Medzinárodný festival českej a slovenskej Levoča, Poprad, Kežneprofesion. Tvorby
marok 2. – 4.12.03
Brusel - 1000 rokov vplyvu francúzskej
kultúry
CELKOM

29.4.-23.5.
51 712
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5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Rozpisom záväzných ukazovateľov – výstupov ŠR na rok 2003 č. MK –
451/2003 zo dňa 21. 1. 2003 rozpísalo MK SR Národnému osvetovému centru
príspevok na činnosť v sume 38 600 tis. Sk.

Položka

Pôvodný
rozpočet

Bežný transfer na činnosť
08.2.0.4
Bežné transfery spolu
v tom: NP PRENAME
účelovo určené VPS:
Kapitálový transfer

38 600
38 600
1 100
700
0

Úprava

v tis. Sk
Upravený Skutočnosť
rozpočet k 31.12.2003

+1 506
+ 1 506

40 106
40 106

40 106
40 106

+ 2 000

2 000

2 000

Bežný transfer na činnosť
v tis. Sk
Ukazovateľ

a

SkutočSchválený Upravený SkutočZ toho z
%
nosť 2002 rozpočet rozpočet nosť 2003 Transferu čerpania
2003
2003
4:3
B

Bežný transfer

Výnosy spolu ( 6 )
Z toho:
Prevádzková dotácia
( 691 )
Tržby za predaj
( 601 + 602 )
Z toho:
Tržby z prenájmu
Iné ostatné výnosy
A tržby ( 649 + 651 )
Náklady spolu ( 5 )
Z toho:
Spotrebované nákupy
( 50 )
Služby
( 51 )

1

2

3

4

5

6

49 437

46 325

48 854

52943

40 106

108

41 193

38 600

40106

40 106

40 106

100

5 434

5 608

5 608

5 048

4 333

5 028

5 028

4 479

2 751

2 117

3 140

7 072

47 213

46 325

48 854

51 712

40 106

105

3 789

3 500

3 800

4 687

3 554

123

12 292

14183

14 689

14 506

10 834

98

12

Ukazovateľ

SkutočSchválený Upravený SkutočZ toho z
%
nosť 2002 rozpočet rozpočet nosť 2003 Transferu čerpania
2003
2003
4:3
B

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
Výsledok /+zisk/

1

2

3

4

5

6

75

100

100

59

59

59

26 333

24 935

26 508

28 303

22 167

106

20 061

18 808

20 739

20 966

15 956

101

73

100

250

260

101

104

1 416

657

657

1 058

552

161

3 310

2 950

2 950

2 898

2 898

98

3 310

2 950

2 950

2 898

2 898

98

2 224

1 231

Kapitálový transfer

Nákup NIM a HIM Spolu
Z toho menovite:
Rekonštrukcia klimatizácie
I.poschodie
Spolu

