
A. Charakteristika činnosti rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bola podľa jej vecného charakteru
orientovaná v roku 2006 nasledovne:

Divadelné umenie

  V roku 2005 štyri divadlá naštudovali 32 nových titulov, odohrali spolu 1 411 predstavení
(čo je, v porovnaní s minulým rokom, viac o 65 predstavení), z toho bolo 55 odohratých
v zahraničí. Predstavenia navštívilo spolu 476 029 divákov.

Slovenské národné divadlo (ďalej len „SND“)
Súbory Slovenského národného divadla uviedli 15 premiér, čo je o jednu premiéru viac ako

v roku 2004. Z uvedeného počtu premiér boli štyri operné a tri baletné odprezentované
v historickej budove SND a osem činoherných na javiskách v DPOH a na Malej scéne. Umelecké
súbory SND odohrali spolu 665 predstavení na domácej scéne a 14 v zahraničí.  Predstavenia
navštívilo 289 720 divákov.
Opera SND – rok 2005 znamenal ďalšie napĺňanie dramaturgickej vízie vedenia opery SND so
zámerom rozšírenia spektra ponúkaných diel aj o opery dvadsiateho storočia, rozšírenia
inscenačných poetík s dôrazom na zachovanie umeleckej  kvality predstavení.  Operný súbor
naštudoval v sledovanom období štyri tituly: Rusalka ( A. Dvořák) Peter Grimes  (B. Britten),
Eugen Onegin (P. I. Čajkovskij), Veselá vdova (F.  Lehár).  Pri  príležitosti  85.  výročia  SND  sa
uskutočnilo slávnostné predstavenie Hubička.  Súbor absolvoval úspešný zájazd do maďarského
Miškolca s inscenáciami Rossiniho Popolušky a Donizzetiho Dcéry pluku, s ktorou súbor hosťoval
aj v Budapešti. V roku 2005 získal režisér Martin Huba ocenenie Slovenského literárneho fondu za
réžiu slovenskej opery The Players a  Ján  Ďurčo  za  stvárnenie  postavy Hamleta.  Sopranistka
Adriana Kučerová sa stala, ako prvá slovenská sólistka, laureátkou medzinárodnej speváckej
súťaže Belvedere.
Balet  SND  – v roku 2005 sa zameral na prípravu a realizáciu baletných titulov a na prípravu na
zahraničnú reprezentáciu. Uviedol premiéru baletu Korzár (A.Adam), Sylfída ((H. Lovenskjold)
a dva komorné  tituly pri príležitosti 85. výročia vzniku Baletu SND Keď umrieť znamená žiť
(I. Holováč) a Zmena... (M.  Radačovský).   Balet  SND  hosťoval  v  minulom  roku  v  talianskom
Conegliane, vo viedenskom Museum-quartier s Labutím jazerom a Luskáčikom, v pražskom
Národnom divadle so Sylfídou. Prestížnu cenu Philip Morris Kvet baletu získal sólista baletu SND
Andrej Kremz, ako najlepší baletný interpret v odbore klasického a neoklasického tanca a Klaudia
Bittererová ako najvýraznejší talent.
Činohra SND  - uviedla na svojich dvoch scénach (DPOH a Malá scéna) osem premiér. Rozpätie
repertoáru siahalo od náročného dramatického textu Ignorant a šialenec  významného súčasného
dramatika T. Bernharda až  po klasický titul Tak sa na mňa prilepila (G. Feydeau), ktorý
naštudovali v spolupráci s ND V Brne. Z klasickej dramatiky uviedla Činohra SND v uplynulom
roku Cyrana z Bergeracu (E. Rostand), satirickú komédiu Dohodneme sa, veď sme svoji (A. N.
Ostovskij) a dramatizáciu románu O myšiach a ľuďoch (J. E. Steinbeck). Činohra SND pravidelne
uvádza aj tituly súčasných autorov. V roku 2005 uviedla hru slovenského autora V. Klimáčka
Hypermarket, francúzskeho dramatika D. Besseho Riaditelia a hru nórskeho autora A. Hellstenia
Chvála bláznovstva alebo Elling a Kjell Bjarne. Činohra SND získala v roku 2005 za inscenáciu
Ignorant a šialenec štyri ocenenia DOS-ky za najlepšie výkony v kategóriách réžia (A. Pitínsky),
ženský herecký výkon (I. Timková), scénografia (T. Rusín) a kostýmy (Z. Štefunková).K 85.
výročiu vzniku SND pripravila Činohra prehliadku SND a jeho priatelia, v rámci ktorej hosťovali
nasledovné súbory Slovinské ND z Ľublany, Juhoslovanské činoherné divadlo z Belehradu,
Národné divadlo z Varšavy a pražské Národné divadlo.
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Divadlo Nová scéna (ďalej len „NS“)
Profilácia Divadla Nová scéna so zameraním na muzikál a divácky príťažlivé hudobno-

tanečné diela pokračovala aj  v roku 2005, keď sa špecializovala na uvádzanie modernej
muzikálovej tvorby. Divadlo uviedlo dve premiéry Rebelové (Z. Zelenka-F. Renč) a legendárny
muzikál autorskej dvojice poľských autorov K. Gärtner a E. Brylla Na skle maľované
v koprodukcii so súborom SĽUK.  S cieľom skvalitniť úroveň ponúkaných predstavení divadlo
založilo interný tanečný súbor.  V sledovanom období odohralo Divadlo Nová scéna na domácej
scéne spolu 220 predstavení,  čo je v porovnaní s rokom 2004 o 26 menej, v dôsledku čoho
poklesol aj počet návštevníkov na vlastných predstaveniach (zo 119 046 v roku 2004 na  99 906
v roku 2005). Mimo vlastnej scény odohralo divadlo v SR jedno predstavenie v SND, v ČR spolu
dve (Praha  a Brno) pre 2 300 návštevníkov.

Štátna opera Banská Bystrica (ďalej len „ŠO“)
V roku 2005 Štátna opera nadviazala na dramaturgiu predchádzajúcich rokov. Naštudovala

tri operné a jeden operetný titul so snahou vytvoriť ponuku predstavení, ktorá je zaujímavá pre
širokú verejnosť. Z operného žánru uviedla diela Attila (G. Verdi), Barbier zo Sevilly (G. Rossini)
a Bohéma (G. Puccini). Popri scénických dielach umelecký súbor Štátnej opery realizoval
pravidelné koncertné podujatia, a to aj s významnými hosťami domácej i zahraničnej kultúry. Boli
zorganizované dva hudobné festivaly: letný operný festival Zámocké hry zvolenské,  a jesenný viac
žánrový festival Banskobystrické hudobné dni. Jediný operný festival na Slovensku Zámocké hry
zvolenské sa vyznačoval mimoriadne zaujímavou dramaturgiou, exkluzívnymi hosťami a dobrou
diváckou návštevnosťou.  V roku 2005 odohrala Štátna opera na domácej scéne 110 predstavení
(čo je o 10 viac ako v roku 2004) a 17 v zahraničí. Predstavenia videlo  31 056 divákov, čo je
o 1 478 divákov viac v porovnaní s rokom 2004.

Štátne divadlo Košice
V roku 2005 pripravilo Štátne divadlo v Košiciach spolu 11 premiér, odohralo 353

predstavení na domácej scéne, 7 predstavení na scénach v SR a 22 v zahraničí. Predstavenia
Štátneho divadla videlo spolu 77 658 divákov, čo je 11 301 divákov viac ako v roku 2004. V roku
2005 oslávilo divadlo 60. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti vydalo divadlo
v spolupráci s Divadelným ústavom knihu Na rozhraní tisícročí.  Divadelný ústav v spolupráci
s Východoslovenským múzeom a Štátnym divadlom pripravili reinštaláciu úspešnej výstavy Dejiny
divadla 20. storočia – Vášeň, telo, hlas. Oslavy vyvrcholili galaprogramom Dedičstvo a  dediči.
Opera – naštudovala diela Carmen (G.  Bizet)  a Barbier zo Sevilly (G. Rossini) - obnovená
premiéra. V koprodukcii s maďarským divadlom v  Miskolci operafesztivál uviedla dielo Talianka
v Paríži (G. Rossini)  a dielo Slúžka s paňou (G. B. Pergolesi) v koprodukcii so Združením Feman /
Slovensko - európska kultúrna spoločnosť. Operný súbor sa  predstavil prvýkrát v Soproni.
V rámci operného festivalu uviedol dve inscenácie Carmen a Barbier zo Sevilly,  ktoré  sa  stretli
s veľkým diváckym ohlasom. Zbor opery pravidelne hosťoval  v Národnom divadle Miškolc
v inscenácii  P. I. Čajkovského Eugen Onegin.  Operný súbor odohral spolu 82 predstavení, z toho
9 v zahraničí.
Balet – v roku 2005 uviedol dve premiéry - tanečné divadlo Carmina Burana ,  ktorá sa skladala
z dvoch častí Svätenie jari (I. Stravinskij) a Carmina Burana (C. Orff) a klasický titul P. I.
Čajkovského Labutie jazero. Baletný odohral spolu 67 predstavení, z toho dve v SR (Bratislava)
a 12 v zahraničí - v maďarskom Miškolci a Szegede, v Českej republike v Prahe a na svetovom
festivale na Ukrajine v Donecku, kde baletný súbor a choreograf O. Šoth dostali Hlavnú cenu
festivalu Zlatá balerína.
Činohra – činnosť činohry sa cieľavedomou dramaturgiou plnohodnotne rozvinula. Uviedla sedem
nových titulov. V historickej budove sa dramaturgia odvíjala od jubilea divadla, pričom boli
naštudované tituly Othello (W. Shakespeare), Charleyho teta (J.  B. Thomas) a titul  pre detského
diváka Pinocchio     (C.  Collodi).  Dramaturgia  na  Malej  scéne  bola  zameraná  na  súčasné  témy
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a súčasných autorov -  tituly Krásavica z Leenane, Spätne zrkadlo,  Vždy keď sa holím, pre
detského diváka rozprávku Maťko a Kubko.  Činohra odohrala spolu  232 predstavení, z toho 226
na domácej scéne a 5 v SR.

Divadelný ústav (ďalej len „DÚ“)
V roku 2005 sa činnosť Divadelného ústavu rozšírila o agendu Kultúrneho kontaktného

bodu a  o činnosť zaoberajúcou sa komunitným divadlom pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva.
Dokumentačné fondy sa rozšírili o 3 626 spravodajských jednotiek. V Archívnych fondoch
a zbierkach prebiehalo priebežné spracovanie akvizičných nákupov; zbierka sa rozšírila
o pozostalosti napr.  J. Kákoša, O. Lichardovej, P. Haspru H. Bezákovej V. Suchánka a pod.
Knižničný fond sa obohatil o 583 knižných jednotiek a audiovizuálny o 313 záznamov. Divadelný
ústav ukončil v roku 2005 projekt digitalizácie zvukových nahrávok, ktorý obsahuje záznamy
pozoruhodných inscenácii, vzácne nahrávky spomienok významných divadelníkov a relácie zo
SRo.  Zbierky galerijnej a muzeálnej hodnoty sa rozšírili o 743 zbierok.  V informačnom systéme
THEISA sa vykonalo 12 077 záznamov a v databázovom a rešeršnom systéme Win/ISIS pribudlo
6128 záznamov.
V rámci edičnej činnosti vydal Divadelný ústav okrem pravidelných publikácii (Divadelný
kalendár, Divadelná ročenka) päť publikácii (napr. súborné dramatické dielo Ivana Stodolu,
reprezentatívnu publikáciu o Štátnom divadle Košice Na rozhraní tisícročia, o histórii Mestského
divadla v Žiline a Bábkovom divadle v Žiline atď.). V rámci výstavnej činnosti ústav zrealizoval
19 výstav na Slovensku a sedem v zahraničí.
Najvýznamnejším projektom inštitúcie v roku 2005 bola  spolupráca na Európskej dielni
prekladu/Atelier Europeén de la Traduction so sídlom vo Francúzsku – Národné divadlo v Orleáns.
AET pracuje na vytvorení širokého prekladateľského fóra na európskej úrovni, ktorá spolupracuje
s univerzitami, odbornými periodikami, divadlami, vydavateľstvami krajín  Európy.
V spolupráci s Asociáciou súčasného divadla, Slovenským národným divadlom, Divadlom
Astorka-Korzo ´90 bol pripravený  1. ročník prehliadky inscenácii súčasnej slovenskej a svetovej
drámy pod názvom Nová dráma/New drama s cieľom prezentovať súčasnú drámu, dramatikov
a ich tvorbu. Počas prehliadky sa odohralo 28 predstavení; predstavili sa inscenácie 19 hier
slovenských a 8 zahraničných súčasných autorov. Predstavenia a sprievodné podujatia prehliadky
navštívilo takmer 5 000 divákov.
Kultúrny kontaktný bod (ďalej len „KKB“) – medzi jeho hlavné činnosti patrí propagácia
programu Kultúra 2000 poskytovanie informácii o programe a realizácia informačných seminárov.
KKB Slovensko vydal v roku 2005 informačnú brožúru Kultúra 200 – podporené projekty so
slovenskou účasťou.
Centrum pre komunitné divadlo – je súčasťou Divadelného ústavu od 15. 11. 2005. Vykonáva
komunitnú divadelnú činnosť a s ňou súvisiace umelecké a kultúrne aktivity smerujúce
k znevýhodneným skupinám obyvateľstva. Zabezpečuje a koordinuje budovanie centrálnej
databázy informácii o komunitnom umení na Slovensku s dôrazom na divadelné umenie.

