Rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020
na podmienky rezortu kultúry

P. č.

Záväzok vlády SR
(ďalej len „vláda“)

1. 1
. Vláda v záujme prípravy
a uskutočnenia
systémových
a prospešných opatrení
v oblasti kultúry bude
naďalej pokračovať
v efektívnom dialógu
s odbornou kultúrnou
verejnosťou, zástupcami
samosprávy a ďalších
relevantných subjektov.

Názov opatrenia/úlohy

Rozpis podstaty vecného
problému

Nástroje

Termíny plnenia
úlohy

Viesť efektívny dialóg s odbornou
kultúrnou verejnosťou, zástupcami
samosprávy a ostatnými
relevantnými subjektmi.

Vytvorením priestoru pre efektívny  Rada vlády Slovenskej republiky
dialóg sa širokej odbornej
pre kultúru
verejnosti vytvorí možnosť pre
 Výbory RVK
aktívne zapojenie sa do tvorby
 Dočasné pracovné skupiny RVK
odborných dokumentov, vízií,
stratégií, analýz ako aj následných
legislatívnych procesov. Zároveň sa
zníži riziko vzájomného
nepochopenia sa v riešení odbornej
problematiky. Zároveň ústredné
orgány štátnej správy budú mať
možnosť pred MPK rozdiskutovať
vecnú problematiku.

Orgány RVK:
priebežne
RVK: priebežne

Realizovať Akčný plán na roky 2015
- 2017 k Stratégii rozvoja kultúry
a pripraviť odpočet realizovaných
úloh. Následne pripraviť Akčný plán
na ďalšie trojročné obdobie.

Stratégia rozvoja kultúry a jej
implementačný nástroj v podobe
Akčného plánu sú celospoločensky
akceptované dokumenty, ktoré
pomenovali a nasmerovali sumár
kľúčových opatrení v kultúre,
umení a kreatívnom priemysle.
Hodnotným aspektom bol ich vznik
na základe princípu tvorby
participatívnej otvorenej politiky.
Cieľom je zrealizovať naplánované
úlohy a po vyhodnotení procesu
pripraviť ďalší akčný plán na roky

VPK: 12/2017
Orgány RVK:
12/2017
PV: 12/2017
MPK: 03/2018
RVK: 04/2018
HSR: podľa
potreby
INÉ:
pripomienkovanie
v regiónoch
Vláda SR:
06/2018

2.
Vláda bude svoju činnosť
v oblasti kultúry naďalej
rozvíjať na princípe
kontinuity politík
a schválených
celospoločensky
akceptovaných politík.
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Existujúci Akčný plán realizujeme
prostredníctvom gestorov jednotlivých
strategických oblastí, ktorí sa
pravidelne stretávajú na Riadiacom
výbore Akčného plánu.
Akčný plán na roky 2015-2017
vyhodnotíme koncom roka 2017.
Návrh nového Akčného plánu
zrealizujeme opäť prostredníctvom
pracovnej skupiny pre Stratégiu
rozvoja kultúry. Akčný plán predložíme
na verejné pripomienkovanie
odbornej verejnosti, Výborom Rady

2018 – 2020.

vlády pre kultúru a Rade vlády pre
kultúru.

3.
Vypracovať koncepciu rozvoja
kultúrnych a čitateľských
kompetencií detí prostredníctvom
kultúrnej výchovy s cieľom
zriadenia Centra detskej literatúry.

Cieľom je vytvorenie Centra detskej koncepcia, odborné pracovisko
literatúry v BIBIANE,
medzinárodnom dome umenia pre
deti, odborného pracoviska, ktoré
sa bude podieľať na príprave
metodických pomôcok pre
pedagógov za účelom skvalitnenia
čitateľských kompetencií detí
v oblasti čítania s porozumením
textu.

Výbory RVK:
09/2017
PV: 09/2017
RVK: 11/2017

Pripraviť pilotný projekt
systematického vzdelávania
pedagógov v oblasti hudobného
divadla (opery)

Cieľom projektu je atraktívnou
formou sprostredkovať divadelné
umenie pedagógom, ktorí chcú
rozvíjať tvorivé myslenie žiakov,
formovať ich názory a hodnotové
postoje.

pilotný projekt

PV: 09/2017

Vypracovať koncepciu ďalšieho
rozvoja štátnych umeleckých
organizácií
na roky
2017 – 2019

Cieľom je definovať a následne
realizovať ďalší rozvoj štátnych
umeleckých organizácií
v umeleckej/
dramaturgickej, personálnej,
technickej a ekonomickej oblasti.

koncepcia

PV: 12/2016

Plniť Stratégiu rozvoja múzeí
a galérií v SR do roku 2018

Zabezpečiť plnenie prioritných
strategických cieľov a nástrojov
výkonu základných odborných
činností múzeí a galérií, a to:

 Finančne napĺňať prvok
Každoročne k
programovej štruktúry
31.12.
rozpočtovej kapitoly MK SR
08T010E – Stratégia rozvoja múzeí

4.

5.

6.
Rozvoj činnosti vlády na
princípe kontinuity politík,
pričom jedným zo
základov kultúrnej politiky
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štátu zostane realizácia
schválených a
celospoločensky
akceptovaných stratégií,
ako sú: Stratégia rozvoja
kultúry pre roky 2013 –
2020 a Stratégia rozvoja
kreatívneho priemyslu,
Stratégia pamäťových
a fondových inštitúcií na
roky 2013 – 2020,
Stratégia rozvoja múzeí a
galérií v Slovenskej
republike do roku 2018 a
Stratégia rozvoja
slovenského knihovníctva
na roky 2015 – 2020.
Zároveň vláda bude pre
rozhodujúce oblasti
kultúry pripravovať nové
strategické východiská,
projekty a akčné plány aj
na nasledujúce roky.