0

2 000

0

0

2 000

0

5.1 HODNOTENIE NÁKLADOV PODĽA ÚČTOVNÝCH SKUPÍN
Náklady na kontrahované činnosti, vrátane nešpecifikovaných činností, bežnej
prevádzky a správy budovy v období roka 2003 dosiahli sumu 51 712 tis. Sk
a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to viac o 4 499 tis. Sk. Tržby –
výnosy v sledovanom období dosiahli sumu 52 943 tis. Sk (t.j. 108,4 % uprav.
rozpočtu), v tom príspevok na činnosť 40 106 tis. Sk). V rovnakom období minulého
roka boli tržby – výnosy splnené sumou 49 193 tis. Sk.
V účtovnej skupine 50 – spotrebované nákupy boli finančné prostriedky
v sume 4 687 tis., čo predstavuje 123,3 % upraveného rozpočtu., predovšetkým na
nevyhnutné potreby pri zabezpečovaní chodu budovy a na nákup materiálu pre
všetky tlačiarne. Vyššie plnenie súvisí aj s nákupom kancelárskych potrieb pri
festivaloch, prehliadkach, výstavách, edičnej činnosti a výskumoch kultúry a verejnej
mienky. Finančné prostriedky boli vynaložené aj na materiál pre edičnú činnosť
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a časopisy Javisko a Národná osveta. Nárast pri čerpaní tejto položky zapríčinili tiež
úpravy cien elektrickej energie, vodného, plynu, pohonných hmôt, tovarov
v sledovanom období.
V účtovnej skupine 51 – Služby boli použité prostriedky v sume 14 506 tis. Sk
(98,7 % upraveného rozpočtu). V porovnaní s rokom 2002 je čerpanie o 2 214 tis. Sk
vyššie. Vynaložené prostriedky boli predovšetkým na práce a služby pri
organizačnom zabezpečení podujatí, na úhradu autorskych honorárov (na
podujatiach a v edičnej činnosti). V oblasti opráv a údržby boli vynaložené
prostriedky predovšetkým na stavebné opravy v kanceláriách, na demontáž
a montáž radiátorov, na opravu priečok, zabudovanie balkónových dverí a na opravu
a údržbu kotolne. Kvôli zvýšeniu cestovných nákladov dosiahla organizácia zvýšené
náklady na cestovnom. Náklady na čistenie chodníkov, upratovanie budovy,
telekomunikačné a spojové služby boli v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyššie.
Ďalším čerpaním tejto položky bol odvoz odpadu, tlačiarenské náklady, služby
informátorov a nočných vrátnikov, právne služby, nájomné v iných organizáciách pri
podujatiach NOC, ako aj služby za užívanie počítačovej siete Slovanet.
Limit na reprezentačné účely (účt. položka 513) určený úpravou rozpisu ŠR
v sume 100 tis. Sk, bol v priebehu roka použitý na nevyhnutné občerstvenie pri
podujatiach, ktorých je NOC hlavným garantom, ako aj pri 50. výročí vzniku
organizácie, ktoré sme si pripomenuli Kolokviom v tomto roku. K 31.12. 2003 boli
použité prostriedky v sume 59 tis. Sk, čo je 59 % ročného limitu.
Na účtovnej položke 52 – Osobné náklady vyčerpala organizácia finančné
prostriedky v sume 28 303 tis. Sk. Zo mzdových nákladov (položka 521) boli
vyčerpané finančné prostriedky v sume 20 966 tis. Sk, čo je o 227 tis. Sk viac oproti
upravenému rozpočtu. Vyššie čerpanie pokryla organizácia finančnými
prostriedkami, ktoré dosiahla z titulu zvýšených vlastných výnosov. Táto požiadavka
NOC bola zo strany MK SR akceptovaná listom č. 7214/03- 700 zo dňa 8. 12. 2003,
v ktorom bol súhlas so zmenou rozpočtu na tento účel v sume 1 023 tis. Sk.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je čerpanie mzdových prostriedkov
o 905 tis. Sk vyššie. Mzdové náklady zahŕňajú vyplatené mzdy a odmeny všetkých
druhov a ostatné osobné náklady na výplatu zmluvných úloh (DOVP a DOPČ).
Na účtovnej položke 53 – Dane a poplatky bolo čerpanie v sume 260 tis. Sk
a sú to predovšetkým náklady spojené s úhradou dane z nehnuteľnosti, poplatky zo
vstupného, ako aj poplatky umeleckým a autorskym zväzom.
NA účtovnej položke 54 – Ostatné náklady bolo v sledovanom období
čerpanie v sume 1 058 tis. Sk predovšetkým na odpis nevymožiteľných pohľadávok,
na pokuty a penále, za manká a škody, za poistné služobných motorových vozidiel,
poistenie budovy, medaily D. Licharda a na ostatné náklady a vyrovnania.
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5.2 HODNOTENIE DOSIAHNUTÝCH TRŽIEB – VÝNOSOV
Tržby a výnosy organizácie k 31. 12. 2003 dosiahli sumu 12 837 tis. Sk, čo je
146 % upraveného rozpočtu a oproti rovnakému obdobiu minulého roka predstavuje
zvýšenie o 4593 tis. Sk.
Vyššie plnenie plánovaných tržieb a výnosov v hodnotenom roku ovplyvnila
poistná udalosť za spôsobenú škodu odcudzením os. motorového vozidla Škoda
Octavia (694 tis. Sk), platobný rozkaz ROB/559/03 Dielo–centrum s.r.o (1 980 tis.
Sk).
Názov položky

Plán výnosov
(ročný)