Hudba, koncertná činnosť a umelecké súbory

Hudobné centrum (ďalej len „HC“)
aj v hodnotenom období vykonávalo činnosť odborného informačno-servisného a metodického
pracoviska s vlastnou edičnou a organizačnou činnosťou v oblasti hudobnej kultúry. Rozhodnutím
ministra kultúry bol  festival Bratislavské hudobné slávnosti od 1.4. 2005 delimitovaný z HC do
Slovenskej filharmónie. HC spracovalo a pripravilo vyhodnotenia štatistických výkazov za rok
2004 – KULT (MK SR) 5-01 a KULT(MK SR) 16-01, pokračovalo v dlhodobom projekte
zahrnutého do Registra kultúrneho dedičstva – Prieskum historických organov na Slovensku (410
objektov v  320 lokalitách Nitrianskej a Spišskej diecézy). HC budovalo databázový systém
SNORKA, vydalo spravodajcu Akcent v anglickom jazyku, Hudobné udalosti na Slovensku 2006,
Slovník koncertného umenia III, anglickú verziu Blues in Slovakia,  zabezpečovalo činnosť verejnej
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študovne, archívu a digitalizáciu zvukových nahrávok. Prechod HC na platenie DPH
a uplatňovanie súvisiacich ustanovení zákona o cenách  spôsobilo nárast ceny a pokles predajnosti
mesačníka Hudobný život a preto redakcia rozhodla od augusta časopis vydávať ako dvojmesačník.
V rámci vydavateľskej činnosti HC vydalo 5 titulov CD a 8 knižných a notových publikácií.  HC je
tiež organizátorom verejných podujatí – v roku 2005 zrealizovalo spolu 474 aktivít doma
a v zahraničí. HC zorganizovalo 275 výchovných koncertov, čo znamená opätovný pokles tejto
aktivity (pre porovnanie v roku 2003 to bolo 377 a 331 v roku 2004).  Uskutočnil sa 15. ročník
Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Žiline a 8. ročník medzinárodného festivalu
súčasnej hudby Melos-Étos, ako aj ďalšie periodické a neperiodické podujatia – koncerty,
prezentácie  a pod.

Slovenská filharmónia (ďalej len „SF“)
prešla počas roka 2005 viacerými zásadnými organizačnými zmenami: ukončenie účinkovania
komorných umeleckých súborov Musica Aeterna a Moyzesovo kvarteto a delimitácia
Bratislavských hudobných slávností.  V dôsledku uvedených organizačných zmien došlo v roku
2005 k poklesu výkonov Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru. Slovenská
filharmónia v roku 2005 zrealizovala 160 koncertných podujatí, z toho 82 na domácej scéne
(v roku 2004 - 95), na Slovensku 17 (v roku 2004 - 45), v zahraničí 36 (v roku 2004 - 62) a 22
koncertov v rámci festivalu BHS. Telesá a súbory  SF zrealizovali 15 premiér diel slovenských
skladateľov.
Orchester Slovenská filharmónia uskutočnil 79 výkonov. Popri účinkovaní na domácom pódiu
(53) sa SF predstavila v Nitre, na záverečnom koncerte 50. ročníka Košickej hudobnej jari a na 50.
ročníku Piešťanského festivalu.  SF absolvovala ôsme koncertné turné do Japonska, účinkovala vo
Francúzsku (Štrasburg), Švajčiarsku (Interlaken), Rakúsku (Linz - sála Brucknerhausu)
a v Budapešti, kde v novootvorenom Paláci umení uviedla koncertné predvedenie opery G.
Donizettiho Roberto Devereux so sólistkou Editou Grúberovou.  SF naštudovala a uviedla premiéry
diel I. Zeljenku (9. symfónia) a J. Beneša (3. Koncert pre klavír a orchester).
Slovenský filharmonický zbor účinkoval popri domácej scéne (13) na slovenských pódiách (3)
a v zahraničí ((9). Počet výkonov telesa v roku 2005 (32) oproti roku 2004 výrazne poklesol (52).
Na strane druhej SFZ zrealizoval 16 zvukových a zvukovoobrazových nahrávok. SFZ sa predstavil
pod taktovkou významných osobností – Lorina Maazela vo Florencii, Pinchasa Steinberga
v Ženeve a Lausanne, účinkoval v holandskom Haarleme a tiež v parížskej Invalidovni. Zbor
naštudoval 3 premiéry slovenských skladateľov:  P. Breinera, I. Zeljenku a J. Hatríka.
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala  uskutočnil spolu 29 koncertov (v roku 2004
– 21), z toho na domácej scéne 13, na Slovensku 10  a  v zahraničí 2. Orchester zrealizoval turné do
Japonska, a účinkoval v Českej republike. SKO B. Warchala uviedol 6 premiér slovenských
skladateľov (P. Breiner, I. Garvanský, M. Krajčí, E. Krák, L. Kupkovič).
Slovenská filharmónia bola hlavným organizátorom 41. ročníka festivalu Bratislavské hudobné
slávnosti. V rámci festivalu sa uskutočnilo 22 koncertov a 13 hudobno-scénických predstavení, zo
zahraničia hosťovalo 6 orchestrov, 4 vokálne telesá, 11 dirigentov. Festival bol v znamení 60.
výročia ukončenia 2. svetovej vojny, Roka J. S. Bacha.  Víťazom Medzinárodnej tribúny mladých
interpretov NEW TALENT sa stal slovenský huslista Dalibor Karvay.   Odzneli  3  premiéry  diel
slovenských autorov – V. Godára, P. Breinera a J. Hatríka.
Budova Reduty - sídlo Slovenskej filharmónie- sa opätovne stala miestom konania významného
medzinárodného politicko-spoločenského podujatia. V dňoch 23. – 24. 11. 2005 sa  tu uskutočnil
Okrúhly stôl ministrov hospodárstva 17 krajín Stredoeurópskej iniciatívy a  8. Ekonomického fóra.

Štátna filharmónia Košice (ďalej len „ŠF Košice“)
uskutočnila spolu 97 koncertov (z toho 80 výkonov orchestra), čo je nárast oproti roku 2004.  Na
náraste výkonov sa podieľali najmä koncerty ŠF Košice v zahraničí (spolu 14, keď v roku 2004 to
bol iba 1 koncert). Popri účinkovaní na domácom pódiu účinkovala ŠF Košice na 15 koncertoch
mimo Košíc. Významný je podiel koncertov určených na výchovu mladého poslucháča – 25
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(z toho 7 mimo Košíc). Na koncertoch vo vlastnej réžii  sa zúčastnilo  24 728 poslucháčov.    ŠF
Košice je organizátorom troch hudobných festivalov – v roku 2005 sa uskutočnil jubilejný 50.
ročník Košickej hudobnej jari, 35. ročník Medzinárodného organového festivalu a 3. ročník
Festivalu súčasného umenia. V roku 2005 odznelo 9 premiér, z toho bolo 8 diel slovenských
autorov (ako objednávka dielo V. Kubičku Requiem, premiéra symfonickej verzie diela V. Godára
Stála Matka, ďalej skladby V. Janárčekovej, M. Linhu, J. Vaju, J. Podprockého, T. Lučivjanského).
Orchester absolvoval umelecké turné v Mexiku, účinkoval v Poľsku a Maďarsku.

Štátny komorný orchester Žilina (ďalej len „ŠKO Žilina“)
zrealizoval spolu 119 koncertov (v roku 2004 to bolo 101 koncertov), z toho  je až 91 výkonov
orchestra (v roku 2004 to bolo 67 výkonov). Nárast je v počte koncertov zrealizovaných na
domácom pódiu a významne sa zvýšil aj počet výkonov v zahraničí – 43
(v roku 2004 zrealizoval 26 zahraničných vystúpení). ŠKO Žilina uviedol 17 diel slovenských
autorov, z toho 5 vo svetovej premiére (2 diela  I. Zeljenku, ďalej V. Godára, P. Breinera,
J. Gahéra) a slovenskú premiéru diela J. M. Spergera. Dramaturgia zohľadnila aj prácu
s cieľovými skupinami, najmä výchovu mladého poslucháča (8 výchovných koncertov, 6
koncertov pre rodičov s deťmi, 10 koncertov v cykle „M“) a potrebu hosťovania v iných
slovenských mestách (20). Vyvrcholením domácej umeleckej sezóny bolo účinkovanie na 15.
Stredoeurópskom festivale koncertného umenia v Žiline, koncertné uvedenie Verdiho opery
Rigoletto, či vystúpenie na festivale Bratislavské hudobné slávnosti.  ŠKO Žilina až tretinu svojej
umeleckej činnosti realizoval v zahraničí, keď v rámci 10 zájazdov zrealizoval 43 koncertov.
Účinkoval na významných európskych i zámorských pódiách (Belgicko, Nemecko, Rakúsko, ČR,
Španielsko, Švajčiarsko – na prestížnom festivale Bodensee). Prvýkrát absolvoval turné do Kanady
(Vancouver) a do Turecka, kde účinkoval  na Medzinárodnom hudobnom festivale v Ankare.
K najvýznamnejším  patrilo opätovné účinkovanie na Jarnom festivale vo Viedni v sále
Musikvereinu. ŠKO Žilina si udržuje doterajší trend nárastu celkového počtu návštevníkov. V roku
2005 to bolo 16 127 poslucháčov
(v roku 2004 – 15 635).

Slovenský ľudový umelecký kolektív (ďalej len „SĽUK“)
v roku 2005 zrealizoval 134 predstavení (čo je o 28 predstavení viac ako v roku 2004), z toho 24
v zahraničí. Predstavenia SĽUKu videlo približne 47 000 divákov.  SĽUK zrealizoval premiéru
programu Gašparko určenú pre detského diváka a v koprodukcii s Divadlom Nová scéna premiéru
muzikálu Na skle maľované. Uviedol tiež prvý program z cyklu Osobnosti. V rámci svojej
vydavateľskej činnosti nahral Ľudový orchester SĽUKu pre vydavateľstvo Forza  už 8. titul
s názvom Láska, bože, láska. Veľkú časť svojej umeleckej činnosti realizuje SĽUK mimo
vlastného pódia. Účinkoval na domácich festivaloch v Detve, Heľpe, Skalici, ako aj na podujatiach
v zahraničí – ČR, Rakúsko a absolvoval turné do Belgicka a Francúzska, kde vystúpil na 22.
Svetovom folklórnom festivale. SĽUK  pripravil Zadunajský majáles v areáli Rusoviec a podieľal
sa na medzinárodnom projekte Rusovce bez hraníc.

Umelecký súbor Lúčnica
v roku 2005 uskutočnil 89 vystúpení (o 19 viac ako v roku 2004), z toho 28 v zahraničí. Tanečný
súbor zrealizoval 59 vystúpení (z toho 42 na Slovensku a 17 v zahraničí), spevácky zbor 30
vystúpení (19 na Slovensku a 11 v zahraničí).  Vystúpenia súborov Lúčnice videlo doma
v zahraničí približne 50 000 divákov.  Tanečný súbor naštudoval a uviedol program Lúčnica 2005,
uvádzal tiež reprezentačný program a príležitostne zostavené programy pre menšie javiská.
Spevácky zbor obnovil premiéru diela V. Kubičku Evanjelium podľa Lukáša a podieľal sa na
slovenskej premiére opery G.Verdiho La Battaglia di Legnano, ktorá odznela na hudobnom
festivale Zámocké hry zvolenské. Súbory spolupracovali na vydaní reprezentačného DVD albumu,
spevácky zbor s vydavateľstvom Musica, s.r.o. vydal zvukový nosič Vianoce s Lúčnicou –
najkrajšie vianočné koledy a piesne. Tanečný súbor s úspechom účinkoval v ČR (o. i. Praha, Brno)
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a absolvoval zájazd do Egypta; spevácky zbor sa zúčastnil na Medzinárodnej súťaži speváckych
zborov E.H.Griega v Nórsku, kde v dvoch kategóriách získal 2. miesto a 3. miesto ceny Grand
Prix.

Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia – Ifjú Szivek (ďalej len „MUS“)
uskutočnil v roku 2005 celkom 51 vystúpení, z toho 36 vystúpení doma (15 výchovných koncertov,
21 celovečerných) a 18 vystúpení v zahraničí (3 výchovné koncerty a 15 celovečerných). V roku
2005 MUS oslávil  50. výročie založenia. Pri tejto príležitosti pripravil premiéru programu Listy.
Tento program, komponovaný po stopách výskumnej cesty Bartóka a Kodálya, prezentuje
slovenskú, maďarskú, rómsku a židovskú ľudovú hudbu, resp. ľudové tance. Pri príležitosti jubilea
MUS vydal knihu o dejinách 50. ročného súboru, kde dostali slovo i bývalí riaditelia, umeleckí
vedúci, choreografi a ostatní bývalí členovia MUS.
MUS nadviazal kontakt s Gymnáziom s vyučovacím jazykom maďarským v Bratislave, nakoľko
študenti prejavujú veľký záujem o ľudový tanec a ľudovú hudbu. Po schválení učebných osnov na
VÚC, na Slovenskom pedagogickom inštitúte a na Ministerstve školstva SR v roku 2006 môžu
prebiehať prijímacie skúšky do špeciálnej gymnaziálnej triedy s výučbou etnografie, folkloristiky
a ľudového tanca.

Výtvarné umenie, fotografia, architektúra a dizajn

Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti
pripravil v roku 2005 okrem tradičných podujatí aj spektrum nových umeleckých aktivít, ktoré
dosahujú vysokú umeleckú úroveň, vyznačujú sa tvorivou invenciou a novými prístupmi vo
výchove detí k umeniu. Najväčšou a najúspešnejšou aktivitou v roku 2005 bol jubilejný 20. ročník
Bienále ilustrácií Bratislava, ktorého sa zúčastnilo 410 výtvarníkov zo 48 krajín sveta s 2 966
originálmi ilustrácií detských kníh. Súčasťou Bienále boli aj viaceré sprievodné podujatia,
Medzinárodné sympózium BIB, pracovný seminár pre začínajúcich ilustrátorov z rôznych krajín
a kontinentov UNESCO - BIB WORKSHOP Albína Brunovského, Pamätná známka Slovenskej
pošty – s ilustráciou oceneného držiteľa GRAND PRIX za predchádzajúci ročník,  výstava
ilustrácií a kníh nositeľov medaily H.CH. Andersena za predchádzajúci rok - Výstava držiteľa ceny
IBBY – medaily H.CH. Andersena. Počas Bienále sa uskutočnili sprievodné výstavy, napr.
samostatná autorská výstava držiteľky GRAND PRIX BIB 2003 z Japonska Iku Dekune, výstava
Noma Concours (kolekciu ilustrácií poskytlo ACCU/Asia Pacific Cultural Centre for UNESCO
v Tokiu), výstava významného slovenského ilustrátora Ľubomíra Kellenbergera a ďalšie. Zvýšením
ceny vstupenky prišlo síce k  zvýšeniu príjmov organizácie (o 190 073,- Sk), ale zároveň aj
k výraznému úbytku návštevníkov. Okrem samotného Bienále a jeho sprievodných podujatí sa
uskutočnilo v roku 2005 aj ďalších 15 výstavných podujatí prezentujúcich Bienále doma aj
v zahraničí.
V rámci výstavnej činnosti  Bibiany bolo inštalovaných 16 výstav, z toho 14 nových. Zvlášť treba
spomenúť výstavu Lietajúci kufor, ktorá sa niesla v znamení 200. výročia narodenia dánskeho
rozprávkara H. Ch. Andersena.  Nosnými výstavami boli aj výstavy Pozor sklo, Kráľovstvo čiar
a farieb a Deti ticha, ktorá ponúkla spoznávanie sveta nepočujúcich. Mimo priestoru Bibiany sa
reinštalovali 4 výstavy (Prešov, Martin, Piešťany, Poprad). Uskutočnilo sa niekoľko nových
programov, napr. Dúhový vláčik a Sklíčka. Nový program Play Andersen mal mimoriadnu odozvu
zo strany detského návštevníka. Bibiana sa zúčastnila Putovného festivalu divadiel 18 krajín
Európskej únie EUTAC 2005 v Japonsku s predstavením O škaredom káčatku. V roku 2005 sa
uskutočnil 5. ročník medzinárodnej prehliadky alternatívnych a bábkových divadiel Hráme pre vás,
na ktorom sa uviedlo 18 predstavení. V roku 2005 sa prestavovalo 20 programov, z toho 9 nových,
ktoré mali spolu 223 predstavení. Bibiana zorganizovala súťaže Najkrajšie knihy Slovenska,
Najkrajšie a najlepšie detské knihy jari, leta, jesene a zimy, pričom kolekcie týchto kníh boli
prezentované na medzinárodných podujatiach, prípadne samostatných výstavách (Varšava,
Frankfurt, viaceré mestá Fínsko). Cenu Ľudovíta Fullu v roku 2005 získal ilustrátor Peter Uchnár
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a cenu Trojruža spisovateľka Jana Šrámková. Medzinárodný dom v roku 2005 pokračoval vo
vydávaní odborného periodika o umení pre deti Revue Bibiana, uskutočnil aj pravidelný hodnotiaci
celoslovenský seminár Literatúra a ilustračná tvorba pre deti a mládež 2004 a Dni detskej knihy
2005 -  stretnutie tvorcov kníh s deťmi a odborný seminár pre knihovníkov a pedagógov.

Slovenské centrum dizajnu  (ďalej len „SCD“)
pripravuje od októbra 2005 nový typ informačného média - Newsletter SCD, ktorý poskytuje
mesačný prehľad aktivít SCD a zároveň slúži aj ako upútavka na iné aktivity
v oblasti dizajnu a podporuje interaktívnosť. Medzinárodný seminár Okrúhly stôl poukázal na
úlohu, akú zohráva dizajn  v konkurencieschopnosti ekonomiky a rozvoji súčasnej Európy. SCD je
tradičným spoluorganizátorom medzinárodnej súťaže Mladý obal 2005, ktorú organizuje Design
centrum ČR. Súťaž má dlhodobú podporu Medzinárodnej rady grafického dizajnu ICOGRADA.
Nekomerčná výstava nábytkového dizajnu Fórum dizajnu 2005 sa uskutočnila ako súčasť veľtrhu
Nábytok a bývanie v Nitre. Umožnila priamy kontakt študentov s výrobnou a spotrebiteľskou
sférou. Na výstave bola prvýkrát udelená cena Fóra dizajnu 2005.  V roku 2005 sa uskutočnilo
druhé kolo súťaže Ohýbaná stolička II, ktorej cieľom je podpora dizajnérskej tvorby
a sprostredkovanie priamych kontaktov dizajnérov s výrobnou sférou, skvalitnenie dizajnu
priemyselnej produkcie a propagácia kvalitného pôvodného slovenského dizajnu. SCD spolu
s grafickými dizajnérmi a kurátormi Johannou Balušíkovou (SR) a Alanom Zárubom (ČR)
pripravilo prezentáciu výstavy e-a-t (experiment a typografia).
Spolu s výrobcom obalov Kappa Štúrovo SCD zorganizovalo v galérii K.F.A. v Bratislave druhý
ročník Workshopu Kappa, ktorého sa zúčastňujú študenti slovenských a českých vysokých škôl
umeleckého a technického zamerania a v spolupráci s Design centrom Českej republiky v Brne sa
v Bratislave uskutočnila reinštalácia výstavy diela významného grafického dizajnéra Stefana
Sagmeistera. Ako súčasť plnenia vládnej úlohy vyhlásilo SCD súťaž návrhov plagátov s tematikou
boja proti diskriminácii a jej podobám v súčasnej spoločnosti Imagine... Predstav si všetkých ľudí,
určenú študentom všetkých stredných a vysokých škôl na Slovensku so zameraním na grafický
dizajn. V roku 2005 bola vydaná publikácia Archív dizajnu (prehľad o ziskoch Archívu dizajnu
SCD za rok 2005) a Multimediálna prezentácia Slovenský dizajn 1990-2005 (kompletná informácia
o tejto sumarizujúcej celoslovenskej výstave).
K výstave REDESIGN, ktorú organizovalo berlínske Internationales Design Zentrum, vydalo SCD
dvojjazyčný informačný leták, ktorý bol k dispozícii návštevníkom výstavy. Cieľom výstavy bolo
predstaviť osem nových členských krajín Európskej únie – Českú republiku, Estónsko, Litvu,
Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko a Slovensko. SCD zabezpečilo aktívnu účasť na
medzinárodnom festivale dizajnu Design blok v Prahe.
Pripravilo reinštaláciu úspešného projektu stredoeurópskej typografie Bookmark, ktorý mal
premiéru v roku 2004 v Haagu. Okrem reinštalácií výstavy na Slovensku pripravilo SCD aj
reinštalácie v krajinách, ktoré sa zúčastnili na projekte. Projekt Enlargement - súčasťou prezentácie
slovenskej kultúry v Corku bola výstava slovenského výtvarného umenia prezentovaná v Cork
Vision Centre.

Audiovízia a film

Ministerstvo kultúry realizovalo hlavné úlohy v oblasti audiovízie prostredníctvom príspevkovej
organizácie Slovenský filmový ústav (ďalej len „SFÚ). V roku 2005 vláda SR schválila projekt
Systematickej obnovy audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovania. Cieľom tohto
projektu je postupné vytvorenie Fondu kinematografickej zložky národného kultúrneho dedičstva
na nových nosičoch (pri zachovaní pôvodnej kvality). Obnova sa v roku 2005 týkala
spravodajských filmov Týždeň vo filme (z rokov 1945 – 1963), fondu Historické materiály (295
titulov), ale i fondov dlhometrážnej hranej a krátkometrážnej animovanej a dokumentárnej tvorby.
V súvislosti s riešením problému uskladnenia zbierkových fondov (7 928 duplikačných pozitívov
slovenských filmov a zahraničné zbierkové fondy) SFÚ zabezpečil prenájom centrálneho
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skladového priestoru v Pezinku, ktorý predstavuje výrazné zlepšenie skladovacích podmienok
filmového materiálu.
V roku 2005 sa pokračovalo v prácach na budovaní integrovaného informačného systému SK
CINEMA – v dopĺňaní, overovaní a kontrole dát jednotlivých databáz (Hraný film, Animovaný
film, Dokumentárny film, Spravodajský film, Historické materiály a letopisy, Fotografie a plagáty,
Bibliografia). Hlavným cieľom tohto systému je predovšetkým automatizácia činností súvisiacich
s katalogizáciou a s využívaním archívnych zbierok, ako aj vytvorenie systémových nástrojov na
sústreďovanie, triedenie, vyhľadávanie a sprístupňovanie komplexných informácií o slovenskej
kinematografii. V rámci koncepcie edičných aktivít vydal SFÚ okrem Filmovej ročenky 2004
profil režiséra Pedra Almodóvara, monografiu Juraj Jakubisko a publikáciu Filmové profily. SFÚ
pokračoval vo vydávaní mesačníka Film.sk, venoval sa príprave vydania viacerých titulov – napr.
profilu režiséra Wima Wendersa a ako spoluvydavateľ sa podieľal na vydaní publikácie
Kameraman Stanislav Szomolányi, knižného vydania scenárov k filmom režiséra Dušana Hanáka
3 scénáře a druhého pokračovania výberu z textov filmového kritika a publicistu Pavla Branka
Straty a nálezy 2. Na základe úspechu a dobrej predajnosti filmu režiséra D. Hanáka Obrazy
starého sveta na DVD bol tento titul vydaný po druhý raz. Novým DVD titulom bol film Krvavá
pani animátora V. Kubala. Pre potreby prezentácie slovenskej kinematografie slovenského
audiovizuálneho prostredia na MFF Cannes 2005 a ďalších zahraničných podujatiach boli vydané
publikácie Slovak Films 1993 – 2005 a Slovak Film Guide 2005.
Národné kinematografické centrum (ďalej len„NKC“, organizačná zložka SFÚ) v roku 2005
pôsobilo ako servisné pracovisko pre Európske audiovizuálne observatórium (EAO)
a kinematografický fond Rady Európy Eurimages. NKC spoluorganizovalo s Ministerstvom
kultúry SR zasadnutie výkonného výboru EAO v Bratislave so sprievodným odborným seminárom
(16.-17. júna 2005) a sprievodnou projekciou filmu režiséra  M. Šulíka Slnečný štát. Zasadnutie sa
konalo v rámci predsedníctva SR v EAO v roku 2005.
Audiovizuálne informačné centrum (ďalej len „AIC“, oddelenie NKC) pôsobí ako informačné
centrum o dianí v audiovízii na Slovensku a v zahraničí.
SFÚ zabezpečil prezentáciu slovenských filmov v zahraničí na takmer 80 podujatiach v 27 štátoch
(63 miest) sveta – napr. festival animovaných filmov v Ottawe, retrospektíva filmov J. Jakubiska
v talianskom Terste, Dni slovenskej kultúry v Helsinkách, Sofii, Frankfurte nad Mohanom.
Významnou prezentáciou bolo zastúpenie SR na 40. MFF v Karlových Varoch a recipročnom
podujatí Týždeň slovenského filmu v Pekingu. SFÚ už po druhýkrát pripravil účasť slovenskej
misie na medzinárodnom filmovom trhu v Cannes 2005, kde sa SR prezentovala v spoločnom
česko–slovensko–poľskom pavilóne.