 Vedecko-výskumná činnosť
múzeí a galérií.
 Odborná ochrana zbierkových
predmetov a zlepšenie ochrany
a bezpečnosti budov a
priestorov, v ktorých sú
uložené a uchovávané
zbierkové predmety (vrátane
odborného ošetrenia,
bezpečnosti a trvalého
odborného uloženia
zbierkových predmetov).
 Akvizičná činnosť múzeí
a galérií.
 Prezentačná činnosť −
sprostredkovanie výstupov z
odbornej a vedecko-výskumnej
činnosti (v tom expozície,
výstavy, sprístupňovanie
expozícií a výstav ľuďom –
osobám so zdravotným
postihnutím,
seniorkám/seniorom a
skupinám obyvateľstva
patriacim k sociálne
znevýhodneným
spoločenstvám, ďalej oblasť
mediálnej sebaprezentácie a
budovania individuálneho
imidžu, podpora rozvinutejších
foriem marketingovej
komunikácie).

a galérií v SR.
 Posudzovať prioritné projekty
zamerané na plnenie
nástrojov stratégie
a odporúčať na podporu len
vecne, odborne relevantné
projekty
s dôrazom na finančnú
hospodárnosť, efektívnosť,
účelovosť a ucelenosť výstupu.

Každoročne k
31.12.

 Presadzovať na zaradenie medzi
priority podpory a do štruktúry
podpornej činnosti Fondu na
podporu umenia napĺňanie
strategických cieľov.

Každoročne k
31.12.

7.
Rozvoj ľudských zdrojov –
vytváranie podmienok na
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Každoročne k
31.12.

zvyšovanie vzdelania a ďalšie
rozširovanie odbornosti
zamestnancov
8.
Digitalizácia zbierkových
predmetov.

Každoročne k
31.12.

9.
Spracovať komplexnú správu o
stave realizácie Stratégie rozvoja
múzeí a galérií v SR do roku 2018

Plnenie uznesenia vlády SR č.
147/2013 (B.3.)

Informatívny materiál na rokovanie
vlády SR

PV: 06/2019
Vláda SR:
06/2019

Pripraviť novelizáciu zákona č.
206/2009 Z. z. o múzeách a
galériách a o ochrane predmetov
kultúrnej hodnoty a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov

Novelizácia ustanovení zákona s
ohľadom na podporu mobility –
dočasného vývozu zbierkových
predmetov určených na výzdobu
priestorov veľvyslanectiev SR v
zahraničí. Zavedenie inštitútu
výmazu predmetu kultúrnej
hodnoty z Evidencie predmetov
kultúrnej hodnoty z dôvodu
zničenia (fyzickej degradácie
predmetu).

Novela zákona

VPK: 02/2017
PV: 03/ 2017
MPK: 05/2017
LRV: 06/2017
Vláda SR:
07/2017

Pripraviť novelizáciu zákona č.
207/2009 Z. z. o podmienkach
vývozu a dovozu predmetov
kultúrnej hodnoty a o doplnení
zákona č. 652/2004 Z. z. o
orgánoch štátnej správy v colníctve
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov

Novelizovať právnu úpravu
podmienok vývozu a dovozu
predmetov kultúrnej hodnoty z
územia SR v nadväznosti na
požiadavky ich praktického
uplatňovania a v prepojení na
ustanovenia zákonov 305/2013 Z.
z. a 214/2014 Z. z.

Novela zákona

VPK: 02/2017
PV: 03/2017
MPK: 05/2017
LRV: 06/2017
Vláda SR:
07/2017

10.

11.
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12.
Plniť Stratégiu rozvoja slovenského
knihovníctva na roky 2015 – 2020

 Finančne napĺňať prvok
programovej štruktúry rozpočtovej
kapitoly MK SR 08T09 Stratégia
rozvoja slovenského knihovníctva.

Každoročne k
31.12.

 Posudzovať prioritné projekty
zamerané na plnenie priorít a
opatrení stratégie a odporúčať na
podporu len vecne, odborne
relevantné finančnú
hospodárnosť, efektívnosť,
účelovosť a ucelenosť výstupu.

Každoročne k
31.12.

 Optimalizácia a rozvoj
knižnično-informačných služieb
a metód správy informácií
a znalostí.

 Presadzovať na zaradenie medzi
priority podpory a do štruktúry
podpornej činnosti Fondu na
podporu umenia napĺňanie
strategických cieľov.

Každoročne
k 31.12.

Cieľom je zabezpečiť systematickú
podporu kultúrnych a umeleckých
aktivít všetkých národnostných
menšín v SR.

Všeobecne záväzný právny predpis zákon.

VPK: 02/2017
Orgány RVK:
02/2017
PV: 02/2017
MPK: 03-04/2017
RVK: 05/2017
LRV: 05/2017
Vláda SR:
05/2017
NR SR: 05/2017

Zabezpečiť plnenie prioritných
strategických oblastí, priorít a
opatrení, a to:
 Formovanie informačných
potrieb, podpora informačnej
gramotnosti, riadenie a rozvoj
ľudských zdrojov pre trvalú
udržateľnosť a rozvoj činnosti
knižníc.
 Budovanie, trvalé
uchovanie, rozvoj a ochrana
knižnično-informačných
fondov.

13.
Vláda prijme zákon o
vytvorení Fondu pre
financovanie menšinových
kultúr (verejnoprávny
fond) s cieľom zabezpečiť
systematickú podporu
kultúrnych a umeleckých
aktivít všetkých
národnostných menšín v
Slovenskej republike.

Pripraviť zákon o Fonde na
podporu menšinových kultúr.

05/2016
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kreovaná
Dočasná
pracovná skupina
pre prípravu
zákona o fonde
pre podporu
menšinových
kultúr pri RVK.
14.
Vláda sústredí pozornosť
aj na kultúrne potreby
marginalizovaných
a znevýhodnených skupín
obyvateľstva v záujme
predchádzania
ich kultúrnej a sociálnej
izolácii, a to aj formou
zvýšenej podpory z
grantového systému
ministerstva kultúry.