Tržby za časopisy
a edič. tituly (pol.601)
Tržby z predaja služieb
Úroky
Iné ostatné výnosy
Úhrn tržieb – výnosov

Skutočnosť
k 31.12.2003

Plnenie %

580

125

21,6

5028

4923
34
7755
12 837

97,9

2117
7 725

366,3
166,2

5.3 HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
Skutočné náklady na činnosť organizácie predstavujú sumu 51 712 tis. Sk.
Tržby – výnosy dosiahli za to isté obdobie sumu 52 943 tis. Sk: z toho bežný transfer
na činnosť 08.2.0.4 predstavoval sumu 40 106 tis. Sk. Organizácia v celkovom
hospodárení dosiahla v roku 2003 zisk v sume 1 231 tis. Sk.

5.4 KAPITÁLOVÝ TRANSFER
V roku 2002 bol organizácii pridelený limit kapitálových výdavkov 2 mil. Sk na
rekonštrukciu klimatizácie výstavných priestorov (1. poschodie – obvodová sála).
Finančné prostriedky boli presunuté na rok 2003 a ich čerpanie a realizácia bola
v zmysle zmluvy s firmou ABC Klima vykonaná do 31.7. 2003. Na základe listu MK
SR č. 251/2003-700 zo dňa 8.1.2003 dostala organizácia v zmysle § 10 ods. 1
zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách povolenie výnimky z časového
použitia finančných prostriedkov z MF SR na akciu „Rekonštrukcia klimatizácie
obvodovej sály na 1. poschodí na Nám. SNP č. 12“ (výstavné priestory) s čerpaním
do 31. 12. 2003. Tieto finančné prostriedky v sume 2.000.000,- Sk boli vyčerpané
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v celej výške na čiastočnú úhradu faktúry ABC Klima (2.660.925,40 Sk). Rozdiel bol
uhradený z fondu reprodukcie (viď časť FR tejto správy).

5.5 PODNIKATELSKÁ ČINNOSŤ
Organizácia nevykonáva podnikateľskú činnosť.

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
V rámci rozvoja ľudských zdrojov organizácia umožnila pracovníkom 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 2003
zúčastnilo 14 zamestnancov, z toho riadiacich dvaja.
Vzdelanostná štruktúra zmestnancov

(k 31.12.2003)

VŠ - 50
USO - 30

2%

0%

SO - 2
Z-2

37%

61%

V rámci sociálnej politiky a starostlivosti o zamestnancov boli v roku 2003
v NOC poskytnuté príspevky v súlade s kolektívnou zmluvou k životnému jubileu
trom zamestnancom v sume 39 tis. Sk. Po úmrtí rodinného príslušníka bolo
vyplatených 20 tis. Sk štyrom zamestnancom. O starobný dôchodok požiadali traja
zamestnanci. Pri príležitosti odchodu do starobného dôchodku im bolo vyplatených
225 tis. Sk.
Priemerná mesačná mzda v roku 2003 bola 16 888,- Sk.
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Okrem pracovníkov v trvalom pracovnom pomere sa v NOC uzatvárajú
skrátené pracovné pomery formou dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej
činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov, a to najmä s externými pracovníkmi,
ktorí sa podieľajú na kultúrnych podujatiach.
Dlhodobo prebieha spolupráca s územnými vojenskými správami, v rámci
ktorej je umožnené v NOC vykonávať civilnú službu. Pracovníci vo výkone civilnej
služby vykonávajú prevažne pomocné práce najmä pri zabezpečovaní hospodárskej
činnosti organizácie a pri príprave kultúrnych podujatí.
Už dlhoročne sa vytvárajú možnosti na konzultácie a vykonávanie praxe
študentov stredných a vysokých škôl.
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.