Tlačová agentúra Slovenskej republiky (ďalej len „TASR“)
Hlavnou činnosťou agentúry je zabezpečovanie slovného a obrazového spravodajstva, ktoré na
základe zmlúv dodáva periodickej tlači, rozhlasom, televíziám a ďalším právnickým a fyzickým
osobám v Slovenskej republike i mimo jej územia. Na požiadanie vydáva v plnom znení
vyhlásenia ústredných orgánov Slovenskej republiky, informuje  o stanoviskách a ústnych
a písomných oznámeniach štátnych orgánov Slovenskej republiky a ich poradných orgánov,
štátnych organizácii  a ústavných činiteľov.
Spravodajskú produkciu TASR v roku 2005 predstavovalo vyše 201 000 slovných, grafických,
obrazových a zvukových informácií. Tematické členenie a spracúvanie spravodajstva bolo: domáci
servis, ekonomický servis, medzinárodný servis, športový servis, regionálne spravodajstvo,
obrazový servis, exportný servis, TOP spravodajstvo, zvukový servis, dokumentačné databázy
a bulletiny.
Na domácom mediálnom trhu aj v zahraničí si agentúra udržiava postavenie najrešpektovanejšieho
informačného zdroja o dianí na Slovensku. Ako multimediálna národná informačná inštitúcia je
svojou produkciou porovnateľná s partnerskými európskymi národnými agentúrami, ktorým podľa
dohodnutých zmluvných podmienok alebo na výmennej báze sprostredkúva  udalosti zo
Slovenska.
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Knižnice a knižničná činnosť

Slovenská národná knižnica v Martine (ďalej len „SNK“)
Na základe uznesenie vlády SR č. 801/2002 k Programu elektronizácie knižníc v SR v súlade
s projektom Knižnično-informačný systém tretej generácie (KIS3G) v ďalších knižniciach
Slovenskej republiky postupne implementovali spoločný knižnično-informačný softvér Virtua.
V systéme Virtua SNK rozvíjala centrálny katalóg Slovenská knižnica a digitálnu knižnicu
Memoria slovaca. Do projektu bolo v roku 2005 v rôznych formách spolupráce zapojených
dvadsaťdva knižníc SR. SNK začala v roku 2005 distribuovať Knižničný a informačný softvér pre
malé a stredné knižnice (KIS MaSK) založený  na  báze  databázového  systému  WINISIS.  SNK
zabezpečila pre všetky knižnice na Slovensku prístup do bázy EBSCO v rámci projektu eIFL
Direct a zároveň pripravila preklady manuálov pre formát MARC 21.
V oblasti doplňovania fondov SNK získala 21 333 (v roku 2004 – 26 354) knižničných jednotiek,
z toho 16 364 (v roku 2004 – 22 213) povinných výtlačkov. V rámci sledovania základných
ukazovateľov bol zaznamenaný pokles návštevníkov 68 025 (v roku 2004 –75 807) a mierny
pokles výpožičiek 137 280 (v roku 2004 – 146 275). Na druhej strane narástol počet
registrovaných používateľov 9 705 (v roku  2004 – 8 666), počet medziknižničných výpožičiek
8 254 na (v roku 2004 – 7 197) a počet zhotovených rešerší na 2 862 (v roku 2004 – 2 455).
V rámci edičnej činnosti vydala SNK 56 titulov (v r. 2004 – 35).
Národný bibliografický ústav SNK pokračoval v pravidelnom sprístupňovaní Slovenskej
národnej bibliografie. V programe výskumu dejín knižnej kultúry spracoval celý rad autorských
štúdií a pripravil niekoľko celoslovenských podujatí. Vydal CD-ROM Bratislavský antifonár III.
Archív literatúry a umenia SNK doplnil fond o 55 248 (v r. 2004 – 37 588) archívnych
dokumentov (literárne a hudobné rukopisy a fotografie). Zostavil a vydal Inventár rukopisov ALU
SNK č. 28. Archív navštívilo 934 (v roku 2004 – 833) bádateľov, počet výpožičiek archívnych
dokumentov dosiahol číslo 55 472 (v roku 2004 – 50 742).
Národný biografický ústav SNK získal 792 (v roku 2004 – 576) biografických dokumentov a 695
(v roku 2004 – 570) biografických výstrižkov zo súčasnej i staršej tlače. Vydal zborník Biografické
štúdie 31. K významným prezentačným podujatiam zorganizoval ďalší ročník Martinskej literárnej
jari, Týždňa slovenských knižníc, výstavu Slovenský exil 20. storočia I. etapa (1900 – 1959),
Ladislav Novomeský v osnove slovenského života, Slovenské cesty k slobode Dominika Tatarku
a Modrá krv, tlačiarenská čerň. Šľachtické knižnice 1500 – 1700.
Múzeum Ľ. Štúra (Modra) v roku 2005 doplnilo fond o 51 (v roku 2004 – 4) zbierkových
predmetov, pripravilo 42 (v roku 2004 – 47) podujatí, 6 (v roku 2004 – 6) výstav. Celková
návštevnosť múzea v roku 2005 bola 15 322 (v roku 2004 –18 583) osôb.
Celkový počet návštevníkov Slovanského  múzea A. S. Puškina Brodzany bol  3  835  osôb
(v roku 2004 4 547 osôb).

Univerzitná knižnica v Bratislave ( ďalej len “UKB“)
bola pre rozsiahlu rekonštrukciu svojich troch historických budov do 19. 4. 2005 pre verejnosť
zatvorená, avšak okrem niektorých služieb prebiehali všetky činnosti knižnice, pričom celkové
ukončenie rekonštrukcie UKB sa predpokladá v roku 2006.
Medzi prioritné úlohy UKB v uplynulom období patrilo zabezpečenie prevádzky Multifunkčného
kultúrneho centra UKB, ktoré uskutočnilo 51 akcií. Naďalej sa pokračuje v retrokonverzii
knižničného fondu v nadväznosti na automatizovaný výpožičný systém.UKB zabezpečovala tvorbu
celoštátneho súborného katalógu periodík, pričom spolupracovala takmer s 200 knižnicami SR.
V roku 2005 bolo založené pracovisko INFO USA a v priebehu roka Centrum ruských štúdií. Na
základe dohody medzi UKB, Ústrednej knižnice SAV a Rakúskeho veľvyslanectva bola do UKB
delimitovaná Rakúska knižnica.
V UKB pôsobí digitalizačné stredisko, ktoré je vývojovým a experimentálnym pracoviskom na
ochranné kopírovanie, digitalizáciu a sprístupňovanie literárneho kultúrneho dedičstva SR.
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V rámci Regionálneho participačného programu UNESCO spolupracuje UKB na dvoch menších
projektoch: Digitálna knižnica a archív v oblasti technických vied a Služby
s pridanou hodnotou pre Pamäť sveta. Stredisko UNESCO v UKB vykonávalo funkciu
Sekretariátu Slovenského výboru pre program UNESCO Pamäť sveta. Z titulu národného
koordinátora Pridružených škôl UNESCO v SR stredisko zabezpečuje účasť slovenských škôl
v celosvetovom multimediálnom projekte, financovanom firmou Daimler-Chrysler,  Mondialogo.
Depozitná knižnica NATO pokračovala v spolupráci s Knižnicou NATO v Bruseli a zaradila sa do
európskej siete špecializovaného knižničného a informačného systému NATO,
s Informačným centrom NATO v Prahe a v roku 2005 nadviazala kontakt s Depozitnou knižnicou
NATO v Prištine. V rámci medzinárodného systému ISSN sa zabezpečovala systematická činnosť
Národnej agentúry ISSN.
V roku 2005 fond UKB obsahoval 2 434 584 kn. j. (v roku 2004 – 2 405 139). Z toho prírastok
knižničného fondu spolu bol 29 739 kn. j. (v roku 2004 – 28 678 ), výpožičky 768 788 zväzkov
(počas rekonštrukcie v roku 2004 – 6 563), kultúrno-vzdelávacie podujatia – 378 podujatí (v roku
2004 - 24 podujatí), edičná činnosť 13 titulov ( v roku 2004 –9). V priebehu roka 2005 bolo
v knižnici zaregistrovaných 17 215 čitateľov, z toho 16 015 nových čitateľov a 1164 čitateľov si
prolongovalo členstvo.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (ďalej len „ŠVK, B.B.“)
Štátna vedecká knižnica je univerzálnou vedeckou knižnicou Slovenskej republiky so
špecializovaným organizačným útvarom Literárnym a hudobným múzeom. Fond knižnice v roku
2005 obsahoval 1 658 605 kn. j. (v roku 2004 – 1 654 790 ). V roku 2005 rozšírila svoj fond o 14
885 kn. j. (v roku 2004 – 13 418), z toho povinné výtlačky tvorili 6 297 kn. j. (v roku 2004 – 6 362)
a prírastok kúpou 5 313 kn. j (v roku 2004 len 3 362). Poskytla 402 721 výpožičiek (v roku 2004 –
382 903) pre 7 697 používateľov (v roku 2004 – 8 155). Knižnicu navštívilo 164 890 návštevníkov
(v roku 2004 – 140 042). Knižnica v rámci svojej edičnej činnosti vydala 5 titulov. Používateľom
bolo k dispozícii 13 špecializovaných študovní, v priebehu roka bol ich počet rozšírený na 15, a to
otvorením Centra ruských štúdií a Info USA v spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku.
Knižnica sprístupnila čítacie a internetové pracovisko aj pre nevidiacich a slabozrakých občanov.
V priestoroch knižnice sa v apríli uskutočnilo rokovanie ministrov kultúry krajín V4, Rakúska,
Slovinska a Ruska. V oblasti prevádzkovania knižnično-informačného systému Virtua uviedli do
prevádzky modul „Akvizícia a elektronická žiadanka“.
Organizačnou súčasťou knižnice je Literárne a hudobné múzeum (ďalej len „LHM“). Múzeum
zabezpečovalo počas roka prevádzku v piatich expozíciách: v Pamätnom dome J.G.Tajovského
v Tajove, Pamätnej izbe Jozefa Murgaša v Tajove, a Pamätnej izbe Pavla Tonkoviča
v Podkoniciach a v expozíciách Múzeum – domov múz v Banskej Bystrici a Ľudové hudobné
nástroje na Slovensku. V roku 2005 múzeum začalo realizovať projekt: Práca s marginalizovanými
skupinami obyvateľstva (telesne, mentálne postihnuté deti a mládež, zrakovo a sluchovo postihnutí
občania, alkoholovo, drogovo a inak závislí občania) v prostredí knižnice a múzea a uskutočnilo 45
podujatí.
Expozície LHM spolu navštívilo 11 242 návštevníkov (v roku 2004 - 12 999). V roku 2005
realizovalo 2 nové výstavy, 2 prevzaté výstavy od SNLM Martin a od Horehronského múzea
z Brezna a 2 výstavy boli reprízované v iných inštitúciách. Múzeum pripravilo 120 kultúrno-
vzdelávacích, odborných a umeleckých podujatí, ktoré navštívilo 3 960 návštevníkov.