Navýšiť rozpočet dotačného
systému v programe 2.Kultúra
znevýhodnených skupín

Navýšením rozpočtu v dotačnom
programe č.2 kultúra
znevýhodnených skupín, dosiahnuť
väčší počet zapojených subjektov
aktívne pôsobiacich v danej
problematike, na riešenie tém
formou
kultúrnych aktivít .

Posilnenie rozpočtu v dotačnom
programe 2. kultúra znevýhodnených
skupín.

PV: 10/2016

Pripraviť materiál o postupnej
debariérizácii
kultúrnych
inštitúcií v zriaďovateľskej
pôsobnosti MK SR s cieľom
poskytnúť organizáciám
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR
informácie o sprístupňovaní kultúry
osobám so zdravotným
postihnutím.

Posilnenie procesu postupného
odstraňovania fyzických
a mentálnych bariér s cieľom
posilniť dostupnosť kultúrnych
inštitúcií a kultúrnych aktivít
v dostupných formátoch pre osoby
so zdravotným postihnutím;

Informatívny materiál

PV: 11/2017

Zákon – novelizácia Občianskeho

Cieľom je aktivizovať doplňujúce

Všeobecne záväzný právny predpis -

VPK: 02/2018

15.

16.
Vláda bude hľadať nové
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zdroje financovania
kultúry prostredníctvom
aktivovania súkromných
zdrojov, napr. využívaním
možností sponzorských
príspevkov na základe
sponzorskej zmluvy

zákonníka a zákona č. 595/2003 Z.
z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov.

finančné zdroje na obnovu
kultúrneho dedičstva, ako aj
podporu umeleckej tvorby a
realizáciu kultúrnych podujatí.
Kultúra je, okrem iného aj
významným hospodárskym
priestorom, poskytujúcim
investičné príležitosti, ktoré
generujú reálne ekonomické
benefity na individuálnej, ako aj na
národnej úrovni. Nové formy
finančných zdrojov pre oblasť
kultúry a adresnú podporu
kultúrnych a umeleckých aktivít v
najširšom kontexte majú klásť
dôraz na priamy i nepriamy
ekonomický význam súkromných
investícií do kultúry, a to
prostredníctvom motivácie
súkromných investícií do kultúry na
základe zákonnej úpravy
sponzoringu a zvýhodnenia takejto
investičnej aktivity.

zákon.

Orgány RVK:
02/2018
PV: 02/2018
MPK: 04-05/2018
RVK: 06/2018
LRV: 06/2018
HSR: 06/2018
Vláda SR:
07/2018
NR SR: 08/2018

Vláda si uvedomuje
význam národných
kultúrnych inštitúcií. Preto
bude naďalej podporovať
ich činnosť v záujme
rozvoja ich nezastupiteľnej
úlohy v systéme
kultúrneho
i spoločenského života.

Vytvoriť podmienky na
zefektívnenie hlavných činnosti
Národného osvetového centra
v zmysle zákona č. 189/2015 Z. z.
o kultúrno-osvetovej činnosti

Vyčlenenie Slovenského centra
vizuálnych umení z organizačnej
štruktúry NOC.

Delimitácia SCVÚ

PV: 06/2016

17.
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18.
Zlepšenie podmienok na rozvoj
kultúrno-osvetovej činnosti
s akcentom na oblasť záujmovej
umeleckej činnosti
a neprofesionálnej umeleckej
tvorby a zefektívnenie
spolupráce s územnou
samosprávou a občianskou
spoločnosťou.

Zabezpečiť financovanie postupových
súťaží od roku 2018 priamo,
prostredníctvom NOC a SÚH - cez
kontrakty resp. cez prioritné projekty

VPK: 09/2016
PV: 09/2016

Účelová koordinácia súťaží a ich
financovania s rezortom školstva

09/2016

Posilniť neformálne vzdelávanie
prostredníctvom činnosti
organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti MK SR

Účelové prepojenie vzdelávania a
kultúry v záujme rozvoja
odborných kapacít v kultúre a
posilnenia kultúrnej identity,
historického vedomia, poznávania
kultúrnej rozmanitosti, tolerancie a
vzdelanosti s ohľadom na
predchádzanie sociálneho
a kultúrneho napätia v spoločnosti
i.

Kontrakty MK SR s organizáciami
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
prioritné projekty

Každoročne
k 31.12.

Vláda vypracuje analýzu
stavu sídelných budov
štátnych umeleckých
a pamäťových inštitúcií
a následne návrh
investičného programu ich
postupnej obnovy
a modernizácie vrátane
technického vybavenia.

Vypracovať „Analýzy stavu
sídelných budov v rezorte MK SR
s následným časovým a finančným
návrhom na postupnú obnovu
a modernizáciu vrátane ich
technického vybavenia.“

Pre zachovanie stavu sídelných
budov je potrebná ich
rekonštrukcia, obnova
a modernizácia. K správnemu
načasovaniu prípravy finančných
tokov je potrebné zadefinovať stav
v akom sa nachádzajú a následne
podľa zistenej analýzy určiť
finančnú a časovú náročnosť na
navrhnuté postupy.

Analýza stavu sídelných budov
štátnych umeleckých a pamäťových
inštitúcií.

VPK: 12/2017

Vláda finančne zabezpečí

Žiadať na základe uznesenia vlády

Plnenie uznesenia vlády.

Pridelenie kapitálových výdavkov na

2017/2020

19.

20.

21.
8

dokončenie rekonštrukcie
Slovenskej národnej
galérie, ako aj obnovu
hradu Krásna Hôrka.
V závislosti od vývoja
finančných možností
pripraví zámer
rekonštrukcie historickej
budovy Slovenského
národného divadla.
Vláda dokončí výstavbu
Múzea holokaustu v Seredi
ako inštitúcie
s potenciálom vzdelávania
a výchovy proti všetkým
formám neznášanlivosti,
násilia a extrémizmu.