Organizačná štruktúra NOC k 31. 12. 2003
Útvar generálneho riaditeľa
Ústav tradičnej kultúry
Ústav amatérskej umeleckej tvorby
Ústav výskumu kultúry a verejnej mienky
Oddelenie vydavateľskej a tlačiarenskej činnosti
Oddelenie dokumentácie a dokumentaristiky
Oddelenie pre vzťahy s verejnosťou
Oddelenie sociálnej prevencie
Oddelenie vzdelávania
Oddelenie analýz, štatistiky a registra kultúry
Redakcia Javisko
Redakcia Národná osveta
Ekonomické oddelenie
Hospodárske oddelenie
V-klub
Dom umenia
Podľa stavu k 31. 12. 2003 pracovalo v NOC 82 zamestnancov.
Veková štruktúra zamestnancov

(k 31.12.2003)

17

POČET
40
34

35
30
25
19

20
13

15

9

10
5
0

7

0
Do 20
rokov

21 – 30
rokov

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 v jeho následných doplneniach.
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
¾ 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);
¾ zastúpenie v komisiách, poradných a expertných skupinách;
¾ metodická činnosť a poradenstvo;
b) poradensko-vzdelávacia
¾ metodika a poradenstvo (pre subjekty v miestnej a regionálnej
kultúre, posudzovanie projektov);
¾ rozvoj spolupráce so subjektmi z oblasti vzdelávania (tretí sektor,
školstvo);
¾ podpora celoštátnych a vládnych kampaní, programov a aktivít
nadrezortného charakteru;
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¾ profilovanie vzdelávania a návrhy pre potreby MK SR;
¾ semináre a školenia;
c) informačno-dokumentačná
¾ zhromažďovanie, spracúvanie a archivácia obrazových a zvukových
záznamov (podujatia NOC, oblasť tradičnej ľudovej kultúry);
¾ koordinácia;
d) výskumno-analytická
¾ reprezentatívne sociologické výskumy pre MK SR
¾ výskumy v rámci nadrezortného vládneho programu prípravy
obyvateľstva na vstup do NATO;
¾ spracovanie a hodnotenie údajov z kultúrno-osvetovej činnosti
(Register kultúrnych aktivít);
¾ projekty ekonomiky a sociológie kultúry;
¾ zber a spracovanie štatistických údajov KULT;
e) edičná a publikačná
¾ 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);
f) prezentačno-propagačná
¾ udržiavanie a rozvíjanie vzťahov s domácimi a zahraničnými
partnermi (členstvo v medzinárodných organizáciách, spolupráca,
dohody, výmena skúseností);
¾ výstavy (z produkcie NOC, zahraničné);
¾ reprezentácia SR doma aj v zahraničí (medzinárodné súťaže,
festivaly, veľtrhy, prezentačné podujatia);
¾ propagácia (realizácia špecializovaných podujatí a činností,
tlačové besedy, správy, články a ďalšie príspevky do médií,
tlačové strediská, propagačné materiály, internetová stránka);
g) organizačná (súťaže, prehliadky, festivaly)
¾ 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);
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¾ 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 porotách).
Pozn. 1: Rozpis ekonomických ukazovateľov uvádzame v časti 4.4.
Pozn. 2: Konkrétne aktivity a informácie o inštitúcii sú zverejnené na internetovej
stránke www.nocka.sk.