Štátna vedecká knižnica v Prešove(ďalej len „ŠVK, PO“)
je univerzálna vedecká knižnica s univerzálnym knižničným fondom, ktorý v roku 2005 obsahoval
473 487 kn. j. (v roku 2004 – 465 780). V roku 2005 rozšírila svoj fond o 7 922 kn. j. (v roku 2004
– 6 250), z toho povinné výtlačky tvorili 3 763 kn. j. (v roku 2004 – 2 967), ako dar získali 574
kn. j.(v roku 2004 – 393) a kúpou nadobudli 3 513 k. j. (v roku 2004 – 2 803 kn. j.). V roku 2005
knižnica poskytla 196 807 výpožičiek (v roku 2004 – 234 438) pre 7 525 registrovaných
používateľov (v roku 2004 – 7 538). Knižnicu navštívilo 143 119 návštevníkov (v roku 2004 – 161
094). Knižnica v rámci svojej edičnej činnosti vydala 6 titulov (v roku 2004 – 1), z toho 4
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personálne bibliografie s 2 ukrajinské bibliografie. Prezenčné knižnično-informačné služby
knižnica poskytuje v 4 študovniach a v 1 čitárni. Mierny pokles niektorých ukazovateľov činnosti
zapríčinila v priebehu roka realizovaná implementácia a spustenie prevádzky nového knižnično-
informačného softvéru, a takisto aj úprava (skrátenie) pracovnej doby na oddelení knižnično-
informačných služieb.
V oblasti rozširovania a skvalitňovania poskytovaných knižnično-informačných služieb knižnica
zrealizovala prechod na nový integrovaný knižničný systém Virtua v module výpožičky a OPAC
od 1. júna 2005. Knižnica poskytovala priestor pre poradenskú činnosť v spolupráci s inými
organizáciami a inštitúciami. Zriadila a sprístupnila tri nové pracoviská – vzdelávacie centrum,
slovanská študovňa, pracovisko konzervovania a reštaurovania dokumentov. Osobitnú pozornosť
venovala v roku 2005 spolupráci v oblasti kooperatívnej katalogizácie, tvorbe autorít; spolupráci
pri budovaní článkovej databázy spracovávaním rusínskej a ukrajinskej bibliografie; koordinácii
bibliografie vedného odboru slavistika a spracovaniu historických tlačí 16. storočia vo fonde
Eparchiálnej knižnice a v knižnici rímsko-katolíckeho farského úradu, vrátane prípravy vydania 2.
časti XII. zv. Generálneho katalógu tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska
prostredníctvom KIS Virtua. Knižnica je partnerom v projekte s názvom „Vytvorenie siete
s informačným zabezpečením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc“.

Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ďalej len „ŠVK, KE“)
ako univerzálna vedecká knižnica je kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou
v oblasti knižničnej, bibliografickej, vedecko-výskumnej a kultúrno-vzdelávacej činnosti.
Knižničný fond knižnice v roku 2005 obsahoval 3 922 101 kn. j. (v roku 2004 – 3 914 760). V roku
2005 knižnica rozšírila svoj fond o 14 804 kn. j. (v roku 2004 – 14 670), z toho povinné výtlačky
tvorili
5 319 kn. j. (v roku 2004 – 5 967), dar 3 413 kn. j. ( v roku 2004 – 4 070) a kúpou získali 5 231 kn.
j (v roku 2004 – 3 502). Nárast prírastku kúpou bol spôsobený aj účelovou dotáciou zo strany MK
SR vo výške 1 mil. Sk. Knižnica poskytla 922 245 výpožičiek (v roku 2004 – 871 654) pre 11 691
registrovaných používateľov (v roku 2004 – 11 804). Knižnicu navštívilo 360 972 návštevníkov
(v roku 2004 – 362 585), ktorí využívali aj služby 10 špecializovaných študovní. Knižnica v rámci
svojej edičnej činnosti vydala v roku 2005 9 titulov (v roku 2004 – 9).
Výstavy a iné podujatia, organizované knižnicou  sa stretli s priaznivými ohlasmi, zvlášť podujatia
organizované v Info USA. V oblasti plnenia úloh na úseku bubliografie knižnica pokračovala
v riešení čiastkových úloh výskumnej úlohy Dejiny knižnej kultúry na Slovensku – spracovania
tlačí 16. storočia, budovanie databázy tlačí 17. a 18. storočia neslovacikálneho charakteru,
spracovanie Bibliografie článkov z inorečových novín a časopisov vychádzajúcich na Slovensku
v roku 1901-1918. Takisto boli súčinný pri budovaní Slovenskej národnej bibliografie. Ochranu
fondov, predovšetkým historických fondov, zabezpečuje v knižnici konzervátorské a reštaurátorské
pracovisko, ktoré vykonáva pravidelnú analýzu historických fondov a na základe jej výsledkov
vykonáva konzervovanie a reštaurovanie najviac ohrozených starých tlačí. Knižnica je partnerom
v projekte „Infocentrum a Stredisko vedecko-technických informácií“.

Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči (ďalej len „SKN“)
Hlavným predmetom činnosti knižnice  je pôsobnosť v oblasti šírenia informácií nevidiacim
a slabozrakým občanom SR prostredníctvom komplexných knižnično-informačných služieb,
spracovania, výroby, vydania, distribúcie a požičiavania dokumentov vo formách prístupných
vnímaniu nevidiacich a slabozrakých používateľov.
V knižnično-informačnej oblasti zaznamenala organizácia v roku 2005 prírastok knižničného fondu
1 687 kn. j. – 243 titulov (v roku 2004 – 1 501 kn. j. – 236 titulov), z toho zvukové dokumenty
tvorili 1 535 kn. j. – 174 titulov (v roku 2004 – 1 347 kn. j. – 165 titulov) a Braillové dokumenty
152 kn. j. – 69 titulov (v roku 2004 – 154 kn. j. – 71 titulov). Z celkového počtu zvukových
dokumentov boli v systéme DAISY spracované 3 tituly z oblasti odbornej a beletristickej literatúry.
Knižnica budovala aj fond cudzojazyčných dokumentov (zvukové a Braillové dokumenty
v českom, maďarskom, ruskom, nemeckom a anglickom jazyku) a v maďarskom jazyku vyhotovila
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9 titulov. V porovnaní s rokom 2004 bol prírastok knižničného fondu vyšší o 186 kn. j. V roku
2005 knižnica registrovala 1 633 používateľov (v roku 2004 – 1 901), počet výpožičiek dosiahol 36
898 kn. j., čo je oproti roku 2004 o 1298 výpožičiek menej. V roku 2005 vydávali 12 titulov
periodík z príspevku MK SR vo výške 450 tis. Sk (7 titulov vo zvukovom vyhotovení a 5
v Braillovom vyhotovení), ďalšie 3 tituly vydávajú s finančným prispením Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska. Počet abonentov vydávaných periodík, ale aj kalendárov, u ktorých
rastie záujem predovšetkým o zvukové periodiká a časopisy v elektronickej podobe, sa v priebehu
roka 2005 stabilizoval na 777.. Pokles zaznamenávajú Braillové periodiká. Priaznivý ohlas má
medzi používateľmi rozvoz Braillových a zvukových dokumentov pre ťažko mobilným
používateľom v sídle knižnice a aj zasielanie tzv. e-mailového balíčka 7 časopisov zasielaných 43
predplatiteľom. Knižnično-informačné služby sa poskytovali aj prostredníctvom absenčných
výpožičiek a zásielkovej služby. Všetky originály zvukových kníh a časopisov sú už vyhotovované
a následne archivované v digitálnej forme.

Múzeá a galérie

Slovenské národné múzeum (ďalej len „SNM“)
SNM, ako vrcholná múzejná inštitúcia v SR, zameralo svoju činnosť v roku 2005 najmä na štyri
zásadné priority - implementáciu systému CEMUZ v múzeách SNM a vybraných múzeách SR
vrátane jeho nových aplikácií; cyklus školení pre zamestnancov múzeí SR k právnym predpisom
pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva a súčinnosť s MK SR pri vypracovaní Stratégie rozvoja
múzeí a galérií v SR do roku 2010; realizáciu nosných projektov SNM v roku 2005; obnovenie
systematickej výchovnej a osvetovej práce s deťmi a mládežou (rozbehnutie pilotného projektu
„Škola v múzeu – veda hrou“).
V roku 2005 získalo múzeum 40 760 ks zbierkových predmetov.
V jednotlivých múzeách SNM prebehlo nasadenie všetkých potrebných aplikácií databázového
systému pre lokálne elektronické spracovanie evidencie zbierok (ESEZ), ako aj export dát do
centrálneho katalógu. SNM zároveň poskytovalo technologickú podporu múzeám SR pri
implementácii ESEZ, školenia a tréningy pre prácu s ESEZ a komunikáciu s CEMUZ a pripravené
boli aj analytické podklady pre vývoj ESEZ smerujúce k dátovej flexibilite a zvýšeniu
užívateľského komfortu, podklady pre ďalší vývoj aplikácie Sírius a podklady pre implementáciu
systému GIS a protokolu Z39.50.
V oblasti odbornej ochrany zbierkového fondu bolo v SNM ošetrených celkovo 22 858 ks
zbierkových predmetov.
V oblasti prezentačných aktivít sa SNM sprístupnilo v roku 2005 11 nových expozícií – napr.
reinštalovanú expozíciu v Pamätnom dome K. Mikszátha v Sklabinej, expozíciu Dejiny a kultúra
Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi, expozíciu venovanú hudobníckej rodine
Albrachtovcov v Hudobnom múzeu, expozíciu venovanú básnikovi B. Bálintovi na hrade Modrý
Kameň, expozíciu venovanú M. R. Štefánikovi v Košariskách, expozíciu Osudy slovenských Židov
v synagóge v Nitre a rozšírenú expozíciu Dejiny a kultúra karpatských Nemcov na Slovensku
v Múzeu kultúry karpatských Nemcov.
V rámci výstavnej činnosti SNM je potrebné spomenúť aj niekoľko nosných výstavných projektov:
napr. „Kým nevesta povedala áno – svadobné a predsvadobné zvyky meštianstva a šľachty ...“,
„Obrazopis sveta – Objektívom M.R. Štefánika“, „Z kabinetu starožitností – zbierka Rudolfa
Justa“, „Remeslá v toku času“ zrealizované SNM – Historickým múzeom, „Meč v dejinách –
počiatky mečov na Slovensku“ zrealizované SNM – Archeologickým múzeom, „Španielske umenie
v zbierkach SNM zrealizované SNM“ – Múzeom Bojnice a SNM – Múzeom Červený Kameň., a i.
Celkovo bolo v priebehu roka 2005 sprístupnených 179 výstav.
V oblasti netradičných múzejných aktivít, ako súčastí prezentačných aktivít, najväčší záujem
u verejnosti vzbudili podujatia ako napr. „Festival duchov a strašidiel“ a „Šľachtické Vianoce“
v SNM – Múzeum Bojnice, alebo podujatie „Hradné dni“ organizované SNM – Spišský hrad.
Mimoriadnej pozornosti verejnosti sa tešilo aj podujatie pripravené v rámci „Medzinárodného dňa
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múzeí – Noc múzeí a galérií“. SNM rozbehlo taktiež projekt „Škola v múzeu“. Celkovo bolo
v priebehu roka 2005, v priestoroch múzeí SNM, zorganizovaných 1 604 akcií rôzneho druhu.
Návštevnosť v múzeách spravovaných SNM za rok 2005, v porovnaní s rokom 2004, narástla
o 5 700 návštevníkov a dosiahla tak celkovú výšku 1 193 060 osôb .
V priebehu roka vydalo SNM 77 edičných titulov, katalógy, časopis Múzeum, polročník
Etnologické rozpravy, časopis Pamiatky a múzeá. Muzeologický kabinet SNM pripravil a vydal
metodickú pomôcku pre múzejníkov „Vademecum múzejníka“, ako aj zborník Ochrana kultúrneho
dedičstva VIII – Fórum konzervátora. Muzeologický kabinet, poverený vykonávaním úloh v oblasti
odborno-metodickej, poradenskej a informačnej, sa v priebehu roka 2005 zameral najmä na
školiace aktivity a metodickú činnosť. V analytickej činnosti sa zameral na rezortné analýzy
a spracovávanie odborných podkladov (napr. stav a úroveň odbornej starostlivosti o zbierkový fond
v špecializovaných múzeách SNM). Spracoval Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za
rok 2004 a pre MK SR pripravil štatistický výkaz KULT 09 – Múzeá.