č. 710 z roku 2015 do kapitoly MK
SR finančné prostriedky na
investičnú akciu pri tvorbe
štátneho rozpočtu SR na roky
2017/2018

investičnú akciu v súlade z uznesením
vlády.

22.
Zaradiť obnovu hradu Krásna Hôrka
do priorít rozpočtu v kapitole MK
SR pri tvorbe štátneho rozpočtu SR
na roky 2017/2020

Obnova hradu Krásna Hôrka je
finančne náročná aktivita a je
potrebné, aby bola uvedená
položka samostatne zaradená ako
priorita už pri tvorbe príslušného
štátneho rozpočtu.

Spracovanie materiálu a následne
uznesenie vlády, ktorým sa zabezpečí
financovanie investičnej akcie

VPK: po realizácii
PD, predpoklad
06/2018
MPK: 06/2018
Vláda SR:
09/2018

Pripraviť dokumentáciu pre
rekonštrukciu historickej budovy
SND do priorít rozpočtu v kapitole
MK SR pri tvorbe štátneho
rozpočtu SR na roky 2018/2020

Spracovanie technickej a
projektovej dokumentácie
rekonštrukcie historickej budovy
SND je finančne náročná aktivita
a je potrebné, aby bola uvedená
položka samostatne zaradená ako
priorita už pri tvorbe príslušného
štátneho rozpočtu.

Spracovanie materiálu a následne
uznesenie vlády, ktorým sa zabezpečí
financovanie investičnej akcie

VPK: 01/2018
MPK: 02/2018
Vláda SR:
04/2018

23.
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24.
Zaradiť dokončenie Múzea
holokaustu v Seredi do priorít
rozpočtu v kapitole MK SR pri
tvorbe štátneho rozpočtu SR
na rok 2017

Dokončenie výstavby Múzea
holokaustu v Seredi je finančne
náročná aktivita a je potrebné, aby
bola uvedená položka samostatne
zaradená ako priorita už pri tvorbe
príslušného štátneho rozpočtu.

Zvýšenie rozpočtu v kapitole MK SR na
príslušnú prioritu

10/2017

Vláda považuje za
potrebné zlepšiť sociálne
postavenie kultúrnych
pracovníkov v spoločnosti.
Prostredníctvom zvýšenia
rozpočtov jednotlivých
kultúrnych inštitúcií
v rezorte ministerstva
kultúry zlepší ich mzdové
ohodnotenie.

Zvýšiť rozpočty jednotlivých
inštitúcií MK SR

Prostredníctvom zvýšenia
rozpočtov jednotlivých inštitúcií
v rezorte kultúry predpokladáme
zlepšenie mzdového ohodnotenia
ich zamestnancov.

Navýšenie rozpočtu organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.

10/2016

S cieľom vytvárať vhodné
podmienky pre umeleckú
tvorbu bude vláda riešiť
sociálny status umelcov
v slobodnom povolaní,
a to aj znížením daňového
zaťaženia umelcov, či
zvýšením paušálnych
výdavkov.

Pripraviť návrh na optimalizáciu
daňového zaťaženia umelcov
v slobodnom povolaní.

Vymedzenie pojmu umelec
v slobodnom povolaní sa
realizovalo v roku 2015.
V súčasnom období ide o následnú
etapu, kde sa budeme snažiť
pripraviť optimalizáciu daňové
zaťaženie umelcov formou zvýšenia
paušálnych výdavkov s ohľadom na
špecifickosť ich činnosti.

Legislatívne návrhy vyplývajúce
z návrhu optimalizácie.

Orgány RVK:
05-11/2016 +
rokovania s MF
SR
VPK: 11/2016
PV: 12/2016

Vláda si uvedomuje
význam a hodnotu nášho
kultúrneho dedičstva.
Preto vypracuje Stratégiu
ochrany národného

Vypracovať Stratégiu ochrany
pamiatkového fondu a akčný plán
na jeho naplnenie

Koncepciu ochrany pamiatkového
fondu rozpracovať do
strategického materiálu so
zohľadnením smerovania kultúrnej
politiky, sprístupnenia

Stratégia ochrany a pamiatkového
fondu

VPK: 03/2017
Orgány RVK:
04/2017
PV: 05/2017
RVK: 05/2017

25.

26.

27.
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kultúrneho dedičstva na
nasledujúce obdobie

pamiatkových hodnôt verejnosti,
ich využitia v cestovnom ruchu
a kreatívnom priemysle.
Kultúrnohistorický potenciál NKP
a pamiatkových území využiť na
rozvoj regiónov s využitím
smerovania dotačnej podpory MK
SR a prepojenia na politiky
dotknutých rezortov.

Akčný plán na roky 2017-2019

VPK: 03/2017
Orgány RVK:
04/2017
PV: 05/2017
RVK: 05/2017

Analýza dotačného systému
„Obnovme si svoj dom“

VPK: 07/2016
PV: 08/2016

Určenie priorít programu „Obnovme si
svoj dom“

VPK: 08/2016
PV: 09/2016

28.
Vláda sa zaväzuje zvýšiť
podporu obnovy
kultúrneho dedičstva
zamerať ju prioritne na
podporu rozvoja
cestovného ruchu
a kreatívneho priemyslu
a na tieto účely zreformuje
dotačný systém
Ministerstva kultúry SR
„Obnovme si svoj dom“.