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2003
Národné osvetové centrum v roku 2003 plnilo úlohy vyplývajúce zo základného
dokumentu (zriaďovacej listiny). Boli realizované všetky úlohy, podujatia a aktivity
tak, ako boli zakotvené v kontrakte uzatvorenom medzi Národným osvetovým
centrom a Ministerstvom kultúry SR. Rok 2003 bol pre Národné osvetové centrum
rokom jubilujúcim. Úsilie a aktivity pripravené a realizované pri príležitosti 50.výročia
vzniku dvoch centrálnych ustanovizní na Slovensku (Osvetové ústredie a Slovenské
ústredie ľudovej umeleckej tvorivosti, 15.9.1958) vyvrcholili prípravou a realizáciou
Kolokvia k princípom štátnej kultúrnej politiky v miestnej a regionálnej kultúre.
V znamení tohto jubilea sa uskutočnili aj dve najvýznamnejšie podujatia Národného
osvetového centra: Folklórny festival Východná v oblasti tradičnej ľudovej kultúry
a Scénická žatva ako najstaršia prehliadka ochotníckeho divadla v Európe. Obidve
prehliadky boli pripravené dôstojne, s rozšíreným programom akcentujúcim pohľad
na uplynulých 50 rokov v kontinuite na smelé plány a ciele pre budúce ročníky týchto
prehliadok.
Folklórny festival Východná bol vrcholným podujatím projektu Dni tradičnej
ľudovej kultúry, ktorý predstavuje realizovanie množstva podujatí z oblasti tradičnej
ľudovej kultúry spojených s turistickým ruchom v krajinách Višegrádskej štvorky a tak
napĺňa ciele Deklarácie o ochrane tradičnej a ľudovej kultúry prijatej UNESCOM
v roku 1989 Tento jedinečný projekt vytvára prostredníctvom tradičnej ľudovej kultúry
podmienky na multikultúrne koexistovanie národov a národností v stredoeurópskom
priestore.
Nie menej významné bolo podujatie Hviezdoslavov Kubín, celoštátna
prehliadka recitátorov. Pripravené bolo kvalitne, nieslo sa aj v znamení úprimnej
snahy naštartovať prípravu jubilejného 50-teho ročníka v roku 2004. Pozitívne možno
hodnotiť aj ďalšie podujatia Národného osvetového centra, napr. projekt súťaže
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a výstavu s protidrogovým zameraním Prečo som na svete rád / rada, celoštátnu
súťaž a výstavu z oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum,
celoštátny festival folkovej, country, bluesgrassovej a trampskej hudby Strunobranie,
ďalšie celoštátne prehliadky, aktivity, semináre, edičné tituly v oblasti výskumu,
vzdelávania, verejnej mienky, dokumentácie, výstav.
Národné osvetové centrum aktívne rozvíja spoluprácu s organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, s občianskymi združeniami
v oblasti pôsobnosti vyplývajúcej z našej zriaďovacej listiny, na medzirezortnej úrovni
spolupracujeme s Ministerstvom školstva SR, (oblasť sociálnej prevencie,
vzdelávanie) s Ministerstvom obrany SR (oblasť záujmovej umeleckej činnosti).
Spolupracujeme s významnými domácimi a zahraničnými partnermi (Združenie miest
a obcí Slovenska, Folklórní združení ČR, Folklórna únia SR.
Zlepšila sa tiež prezentácia výsledkov práce Národného osvetového centra
v médiách, vrcholila práca na spustení novej web stránky ako banky racionálne
členených informácií o organizácii a jej činnostiach a výstupoch. V rámci
informovanosti možno pozitívne hodnotiť prácu redakcie Národná osveta, ktorá sa
venovala vysoko aktuálnym témam (využívanie programov EÚ, domácich programov
na podporu a rozvoj vidieka, zverejňovaním skúseností občianskych združení
v aktivitách v regiónoch Slovenska, recenziám, hodnoteniam podujatí a pod.)
Z hľadiska významu sú dôležité výstupy a výsledky práce interného tímu sociológie
kultúry a výskumu verejnej mienky. Sociologický tím pokračoval na realizácii projektu
NP PRENAME a uskutočnil päť reprezentatívnych výskumov verejnej mienky
k aktuálnej problematike medzinárodno-politického diania a jeho súvislosti
s podporou integračných ašpirácií Slovenska do európskych a transatlantických
štruktúr. Rovnako sú potrebné prieskumy Voľný čas mládeže a drogová prevencia,
Výskum súčasného stavu a úrovne čítania slovenského obyvateľstva a i. Z edičnej
produkcie treba spomenúť zaujímavé tituly, ako sú : Doc. Novotný: Podpora kultúry
z verejných zdrojov, spevník Na Lengvarskim veršku, Po kopaničiarski a ďalšie.

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:
¾ v štátnej správe – organizácie a inštitúcie rezortu kultúry, školstva,
rezortu zahraničných vecí, knižnice, ďalšie organizácie štátnej správy;
¾ samospráve – regionálne osvetové strediská, mestské a miestne
kultúrne zariadenia, mestské knižnice, ZMOS;
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¾ v treťom sektore a ostatných organizáciách – partneri v zahraničí,
kultúrne inštitúcie, cestovné agentúry a kancelárie a organizácie
cestovného ruchu, spolupracujúce organizácie zo SR, spolupracujúce
organizácie zo zahraničia, médiá, informačné agentúry, záujmové
a občianske združenia, nadácie;
¾ 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 výchovnovzdelávacích 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.

V Bratislave 20. 2. 2004

PhDr. Ján Tazberík, CSc.
generálny riaditeľ
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