Slovenské technické múzeum v Košiciach (ďalej len „STM“)
V rámci akvizičnej činnosti za rok 2005 STM nadobudlo do zbierkového fondu 211 ks zbierkových
predmetov. Z najvzácnejších prírastkov možno spomenúť darom nadobudnutú Helikoptéru UH-1,
lietadlo SU2 a repliku lietadla Polykarpov XIII.
STM pristúpilo k postupnému prechodu od elektronickej evidencie zbierkových predmetov
prostredníctvom doposiaľ využívanej aplikácie AMIS ku práci s nástrojmi novej IT vyvinutej pre
účely budovania centrálnej evidencie zbierkových predmetov. Počas roku 2005 bolo odborne
ošetrených 928 zbierkových predmetov, z toho 147 komplexne reštaurovaných.
Celkovo sa realizovalo 45 výstav. Z najvýznamnejších možno uviesť vlastné výstavy zo
zbierkového fondu STM: Svet zabudnutej elektrónky – repríza výstavy k 100. výročiu objavenia
Flemingovej diódy v Múzeu dopravy v Bratislave, Dr. Štefan Butkovič – výstava o prvom
riaditeľovi Technického múzea a priekopníkovi technického múzejníctva na Slovensku
a upútavková panelová výstava M. R. Štefánik v komplexe popularizačného astronomického
zariadenia STM. Celkovo navštívilo expozície a výstavy STM 43 337 návštevníkov. V zahraničí
bola realizovaná výstava Osobnosti vedy a techniky na Slovensku - v Technickom múzeu Brno
v Českej republike, Slovenskom inštitúte Budapešť v Maďarsku a na medzinárodnom letisku
Frankfurt nad Mohanom v rámci Dní slovenskej kultúry v Hessensku. Zbierkový fond STM bol
prezentovaný aj formou účasti na výstave Slovensko na mapách v 16. - 20. storočí. Taktiež na
podujatí Agrokomplex 2005 v Nitre - Regióny Slovenska, ako i Nostalgia Expo 2005.
V priebehu roka 2005 bolo riešených 7 ústavných vedecko-výskumných úloh, zameraných
na dokumentáciu zbierkových fondov dejín vedy, výroby a techniky v múzeách na Slovensku.
Z množstva ďalších podujatí, ktoré výrazne prispeli k propagácii múzea, možno uviesť: súbor
programov v rámci Medzinárodného dňa planetárií, Medzinárodného dňa múzeí, Dní európskeho
kultúrneho dedičstva, Dní poľskej kultúry, Dní českej kultúry a i.

Múzeum SNP v Banskej Bystrici
Múzeum SNP cieľavedome zhromažďuje, ochraňuje, vedecky, odborne spracúva, využíva
a sprístupňuje dokumenty múzejnej, archívnej a galerijnej hodnoty so vzťahom k dejinám
slovenskej spoločnosti v rokoch 1938-1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického
a národnooslobodzovacieho boja a SNP.
V roku 2005 boli realizované činnosti vrátane prípravy a realizácie encyklopedickej databázy pre
informačno-dokumentačné centrum múzea, ktoré bolo pre verejnosť otvorené v auguste roku 2005;
riešenie plánovaných vedecko-výskumných úloh; odborná evidencia, správa a ochrana zbierok,
výchovno-vzdelávacia a prezentačná činnosť, ako aj činnosti vyplývajúce z existencie Archívu
Múzea SNP a jeho povinností, ako špecializovaného verejného archívu, ktorý uchováva materiály
k účasti občanov v protifašistickom hnutí. Pracovníci odborného úseku riešili 11 vedecko-
výskumných úloh v roku 2005. Najrozsiahlejšou a najnáročnejšou bola štátna vedecká úloha
Ľudské straty a obete obyvateľov Slovenska v rokoch 2. svetovej vojny.
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Celkový počet návštevníkov - 279 584 (nárast oproti roku 2004 - 190 003), z toho 271 479
v expozíciách, na výstavách a 8 105 na kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských podujatiach
múzea. V roku 2005 múzeum zrealizovalo 25 výstav: Nosnou výstavou bola výstava realizovaná
k 50. výročiu Múzea SNP, pri príležitosti ktorého sa uskutočnila konferencia s medzinárodnou
účasťou. V auguste 2005 bolo sprístupnené dokumentačné a informačné centrum, ktoré ponúka
návštevníkom prostredníctvom PC databázu encyklopedicky spracovaných hesiel (5 700)
týkajúcich sa histórie rokov 1939 – 1945.
V priebehu roka múzeum reštaurovalo a nakonzervovalo 212 133 zbierkových predmetov, z toho
komplexne 4 598 ks. Do zbierok múzea pribudlo 2 455 ks zbierkových predmetov a súčasný stav
zbierkového fondu predstavuje 220 955 ks. Návštevnosť vrátane výstav a expozícií dosiahla
271 479 návštevníkov, vrátane slovenskej národnej expozície v Štátnom múzeu v Osvienčime.
Múzeum na 103 kultúrnovýchovných podujatiach zaznamenalo 8 105 návštevníkov. Úroveň
poskytovaných služieb návštevníkom Múzea SNP ocenila medzinárodná organizácia Let´s go
Publications a udelila múzeu ocenenie „Let´s go 2005“. V roku 2005 získalo múzeum aj prestížne
ocenenie „Múzeum roka 2004“ v kategórii pre špecializované múzeá a galérie s celoslovenskou
pôsobnosťou.

Slovenská národná galéria (ďalej len „SNG“)
Na prezentačnej činnosti SNG sa hlavnou mierou podieľalo dokončenie modernizácie
a sprístupnenie Eszterházyho paláca, ako najmodernejšieho výstavného priestoru na Slovensku .
Od júna 2005 sa tu sprístupnilo niekoľko významných výstav – ako Súčasné talianske umenie NO
CODE, výstava Márie Bartuszovej – Cesta k organickej plastike 1962 – 1996, kurátorský projekt
Slovenský mýtus a výstava fotografií Taliansko – jedinečná krajina. Medzi najvýznamnejšie
výstavné podujatia ostatných priestorov SNG patrili: Argentum pauperum – cín v zbierkach SNG,
Miesto zázrakov – premeny barokového oltára, výstava Ladislava Mednyánszkeho na Zámku
Zvolen. SNG sa podieľala na organizácii podujatia Socha piešťanských parkov (25. ročník)
a ďalších. Galéria vydala v roku 2005 spolu 23 edičných položiek.
Z medzinárodných aktivít SNG garantovala realizáciu česko-slovenskej expozície na 51. ročníku
Bienále výtvarného umenia v Benátkach s výstavou Model sveta / Quadrophonia, ďalej výstavu
Kolomana Sokola v Maďarskej národnej galérii v Budapešti, výstavu slovenskej grafiky
Metamorfózy média v Národnej galérii v Sofii, pripomienkovú výstavu Cypriána Majerníka
v Slovenskom inštitúte v Prahe, realizáciu výstavy Romana Ondáka v Tate Modern v Londýne
a ďalšie. V rámci akvizičnej činnosti sa podarilo kúpou i darmi získať niekoľko kolekcií
mimoriadneho domáceho i medzinárodného významu – celkovo SNG nadobudla do svojho
zbierkového fondu za vykazované obdobie 388 ks zbierkových predmetov, z toho bolo zakúpených
279 ks, darovaných 68 ks a získaných prevodom 41 ks. SNG v roku 2005 získala vzácny dar –
celoživotné dielo Štefana Schwartza. SNG zabezpečilo nákup kompletného portfólia Campbell´s
Soup I. od Andyho Warhola.
Z priebežnej vedecko-výskumnej činnosti treba okrem výskumu na prebiehajúcich a ukončených
prezentačných projektoch spomenúť pokračovanie prípravných prác na ďalších výstupoch cyklu
Dejiny slovenského výtvarného umenia – 19. storočie a Renesancia. SNG navštívilo  72 019
účastníkov na výstavách a expozíciách spolu a 56 366 návštevníkov na kultúrno-výchovných
a vzdelávacích akciách. V oblasti odbornej ochrany zbierkového fondu bolo v SNG ošetrených
celkovo 154 zbierkových predmetov, z toho komplexne 18.

Štátna galéria v Banskej Bystrici (ďalej len“ŠG, B.B.“)
Štátna galéria ako štátna zberateľská, vedecko-výskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia spravuje
tri pamiatkovo chránené objekty, v ktorých realizuje výstavnú a expozičnú činnosť. ŠG zrealizovala
v sledovanom období 22 výstav a 2 reprízy vlastných výstav. Celková návštevnosť na výstavách
a expozíciách ŠG bola 10 382 osôb. V roku 2005 sa ŠG podieľala na vydaní 8 katalógov
a propagačného materiálu k výstavným projektom. V roku 2005 bolo riešených 23 výskumných
úloh, ktoré sa dotýkali moderného a súčasného slovenského výtvarného umenia, súčasnej
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slovenskej grafiky, súčasného zahraničného umenia, umenia mladej generácie na Slovensku,
umenia 90. rokov na Slovensku, umenia regiónu a interpretácie výtvarného umenia – výstupmi boli
texty do katalógov, semináre, konferencie, výstavy. Priebežne bola vykonávaná príprava realizácie
Expozície slovenskej grafiky 20. storočia, ktorá sa sprístupní roku 2006. Galerijná pedagogika –
výstupy spočívali v odborných lektorátoch, prednáškach, tvorivých dielňach a animáciách spolu:
192. Návštevnosť kultúrno-výchovných a vzdelávacích akcií bola takmer 4 tis. osôb. V roku 2005
získala ŠG 34 nových prírastkov, čo predstavuje 159 ks, z ktorých 96 ks bolo získaných kúpou a 63
ks darom.

Východoslovenská galéria Košice (ďalej len „VSG“)
Hlavným zberateľským programom VSG je dokumentovanie výtvarného života vo
východoslovenskom regióne. Zbierkový fond, okrem reprezentatívnej zbierky umenia 19. a 20.
stor. z východoslovenského regiónu, poskytuje aj prehľad o umení na Slovensku najmä v 20. stor.
VSG k 31.12.2005 disponovala troma expozíciami -  expozícia "Maľba 19. storočia na východnom
Slovensku" prezentujúca prehľad diela umelcov, ktorých život a tvorba sú späté
s východoslovenským regiónom, expozícia "Július Jakoby" prezentujúca maliarsku tvorbu jedného
z najvýznamnejších tvorcov slovenskej maľby 20. storočia a expozícia "Slovenská grafika
 v zbierkach galérie" - výber zo slovenskej grafiky druhej polovice 20. storočia v širokom
generačnom rozpätí.
V roku 2005 usporiadala VSG úspešnú výstavu „K4 (Peter Kalmus, Alojz Klimo, Július Koller
 a Marek Kvetan)“, ktorá predstavila oblasť konceptuálnej maľby a kresby v tvorivom dialógu
troch autorov pod spoločným názvom “K4”. V roku 2005 bol zaznamenaný počet návštevníkov 14
045 na výstavách a expozíciách spolu a 3498 návštevníkov na 56 kultúrno-výchovných
a vzdelávacích aktivitách. V oblasti odbornej ochrany zbierkového fondu bolo vo VSG ošetrených
celkovo 109 zbierkových predmetov , z toho komplexne 9.
V rámci akvizičnej činnosti sa podarilo získať do zbierkového fondu VSG za vykazované obdobie
101 ks zbierkových predmetov, z toho bolo zakúpených 36 ks a darovaných 65 ks. Súčasný stav
zbierkového fondu predstavuje 6 971 ks zbierkových predmetov.
VSG v rámci ďalších činností sprístupňuje verejnosti knižničný fond a premietanie videosnímkov
o výtvarnom umení a celovečerných filmov vo Filmovom klube.

Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ďalej len „ÚĽUV“)
Ústredie ľudovej umeleckej výroby si v roku 2005 pripomenulo 60 rokov od svojho založenia.
V tejto súvislosti organizácia usporiadala projekt s celoslovenským i medzinárodným rozmerom,
ktorý pozostával z troch významných podujatí: medzinárodnej internetovej konferencie s názvom
Tradičné remeslá v ére digitálnej kultúry, festivalu tradičnej výroby Dni majstrov ÚĽUV 2005
a výstavy Kroje Slovenska v Galérii ÚLUV. V roku  2005 bolo slávnostne sprístupnené Regionálne
centrum remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici. V rámci neho začala pôsobiť nová samostatná
jednotka – Škola remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici, stála výstavná sieň – Galéria RCR
a konzultačné a informačné pracovisko pre ľudových umeleckých výrobcov a ostatnú verejnosť.
Integrálnou súčasťou kultúrno-vzdelávacej činnosti ÚĽUV bolo v roku 2005 naďalej organizovanie
kurzov tradičných remesiel a ľudových výrob pre verejnosť a tvorivých dielní pre jednotlivcov
a školské kolektívy. Škola remesiel ponúkla výučbu 20 rôznych techník. Spolu bolo otvorených 89
kurzov, v ktorých absolvovalo výučbu 369 účastníkov. Tvorivých dielní sa zúčastnilo 1 853 detí
a študentov. V rámci výstavných aktivít sa uskutočnilo spolu 12 výstav, z toho 5 v Galérii ÚĽUV
a 7 v priestore Dizajn štúdia ÚĽUV.  Výstavy navštívilo spolu 5 364 návštevníkov. V roku 2005
pokračovali intenzívne práce na napĺňaní databázy internetovej aplikácie Virtuálna galéria
umeleckej výroby.  V súčasnosti program obsahuje 8 200 štruktúrovaných strán s textami
a zobrazeniami. V rámci edičnej činnosti organizácia zabezpečila vydanie štyroch čísel časopisu
RUD, v edícii zborníkov zo sympózií remeselníkov vyšiel štvrtý titul s názvom Ľudové kováčstvo
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– techniky a funkcie výzdoby a v edícii Škola tradičnej výroby a remesiel bola vydaná príručka
Snovanie a tkanie plátna autora Juraja Zajonca.

Národné osvetové centrum (ďalej len „NOC“)
je vrcholná štátna inštitúcia pre osvetovú a informačnú oblasť, vedecká a vzdelávacia inštitúcia
v oblasti kultúry. Činnosti centra zahŕňajú tradičnú kultúru a osvetovú činnosť, vzdelávanie
v kultúre, edičné činnosti, dokumentáciu a tvorbu databáz, výskumnú činnosť, spoluprácu so
zahraničím a prezentačnú činnosť. Nosná časť odbornej činnosti je zameraná na záujmovú činnosť
miestnej a regionálnej kultúry, osobitne na  tradičnú ľudovú kultúru.
Po výraznej decentralizácii záujmových aktivít miestnej a regionálnej kultúry SR zostalo NOC
v pozícii hlavného organizátora dvoch najvýznamnejších celoslovenských aktivít  osobitého
významu v tejto oblasti kultúry - Folklórneho festivalu Východná a Scénickej žatvy.
V sledovanom období realizovalo Národné osvetové centrum prostredníctvom grantov
štrukturálnych fondov EÚ dva vzdelávacie projekty: Dištančné vzdelávanie v oblasti miestnej
a regionálnej kultúry a Získavanie nových zručností v oblasti kultúry. Do sféry vzdelávacích
projektov patrili Dni tradičnej kultúry zamerané na kultúrne aktivity podporené vzdelávaním
v oblasti tradičnej kultúry s participáciou ďalších krajín V4. Výtvarná súťaž Prečo som na svete
rád/rada a jej sprievodná vzdelávacia aktivita boli podporené finančnými prostriedkami
z Protidrogového fondu. Osobitnými projektom bol projekt Kultúrneho observatória a Kultúrno-
historickej topografie, zameraný na realizáciu aktivít podporujúcich možnosti revitalizácie
kultúrneho života v SR v miestnych a regionálnych podmienkach.
V rámci vydavateľskej činnosti vychádzali časopisy Javisko (štvrťročník amatérskeho divadla
a prednesu) a Národná osveta (mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti).

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo (ďalej len „SÚH“)
ako historicky najstaršia a najvýznamnejšia inštitúcia vedecko-kultúrneho charakteru na Slovensku
vykonávala činnosť zameranú na odborno-pozorovateľskú a výskumnú činnosť, kultúrno-
výchovnú a vzdelávaciu činnosť, edičnú a informačnú činnosť, výrobno-technickú činnosť, činnosť
správy organizácie, na činnosť Nitrianskej hvezdárne pri SÚH a zahraničné aktivity.
V oblasti kultúrno-výchovnej a vzdelávacej činnosti v rámci planetária SÚH zorganizovala rôzne
podujatia, na ktorých sa zúčastnilo 22 287 návštevníkov. V prvej polovici roka 2005 sa uskutočnilo
vyhodnotenie celoslovenskej súťaže „Astrofoto 2004“ a  aj celoslovenská vedomostná súťaž „Čo
vieš o hviezdach“. Činnosť vykazoval aj astronomický krúžok Astroklub zriadený pri SÚH.
V roku 2005 zorganizovala SÚH, okrem odborných seminárov, medzinárodnú konferenciu
„Spoznajme sa cez hviezdy“. Pracovníci hvezdárne sa v roku 2005 zúčastnili na niekoľkých
medzinárodných sympóziách a konferenciách (napr. medzinárodná konferencia AGU Chapman
Conference v Brazílii, Medzinárodná konferencia IPS v Nantes, a i.).  Aj naďalej sa rozvíjala
spolupráca s partnerskými inštitúciami doma i v zahraničí (napr. AsÚ, SAV, AÚ AV ČR
v Ondřejove, Konkolyho observatórium v Budapešti, Univerzita M. Kopernika v Toruni).
V edičnej oblasti sa SÚH venovala vydávaniu časopisu Kozmos a neperiodických publikácií (napr.
Astronomická ročenka 2006, Astronomický kalendár 2006).

Ochrana pamiatkového fondu

Pamiatkový úrad
V súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu pamiatkové orgány venovali
v roku 2005 pozornosť úlohám ochrany, obnovy, využitia a prezentácie národných kultúrnych
pamiatok a pamiatkových území, s dôrazom na lokality svetového kultúrneho dedičstva, v ktorých
v roku 2005 pokračoval monitoring podľa smerníc UNESCO. Ministerstvo organizovalo
a koordinovalo priebeh 14. ročníka Dní európskeho kultúrneho dedičstva, európskeho podujatia
pod záštitou Rady Európy. Pamiatkový úrad SR s krajskými pamiatkovými úradmi, ktoré sú
výkonnými orgánmi ochrany pamiatkového fondu, predovšetkým vykonávali špecializovanú štátnu
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správu v rámci úloh záchrany, obnovy, reštaurovania, využívania a prezentácie nehnuteľných
a hnuteľných pamiatok, pamiatkových území a archeologických nálezov a nálezísk. V rámci tejto
činnosti, prevažne v správnom konaní, vydali 6 817 rozhodnutí a 12 199 stanovísk. V priebehu
revízie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Pamiatkový úrad SR s krajskými pamiatkovými
úradmi zrevidoval a zaktualizoval údaje o 2 879 pamiatkových objektoch a 1 371 predmetoch.
Pokračovalo budovanie Geografického informačného systému (GIS) pre oblasť ochrany
pamiatkového fondu. V záujme prezentácie pamiatkového fondu prostredníctvom výstavných
a edičných aktivít a v medzinárodnej spolupráci s mimovládnymi organizáciami (napr. ICOMOS,
ICCROM, ECOVAST, Europa Nostra) Pamiatkový úrad SR a krajské pamiatkové úrady
realizovali viac ako 80 podujatí, prevažne v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva
a Medzinárodného dňa pamiatok).

Literatúra a knižná kultúra

Literárne informačné centrum (ďalej len „LIC“)
sa v roku 2005 sa Slovensko zúčastnilo vlastným národným stánkom na ôsmych medzinárodných
knižných veľtrhoch (Londýn, Salon de livre Paris, Bologna, Budapešť, Praha, Varšava, Solún,
Frankfurt). Súčasťou štátnej propagácie boli aj mnohé sprievodné podujatia, ktoré prispeli
k zvýrazneniu národnej expozície a upozornili na dianie v slovenskej literatúre. Celkove sa
uskutočnilo 20 sprievodných aktivít.
K storočnici narodenia Laca Novomeského, jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov,
(súčasť kalendára UNESCO na roky 2004-2005) získalo LIC grant UNESCO, ktorý umožnil
realizovať viacero podujatí priamo v Paríži. V zahraničí sa uskutočnilo 12 samostatných
prezentačných aktivít. LIC alebo priamo autori slovenskej literatúry sa aktívne zúčastnili na
Európskej konferencii na podporu knižnej kultúry a čítania v Chalchidiki, na medzinárodnom
básnickom festivale poézie v Janove, na podujatí Sasko číta slovenských autorov, okrúhlych
stoloch o literatúre, Prekladateľskom workshope slovenskej literatúry v Moskve ako aj ďalších
autorských čítaniach, či iných tradičných podujatiach venovaných literatúre.
Medzinárodný festival poézie, hudby a divadla Cap à l´est v Banskej Štiavnici rozšíril v roku 2005
okruh podujatí aj o prekladateľské workshopy. Konal sa pod záštitou európskeho komisára pre
výchovu, vzdelávanie, kultúru a mnohojazyčnosť J. Fígeľa. Pokračovala spolupráca s občianskym
združením Ars poetica pri organizovaní medzinárodného poetického festivalu Ars poetica, a tiež
práce na európskom poetickom portáli Lyrikline s prepojením na Berlínsky literárny festival.
Pokračoval Výskum čítania, , v roku 2005  pod názvom Kultúrny profil detského čitateľa,
zameraný na žiakov 4. tried  ZŠ, vrátane žiakov národnostných menšín.
Vyšli publikácie Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII – Turci v Uhorsku, O. Sliacky
a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež, M. Šútovec: Mýtus a dejiny v próze
naturizmu, R. Krajčovič: Živé kroniky slovenských dejín, I. Hochel: Ladislav Ballek. Príbeh ako
princíp. Naďalej vychádzal  dvojtýždenník Knižná revue s tematickými prílohami  - hodnotenie
ročnej slovenskej literárnej produkcie vo všetkých žánroch, Spravodajca LIC, bibliografia kníh
vydaných v SR -, mesačník Slniečko a časopis Slovak Literary review v rôznych jazykových
mutáciách. LIC prijalo  na študijný pobyt na Slovensku 7 prekladateľov z rozličných krajín Európy
a zabezpečilo pre nich program.

Ostatná činnosť v kultúre

Ústav pre vzťahy štátu a cirkví (ďalej len „ÚVŠC“)
plnil aj v roku 2005 svoje poslanie ako informačno-dokumentačné, analyticko-konzultačné,
prednáškové a edičné centrum v oblasti tradičnej a netradičnej religiozity. Medzi ťažiskové
činnosti predmetnej inštitúcie patrilo štúdium pôsobenia cirkví v spoločnosti prostredníctvom zberu
a sprístupnenia informácií o registrovaných cirkvách a náboženských spoločnostiach v SR
a nových náboženských hnutí. Ďalšími činnosťami bolo taktiež budovanie a aktualizácia
informačnej databázy z oblasti novej a netradičnej religiozity a informačná činnosť pre verejnosť.
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Dôležitou činnosťou bolo aj mapovanie rozmiestnenia prívržencov a demografických, sociálnych a
psychologických aspektov viery v netradičných spoločenstvách ako aj analýza pôsobenia nových
náboženských smerov na Slovensku s dôrazom na štúdium spoločensky nebezpečných fenoménov
a poradenská činnosť pre obete škodlivých foriem religiozity.
ÚVŠC v roku 2005 zostavil, redakčne spracoval a zadal do tlače 5 publikácií. Predmetná inštitúcia
tiež usporiadala odborné kolokvium Francúzsky zákon z roku 1905 o odluke štátu od cirkvi
a laicita v 21. storočí a v spolupráci s Centrom pre európsku politiku, cirkevným odborom
ministerstva kultúry aj  medzinárodnú konferenciu Islam v Európe. Výstupom je zborník
v slovensko-anglickej mutácii s 22 príspevkami slovenských a zahraničných autorov.
Organizovaním prednášok, seminárov, kolokvií a konferencií, aj spoluprácou s organizáciami
štátneho i neštátneho sektora, a aktívnou účasťou na takýchto podujatiach ÚVŠC zabezpečuje
kvalitnejšiu informovanosť odborníkov o nových poznatkoch v oblasti vzťahov štátu a cirkví
na Slovensku i v zahraničí.