Zreformovať dotačný systém
Ministerstva kultúry SR

Dotačný program zameraný na
napĺňanie nasledujúcich cieľov:
1. Podpora väčších projektov
smerujúca k ukončeniu obnovy
s využitím viacročného
financovania zameraná na
podporu cestovného ruchu
a kreatívneho priemyslu.
2. Podpora menších projektov
obnovy NKP s cieľom saturovania
nákladov majiteľov spojených
s obnovou NKP v záujme naplnenia
verejného záujmu.
3. Pokračovanie v spolupráci
s MPSVAR SR pri obnove torzálnej
architektúry s cieľom sanovať
havarijné stavy NKP, zapojiť
objekty do turistických cieľov
a podporiť dobrovoľníctvo
a zamestnávanie uchádzačov o
zamestnanie.
4. Podporu kultúrnej politiky OSSD
smerovať na propagáciu
kultúrnych cieľov a podporu
cestovného ruchu.
5. Medzi priority dotačného
11

Následne
každoročne
k 31.12.

Určenie hodnotiacich kritérií

VPK: 08/2016
PV: 09/2016
Následne
každoročne
k 31.12.

programu zaradiť podporu
všetkých druhov pamiatkových
výskumov.
29.
Zapojiť Slovenskú republiku do
kultúrnych ciest Rady Európy

SR pripravuje nomináciu kultúrnych
ciest Transromanica, Cesty
židovského kultúrneho dedičstva,
Cesty historických kúpeľných miest.

Podanie nominácie na 3 kultúrne cesty

Nominácia
a zapojenie sa do
31. 12. 2016

Koordinácia politík smerujúcich
k posilneniu kultúrnohistorického
potenciálu regiónov v záujme
podpory cestovného ruchu
a posilnenia zaostávajúcich
regiónov.

Určenie priorít podpory OSSD

každoročne
k 31.12.

Vytvoriť centrálny depozitár
archeologických nálezov PU SR na
zabezpečenie uloženia majetku
štátu zo záchranných
archeologických výskumov.

Obnova objektu v areáli KPÚ
Trnava „Kačerov majer“ s cieľom
uloženia archeologických nálezov
do času ich prevodu do zbierok
múzeí a ich využitia pre vedecké
a študijné účely.

finančné zabezpečenie realizácie
stavby

12/2017

Analyzovať súčasný stav ochrany
archeologických lokalít.
dedičstva.

V diskusii s archeologickou obcou
navrhnúť opatrenia na zlepšenie
stavu ochrany archeologického
dedičstva.

Vytvorenie pracovnej skupiny v rámci
rozšírenej Archeologickej rady MK SR.

09/2016

Zaviesť elektronickú evidenciu
archeologických nálezísk ako súčasť
geografického informačného
systému ochrany kultúrnohistorických hodnôt krajiny

Agenda výkonu štátnej správy,
ktorá súvisí s pamiatkovým fondom
SR je v súčasnosti založená na
obehu papierových dokumentov.

Pamiatkový informačný systém
(PAMIS)

Priebežne,
implementácia
systému do
12/2019

30.

31.
Vláda zvýši ochranu
archeologického
kultúrneho dedičstva,
ktoré považuje za
jedinečný zdroj poznania
histórie.
32.

33.
Vláda zavedie elektronickú
evidenciu archeologických
nálezísk ako súčasť
geografického
informačného systému

Chýbajúce presné vymedzenie
12

ochrany kultúrnohistorických hodnôt
krajiny.

tvoriaceho jednu z kľúčových častí
pamiatkového informačného
systému (PAMIS)

predmetov záujmu pamiatkovej
starostlivosti na digitálnej mape
GIS, ako aj chýbajúce prepojenie
digitálnej archívnej dokumentácie
k pamiatkovému fondu
s geografickou zložkou dát
neumožňuje komplexný pohľad na
všetky dostupné informácie
k jednotlivým elementom
pamiatkovej starostlivosti a tým
významným spôsobom omedzuje
efektívny výkon štátnej správy na
úseku pamiatkovej starostlivosti.

Plniť úlohy z Koncepcie
starostlivosti o tradičnú ľudovú
kultúru do roku 2020

 Inventarizácia, dokumentácia,
archivácia
 Reprezentatívne zoznamy
nehmotného kultúrneho
dedičstva
 Vydavateľská činnosť
 Výchova a vzdelávanie
 Medzinárodná spolupráca
 Prezentačná činnosť

34.
Vláda bude venovať
náležitú pozornosť
ochrane, podpore
a rozvoju nehmotného
kultúrneho dedičstva
a tradičnej ľudovej kultúry.
Vytvorí podmienky pre ich
uplatnenie v procese
rozvoja miestnej
a regionálnej kultúry,
v kreatívnom priemysle
a cestovnom ruchu aj
v spolupráci s územnou
samosprávou a občianskou
spoločnosťou. Na tento
účel pripraví koncepciu
rozvoja regionálnej kultúry
na Slovensku.

 Kontrakty MK SR s organizáciami
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
 prioritné projekty
 Presadzovať na zaradenie medzi
priority podpory a do štruktúry
podpornej činnosti Fondu na
podporu umenia napĺňanie cieľov
koncepcie.
 aktívny dialóg s rezortom školstva
v oblasti rozvoja regionálnej
výchovy.
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Každoročne
k 31.12.

35.
Predložiť na rokovanie vlády SR
správu o plnení úloh vyplývajúcich
z Koncepcie starostlivosti
o tradičnú ľudovú kultúru do roku
2020

Informatívny materiál

Rada na ochranu
NKD: 05/2017

Pripraviť návrh Koncepcie rozvoja
miestnej a regionálnej kultúry na
Slovensku s dôrazom na uplatnenie
tradičnej ľudovej kultúry v rámci
kreatívneho priemyslu
a cestovného ruchu.

 Kontrakty MK SR s organizáciami
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
 prioritné projekty
 presadzovať na zaradenie medzi
priority podpory a do štruktúry
podpornej činnosti Fondu na
podporu umenia napĺňanie cieľov
koncepcie
 prepojenie na európske finančné
mechanizmy
 dotačné schémy v rámci SR
 Aktívna participácia pri
nastavovaní priorít kultúrnej
politiky v nadväznosti na
implementáciu Národnej stratégie
regionálneho rozvoja gestorovanú
MDVRR SR

VPK: 09/2018
Orgány RVK:
09/2018
PV: 10/2018
MPK: 10/2018
RVK: 10/2018
Vláda SR:
12/2018

Vyhlásenie výzvy na predkladanie
projektov pre centralizovanú podporu.
Vyhlásenie výzvy na predkladanie
projektov pre decentralizovanú
podporu.

priebežne

PV: 06/2017
Vláda SR:
07/2017

36.

37.
Vláda, považujúc kultúrny
a kreatívny priemysel za
prierezové kultúrnohospodárske odvetvie s
výrazným ekonomickým a
rastovým potenciálom,
prijme opatrenia na jeho

Čerpať finančné prostriedky
z prioritnej osi 3 pod názvom
„Mobilizácia kreatívneho
potenciálu v regiónoch“.

Splnenie výkonnostného rámca do
konca roka 2018.
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stimuláciu a predovšetkým
vytvorí podmienky na čo
najefektívnejšie čerpanie
zdrojov z európskych
fondov, určené pre túto
oblasť.
38.
Vláda počíta
s finančnou podporou
malých a stredných
podnikov
a s vybudovaním
kreatívnych centier na
regionálnej úrovni, ktoré
by sa mali stať
platformami a
sprostredkovateľmi
podpory, rozvoja kultúry,
kreativity, podnikania,
inovácií a tvorby
pracovných miest.

 Kvalitatívne zmapovať kreatívny
potenciál regiónov
 Koordinovať projektové zámery
kreatívnych centier na národnej
úrovni
 Koordinovať vybrané služby
kreatívnych centier na národnej
úrovni

Pre kvalitné nastavenie koncepcií
KC je potrebné realizovať
kvalitatívne mapovanie
kreatívneho potenciálu a získať tak
relevantné dáta o kľúčových
hráčoch naprieč jednotlivými
kreatívnymi odvetviami a ich
postavení v príslušnom
dodávateľskom reťazci v regiónoch
(aj s nadregionálnym presahom).

 Medzinárodná metodika
kvalitatívneho mapovania
kultúrneho a kreatívneho
priemyslu

priebežne

 Spolupráca s expertmi na
problematiku rozvoja kultúrneho
a kreatívneho priemyslu

Nastavenie nadregionálnej
spolupráce KC a koordinácia
vybraných služieb na národnej
úrovni je dôležitým predpokladom
úspešnej realizácie KC ako
platformy a sprostredkovateľa
podpory, rozvoja kultúry,
kreativity, podnikania, inovácií a
tvorby pracovných miest
v regiónoch.

39.
V záujme regionálnej
 Vytvoriť mechanizmus na
podpory v sídlach, ktoré sú
podporu žiadateľov, miesta
v zozname najmenej
realizácie a cieľových skupín
rozvinutých okresov, vláda
z najmenej rozvinutých
vytvorí mechanizmus
regiónov

V zmysle Zákona o podpore
najmenej rozvinutých okresov a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov a Stratégie regionálne
rozvoja je potrebné zohľadniť pri
15

Vytvorenie hodnotiacich hárkov pre
hodnotiace komisie v rámci
Dotačného systému MK SR so
zvýhodnením žiadateľov, miesta
realizácie, cieľových skupín ktoré sa

Orgány RVK:
09/2016
PV: 09/2016
RVK: 09/2016

koordinácie dotačných
schém v oblasti kultúry a
kultúrneho a kreatívneho
priemyslu s ohľadom na
účinné a efektívne
manažovanie zdrojov a
dostatočné pokrytie
všetkých oblastí kultúry.

 Vytvoriť koordinačný
mechanizmus dotačných schém
pre oblasť kultúry a kultúrneho
a kreatívneho priemyslu

prideľovaný dotácii aj tento
regionálny aspekt. Preto v rámci
dotačných schém MK SR
pripravíme hodnotiace hárky na
prideľovaní dotácii ktoré bodovo
zvýhodnia žiadateľov, miesto
realizácie a cieľové skupiny
z najmenej rozvinutých regiónov.
V časti Obnov si svoj dom sa
v rámci bodovo zvýhodníme
projekty ktoré budú smerovať do
obnovy NKP v lokalitách
cestovného ruchu, kultúrnych trás.

nachádzajú v území znevýhodnených
okresov alebo v centrách cestovného
ruchu alebo kultúrnych trás
Doplnenie štatútu RVK o Dočasné
pracovné skupiny RVK pre
koordinovanie poskytovateľov dotácii
v oblasti kultúry a kultúrneho
a kreatívneho priemyslu

40.
V oblasti koordinácie dotačných
schém v oblasti kultúry sa vytvorí
Dočasné pracovné skupiny Rady
vlády pre kultúru, kde
poskytovatelia dotácii v oblasti
kultúry a kultúrneho a kreatívneho
priemyslu prezentujú svoje ciele
s cieľom pokrytia celého
ekosystému kultúry
41.
Vláda prijme legislatívne
opatrenie, ktoré poskytne
Rozhlasu a televízii
Slovenska stabilné a
primerané finančné
zabezpečenie plnenia jej
zákonných úloh
prostredníctvom
optimalizácie výšky úhrady
za služby verejnosti

Pripraviť zákon – novelu zákona č.
340/2012 Z. z. o úhrade za služby
verejnosti poskytované Rozhlasom
a televíziou Slovenska a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
a zákona č. 532/2010 Z. z. o
Rozhlase a televízii Slovenska a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších

Rozhlas a televízia Slovenska je
jediným systémovým nástrojom na
poskytovanie služby verejnosti v
oblasti rozhlasového a televízneho
vysielania, spočívajúcej v širokom
prístupe verejnosti k informáciám,
kultúre a vzdelávaniu. Cieľom je
zabezpečiť dlhodobé financovanie
základných úloh a povinností
vysielateľa verejnej služby v oblasti
16

Všeobecne záväzný právny predpis zákon.

MPK:
05-06/2016
HSR: 06/2016
LRV: 06/2016
Vláda SR:
07/2016
NR SR: 08/2016

poskytované Rozhlasom a
televíziou Slovenska.

predpisov.

rozhlasového a televízneho
vysielania vrátane rozšírenia
ponuky programových služieb o
nový vysielací okruh.

Vláda pripraví revíziu
právnej regulácie
poskytovania nelineárnych
a lineárnych
audiovizuálnych
mediálnych služieb
vrátane vysielania,
osobitne aj s ohľadom na
aktuálny vývoj danej
oblasti na úrovni práva
Európskej únie a iniciatív v
rámci Stratégie
jednotného digitálneho
trhu.

Pripraviť zákon, ktorý nahradí
zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a
retransmisii a o zmene zákona č.
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
v znení neskorších predpisov
o a zákon č. 220/2007 Z. z. o
digitálnom vysielaní programových
služieb a poskytovaní iných
obsahových služieb
prostredníctvom digitálneho
prenosu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o
digitálnom vysielaní) v znení
neskorších predpisov.

Vzhľadom na aktuálny stav,
prebiehajúce aktivity, ako aj na
odbornú diskusiu v oblasti právnej
regulácie poskytovania
nelineárnych a lineárnych
audiovizuálnych mediálnych služieb
vrátane vysielania, tak na úrovni
práva Európskej únie vrátane
iniciatív v rámci Stratégie
jednotného digitálneho trhu, ako aj
na medzinárodnej a národnej
úrovni je potrebné zásadne
novelizovať právny rámec regulácie
poskytovania audiovizuálnych
mediálnych služieb. V rámci
plnenia tejto úlohy budú
zohľadnené poznatky z aplikačnej
praxe pri výkone ustanovení
zákona o vysielaní a retransmisii,
a predovšetkým nová úprava na
úrovni práva Európskej únie, ktorá
by mala byť prijatá v roku 2016,
resp. najneskôr v roku 2017.

Všeobecne záväzný právny predpis zákon.

Pokračovanie udržateľnosti po
dobu 5 rokov od skončenia

Príspevok MF SR na pokrytie potrieb
vyplývajúcich z udržateľnosti po dobu

42.
VPK: 08/2018
Orgány RVK:
09/2018
PV: 09/2018
MPK:
11-12/2018
RVK: 01/2019
LRV: 02/2019
HSR: 02/2019
Vláda SR:
03/2019
NR SR: 04/2019

05/2016
kreovaná
Dočasná
pracovná skupina
pre rekodifikáciu
právnej regulácie
audiovizuálnych
mediálnych
služieb pri RVK
pod Výborom
RVK pre médiá.

43.
Vláda bude pokračovať v
procesoch digitalizácie

 Digitalizácia kultúrneho
dedičstva
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- do 05/2016
zabezpečiť

a zverejňovania
kultúrneho dedičstva
Slovenskej republiky
širokej verejnosti. Na
tento účel zabezpečí
udržateľnosť a rozvoj
materiálno-technického
vybavenia a procesov
zameraných na záchranu,
obnovu a digitalizáciu
kultúrneho dedičstva
Slovenskej republiky, na
jeho zachovanie
a systematické
sprístupňovanie
prostredníctvom inštitúcií,
ktoré realizovali národné
projekty v tejto oblasti.

 Sprístupniť zdigitalizované
kultúrne dedičstvo

realizácie Národných projektov je
záväzkom SR voči EK. Z tohto
dôvodu je potrebné vyčleniť
stanovené finančné zdroje na
pokrytie nákladov zo zdrojov ŠR SR.
Oblasť sprístuňovania
digitalizovaného kultúrneho
dedičstva je možné realizovať
prostredníctvom jedného alebo
viacerých projektov, ktorých
finančné pokrytie je možné získať
zo zdrojov OP II

piatich rokov
Vytvorenie odbornej komisie na
posudzovanie plánov digitalizácie
z ohľadom na rozsah a kvalitu
Hľadanie ďalších dotačných zdrojov na
pokračovanie v digitalizácii mimo
plánov udržateľnosti
Pripraviť jeden alebo viacero
projektov na získanie dotácie zo
zdrojov OPII

finančné zdroje
na udržateľnosť
projektov OPIS
PO2 z MF SR.
- do 09/2017
príprava
a podanie
ŽONFP na
projekt
/projekty
sprístupňovania
zdigitalizovanéh
o kultúrneho
dedičstva
(reformný
zámer, štúdia
uskutočniteľnosti a ŽoNFP –
OP II)

44.
Pre oblasť sprístupňovania je to
predloženie projektovej žiadosti na
získanie dotácie z OPII
45.
Vláda podporí tvorbu
satelitného účtu kultúry
ako nástroja jej
komplexného poznania
a hodnotenia s cieľom
vyčísliť ekonomické
a sociálne prínosy
jednotlivých odvetví
kultúry a kultúrneho

Pripraviť návrh špecifikácie
metodológie kreovania a projektu
tvorby satelitného účtu kultúry a
kreatívneho priemyslu vrátane
časových a finančných indikátorov a
vytvorenie podmienok jeho
udržateľnosti v oblasti kultúry a
kreatívneho priemyslu.

Význam satelitného účtu kultúry
a kreatívneho priemyslu ako
analytického nástroj spočíva najmä
– vo vytvorení komplexného
súboru údajov o kultúre
a kreatívnom priemysle
vychádzajúcich zo systému
národného účtovníctva,
18

Priebežne,
odpočet plnenia
úlohy k 31. 12.
kalendárneho
roka

priemyslu.
Úprava oblastí štatistického
zisťovania podporujúcich tvorbu
satelitného účtu a definovanie
detailov štatistického zisťovania pre
Program štátnych štatistických
zisťovaní na roky 2018 až 2020.

– v kontinuálnom mapovaní stavu
kultúry a kreatívneho priemyslu,
ich postavenia a sociálnej funkcie v
rámci spoločenského systému, ich
vplyvu na národnú ekonomiku
a zamestnanosť a ich podielu na
tvorbe HDP,
– v stanovení pridanej hodnoty
kultúry a kreatívneho priemyslu v
rámci jednotne definovaného
koherentného systému,

Pracovná skupina na úrovni gestora –
MK SR, ŠÚ SR
Riešiteľský tím MK SR

Zriadenie
pracovnej skupiny
na úrovni gestora:
05/2016

Riešiteľský tím NOC

Riadiaci výbor projektu Satelitný účet
kultúry a kreatívneho priemyslu

– v indikovaní rozsahu investícií do
kultúry a kreatívneho priemyslu.

Zriadenie
06/2016

Úprava oblastí
štatistického
zisťovania na
tvorbu
satelitného účtu
KPP pre PŠŠZ
2018 - 2020:
10/2017

46.
Vláda si uvedomuje
význam spoločenského
postavenia cirkví
a náboženských
spoločností a podporí ich
angažovanosť vo veciach
verejného záujmu. Vláda
má záujem pokračovať
v odbornom partnerskom
dialógu s cirkvami a v

Expertná komisia na riešenie
problematiky financovania cirkví
a náboženských spoločností.

Pokračovať v doterajšej odbornej
partnerskej spolupráci na príprave
novej legislatívnej úpravy
financovania cirkví a náboženských
spoločností.
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Rokovania a výstupy zo zasadnutí
Expertnej komisie na riešenie
problematiky financovania cirkví
a náboženských spoločností.

priebežne

príprave novej legislatívnej
úpravy financovania cirkví
a náboženských
spoločností.
47.
Viesť odbornú diskusiu o
spoločenskom postavení cirkví a
náboženských spoločností a
podpore ich verejnoprospeš-ných
aktivít.

Podporovať a viesť odbornú
diskusiu a vzájomný dialóg štátu,
cirkví a širšej odbornej verejnosti.

Konferencia s medzinárodnou účasťou

10/2016

Pripraviť legislatívny návrh riešenia
nového modelu finančného
príspevku štátu cirkvám a
náboženským spoločnostiam.

Nájsť vhodné legislatívne riešenie
pre model financovania cirkví.

Návrh legislatívneho riešenia

Expertná komisia
na riešenie
problematiky
financovania
cirkví a
náboženských
spoločností:
05/2016–
11/2017
VPK:
12/2017
PV:
12/ 2017
MPK:
01/2018
RVK:
02/2018
LRV:
03/2018

48.

Vláda SR:
04/2018
NR SR:
05/2018
20

49.
Vláda bude podporovať
prezentáciu slovenskej
kultúry a umenia
v zahraničí, ktorú považuje
za významný nástroj
zahraničnej politiky
Slovenskej republiky.

Zabezpečiť v zahraničí prezentáciu
slovenských umelcov, zbierkové
fondy slovenských národných
inštitúcií a regionálnu rozmanitosť
ľudovej kultúry na pôde
významných zahraničných inštitúcií
a na medzinárodných veľtrhoch a
festivaloch

priebežne

V záujme dôstojného
a úspešného priebehu
predsedníctva Slovenskej
republiky v Rade Európskej
únie uskutoční početné
kultúrne podujatia na
Slovensku a v zahraničí.

Zabezpečiť počas predsedníctva SR
v Rade EÚ v 4 členských štátoch EÚ
4 koncerty 10 operných sólistov, 9
koncertov SF a komorných
orchestrov v 16 krajinách, výstavy
Majstri ducha, Divadelný plagát,
Slovenský dizajn a najvýznamnejšia
výstava Majstra Pavla z Levoče v
Ríme

06-12/2016

Vláda bude podporovať
kultúrnu prezentáciu
Slovenskej republiky aj pri
príležitosti oficiálnych
návštev najvyšších
predstaviteľov Slovenskej
republiky a na
medzinárodných fórach.

Zabezpečiť účasť slovenských
umelcov pri oficiálnych
zahraničných cestách
predstaviteľov SR

priebežne

50.

51.

52.
V rokoch 2016 až 2020 si
budeme pripomínať

Určiť významné výročia spadajúce
do kalendárneho roka

Vypracovať prehľad významných
výročí slovenskej národnej histórie
21

Materiál do porady vedenia

VPK: 06/2016
následne

viacero významných výročí
slovenskej národnej
histórie. Vláda preberie
nad najvýznamnejšími
výročiami záštitu a
podporí ich dôstojný
priebeh s cieľom nadviazať
na úspešný a obsahovo
bohatý rok Ľudovíta Štúra.

na roky 2017, 2018, 2019 a 2020
(štátne sviatky, pamätné dni,
okrúhle výročia viažúce sa
k historickým udalostiam alebo
osobnostiam) s cieľom iniciovať ich
oslavy a podporiť ich zo strany MK
SR

každoročne
PV: 07/2016
následne
každoročne

Iniciovať projekty a aktivity viažúce
sa k významným výročiam, ktoré
vyberie MK SR ako rozhodujúce
v danom roku

Výzva pre organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR
a iné dotknuté subjekty, určenie
priorít v dotačných programoch MK
SR, priorit. projektoch , kontraktoch
a prioritách FPU.

07/2016
následne
každoročne

Koncepcia osláv spojených so
storočnicou udalostí významných
pre vznik 1. Československej
republiky

Iniciatívny materiál do vlády

VPK: 04/2017
PV: 04/2017
MPK: 05/2017
Vláda: 06/2017

53.
V roku 2018 /2019 prispieť
k dôstojnému priebehu osláv
viažúcich sa k 100. výročiu
skončenia I. svetovej vojny a
vzniku prvej Československej
republiky a 100. výročia podpísania
Pittsburskej dohody, 100. výročiu
smrti M. R. Štefánika
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