Dom zahraničných Slovákov (ďalej len „DZS“)
sa aj v roku 2005 staral o prezentáciu kultúry zahraničných Slovákov v materskej krajine.
Pripravoval rôzne podujatia ako semináre, kultúrno-prezentačné podujatia, výstavy, tábory
a podobne. Uskutočnili sa napríklad výstavy umeleckých diel autorov zo Srbska a Čiernej Hory,
Ukrajiny, Švajčiarska a Maďarska. DZS zorganizoval seminár pre mladých literátov
a začínajúcich novinárov, vydával odborné, metodické a propagačné materiály, antológiu Nikam
a späť – antológiu z literárnej tvorby zahraničných Slovákov, Malý veľkým – antológia z literárnej
tvorby zahraničných Slovákov pre deti, monografiu Karol Miloslav Lehotský a časopis Slovenské
zahraničie.

Správa kultúrnych zariadení MK SR (ďalej len „SKZ MK SR“)
zabezpečovala v roku 2005  úlohy v oblasti autodopravy, materiálno-technického zabezpečenia,
služby v oblasti výpočtovej techniky, údržby, hygienické služby.  V účelovom zariadení MK SR na
Bielej ulici bolo zorganizovaných celkom 212 akcií (pracovných porád, rokovaní so zahraničnými
hosťami, spoločenských podujatí). Dom umenia Piešťany zrealizoval 75 podujatí, ktoré navštívilo
14 038 návštevníkov a 16 výstav.
Jednou z nosných činností organizácie ako investora bola realizácia investičnej akcie Novostavba
Slovenského národného divadla.  V priebehu I. polroka 2005 bola stavba z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov ešte zakonzervovaná, pričom  prebiehali len nevyhnutné práce a servisné
činnosti. Uznesením vlády SR č. 582 z júla 2005 boli schválené a vyčlenené finančné prostriedky
na dostavbu tejto investičnej akcie v sume 500 mil. Sk, čo umožnilo koncom roka pokračovať
v realizácii stavebných a technologických prác tak, aby táto investičná akcia mohla byť v súlade
s harmonogramom prác ukončená v roku 2006.

Prezentácia kultúry v zahraničí

Ministerstvo v oblasti prezentácie kultúry v zahraničí vykonávalo nasledovné činnosti:
a) Na rokovanie vlády SR bol spracovaný materiál k ratifikácii Dohovoru na ochranu nehmotného

kultúrneho dedičstva Slovenskou republikou. Plnením záväzkov, ktoré vyplývajú z ustanovení
dohovoru, Slovenská republika potvrdí úsilie venovať adekvátnu pozornosť ochrane
nehmotného kultúrneho dedičstva ako trvalej súčasti svetového kultúrneho dedičstva.

b) V priebehu roka bolo uzatvorených niekoľko dohôd, ktorými sú:
· Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry

Bieloruskej republiky o spolupráci v oblasti kultúry a umenia. Cieľom tejto dohody je
podporovať všestranné kontakty v oblasti kultúry medzi národmi oboch zmluvných strán,
rozvíjať spoluprácu v oblasti divadla, hudby, ochrany kultúrnych pamiatok a filmovej
tvorby.
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· Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom
kultúry Českej republiky na roky 2005 – 2007, ktorého cieľom je podporovať priateľské
vzťahy medzi národmi oboch zmluvných strán; rozvíjať spoluprácu v oblasti literatúry,
filmovej tvorby, divadla, hudby, výtvarného umenia, múzeí, galérií, knižníc, ochrany
kultúrnych pamiatok; podporovať hosťovanie umeleckých súborov.

· Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministrom
kultúry Poľskej republiky na roky 2005-2007, ktorý napomáha zintenzívneniu vzájomných
kultúrnych vzťahov medzi oboma krajinami, bližšie špecifikuje výmeny v oblasti divadla,
hudby, plastiky, architektúry a ochrany kultúrnych pamiatok

c) Ministerstvo kultúry SR sa  v roku 2005 aktívne podieľalo na príprave strategických
dokumentov ako sú Národný plán  reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008, Politika
pre realizáciu projektov verejno-súkromných partnerstiev a Inovatívne finančné nástroje pre
Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013, 1.verzia Národného strategického
referenčného rámca 2007 -2013, ktorý je strategickým dokumentom pre čerpanie
štrukturálnych fondov EÚ v rokoch 2007-2013.

d)  Veľká pozornosť bola venovaná príprave a realizácii viacerých kultúrnych podujatí, a to:
celoročnej kultúrnej prezentácii v írskom meste Cork,  medzinárodnému multikultúrnemu
festivalu poézie, hudby a divadla Smerovanie na Východ (Cap à l´Est), Dňom slovenskej
kultúry v Bulharsku a Hessensku, kultúrno-prezentačnému podujatiu  Stretnutie Toskánska
s Európou,  Dňom slovenskej kultúry v Bielorusku pod názvom „Biely pozdrav pre
Bielorusko“, ďalej Dňom slovenskej kultúry v Maďarskej republike a ďalším.
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B. Správa o hospodárení rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR

I. Vecné vyhodnotenie plnenia priorít štátneho rozpočtu stanovených kapitole vládou
SR pre rok 2005

Vláda Slovenskej republiky stanovila pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva kultúry SR
(ďalej len „ministerstvo“) priority štátneho rozpočtu v sume 500 000 tis. Sk, ktoré boli rozpísané na
prioritné projekty: grantový systém, projekt záchrany audiovizuálneho dedičstva,  projekt
informatizácie kultúry a podpora kultúrnych aktivít príspevkových a rozpočtových organizácií.

Finančné prostriedky na prioritné projekty rozdelilo ministerstvo nasledovne:

1. Grantový systém MK SR
v tom:  Obnovme si svoj dom

Ex libris
Podpora audiovizuálnej tvorby
Kultúrne aktivity v oblasti umenia
Pro Slovakia

390 000 tis. Sk
105 000 tis. Sk
80 000 tis. Sk
85 000 tis. Sk

100 000 tis. Sk
20 000 tis. Sk

2.  Záchrana audiovizuálneho dedičstva 68 000 tis. Sk
3.  Projekt informatizácie 12 000 tis. Sk
4. Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 30 000 tis. Sk

Grantový systém MK SR (ďalej len „GS MK SR“)

GS MK SR na rok 2005 vychádzal z programového vyhlásenia vlády z roku 2002, zo
Stratégie štátnej kultúrnej politiky  a z dotačného systému  využívaného v roku 2004, ktorý vytvoril
nový rámec pre efektívnejšiu podporu rozvoja kultúrnych aktivít a projektov na Slovensku. Nový
systém zohľadňuje požiadavky metodiky programového rozpočtovania, systému riadenia výdavkov
prostredníctvom inštitútu Štátnej pokladnice, viac zdrojového financovania a finančného
plánovania a je zameraný predovšetkým na neštátne subjekty medzi ktoré patrí samospráva
a organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, fyzické osoby (živnostníci, občania – vlastníci
národných kultúrnych pamiatok a fyzické osoby, ktorých činnosť je predmetom ochrany podľa
Autorského zákona), právnické osoby (neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné
služby, nadácie, občianske združenia, neinvestičné fondy, záujmové združenia právnických osôb a
komerčné nefinančné subjekty, verejné vysoké školy umeleckého zamerania, cirkvi a náboženské
spoločnosti). Finančná podpora ministerstva je založená na princípe príspevkovosti, tzn. že
pokrýva len časť skutočných oprávnených výdavkov vynaložených na príslušný projekt, resp.
aktivitu.

Podpora z grantového systému môže žiadateľovi umožniť byť úspešnejší pri získavaní
prostriedkov z programov Európskej komisie a Rady Európy (Kultúra 2000, MEDIA Plus,
EURIMAGES), ale môže i významne stimulovať prípravu a realizáciu projektov uchádzajúcich sa
o podporu zo štrukturálnych fondov EU - najmä v oblasti rozvoja cestovného ruchu, informačnej
spoločnosti, obnovy kultúrnej infraštruktúry a sociálno-ekonomického využitia pamiatkového
fondu.

Záchrana audiovizuálneho dedičstva

Cieľom tohto  projektu je postupné vytvorenie fondu národného kultúrneho dedičstva na
nových nosičoch pri zachovaní pôvodnej kvality, pričom je nevyhnutné dodržať všetky normy
a štandardy archivačnej činnosti. Obnova sa týka historických materiálov, ktoré tvorí veľká skupina
mimoriadne vzácnych dobových snímok s vysokou historickou hodnotou, dokumentárnej
a animovanej krátkometrážnej tvorby, celovečerných hraných filmov a dokumentačných
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zbierkových fondov. S touto činnosťou úzko súvisí  zabezpečenie nových vyhovujúcich
veľkoplošných skladovacích priestorov pre uskladnenie fondov podľa skladovacích kritérií.
V roku 2005 boli zo zdrojov, určených na prioritné projekty  obnovené:
· týždeň vo filme z rokov 1945 – 1963, pričom jeden kompletný ročník predstavuje 52 vydaní

ako samostatných filmových titulov,
· z historických materiálov bolo obnovených 295 titulov v celkovej metráži 118 647 metrov,
· z dokumentárnych a animovaných filmov boli vyrobené farebné filmy (Šach, Prezent,

Jedináčik, Kino, Rebrík, C’est la vie 1, C’est la vie 2, Homo sapiens, Selekcia, Meteorológ,
Mikroskop, Amulet), rozpracované farebné filmy (Expedícia TANAP - výrobný proces po
zhotovenie kontrolnej kópie, Tam a späť, Batromijov dom, Tak som prešla veľký svet,
Fotografovanie obyvateľov domu - tieto tituly si vyžiadali spoluprácu s kameramanmi filmov
na procese dokončenia výroby), čiernobiele filmy (Diadém, Epizódka), rozpracované
čiernobiele filmy (Tryzna, Upre Roma – výrobný proces po zhotovenie kontrolnej kópie),

· z celovečerných filmov boli diagnostikované rozmnožovacie materiály zo slovenských
filmových rozprávok - Falošný princ, Galoše šťastia, Kráľ drozdia brada, Mikola a Mikolo,
Nebojsa, O živej vode, Pán a hvezdár, Plavčík Vratko, Popolvár najväčší na svete, Sedem
jednou ranou, Soľ nad zlato, Šípová Ruženka (výroba nových kombinovaných kópií je
plánovaná v roku 2006) a vyrobené boli nové kombinované kópie z filmov Pieseň o sivom
holubovi (ČB), Muž, ktorý luže (ČB), Eden a potom (F), Obrazy starého sveta (ČB), Katka
(ČB), FT na cestách (F), Kára plná bolesti (F).

Projekt informatizácie kultúry

Projekt informatizácie kultúry zahŕňa oblasť evidencie, ochrany a prezentácie kultúrneho
dedičstva a živej kultúry v elektronickej forme.  V rámci plnenia úloh Akčného plánu Stratégie
informatizácie spoločnosti v SR boli podporené aktivity SNK (Program elektronizácie knižníc)
a boli  poskytnuté finančné prostriedky na rozvoj  9 najdôležitejších projektov rezortnej časti
Štátneho informačného systému, ktoré tvoria základ Registra kultúry. Z nich AISOP a GISOPF
riešia ochranu pamiatkového fondu, CEMUZ múzejné zbierky, CEDVU galerijné zbierky,
THEISA divadelný archív, SNORKA hudobný archív, LINDA  informačnú databázu literárnej
tvorby a Register kultúrnych aktivít spolu s Virtuálnou galériou  ľudovej umeleckej výroby
doklady živej kultúry na Slovensku.  V roku 2005 boli prostredníctvom internetu  čiastočne
sprístupnené viaceré databázy, ktoré produkuje rezort  kultúry: zbierky múzeí a galérií, slovenskej
filmovej a divadelnej tvorby, literatúry, štatistické informácie za jednotlivé oblasti kultúry – on-
line,  informácie o kultúrnych podujatiach v prezentačných organizáciách rezortu kultúry
s monitoringom návštevnosti a pod. Projekt bude pokračovať aj v ďalších rokoch.

Podpora kultúrnych aktivít rozpočtových a príspevkových organizácií

Finančné prostriedky určené na podporu prioritných projektov v rámci kultúrnych aktivít
príspevkových a rozpočtových organizácií boli určené ako doplňujúci zdroj na zvýšenie objemu už
rozpočtovaných výdavkov na tento účel. Ministerstvo kultúry z celkového objemu finančných
prostriedkov určených na kultúrne aktivity (vrátane finančných prostriedkov, určených na priority)
podporilo111 aktivít príspevkových a rozpočtových organizácií. Tieto akcie boli zamerané na
rozšírenie spektra a podporu žánrovej pestrosti ponúkaných predstavení, rozšírenie počtu
koncertných podujatí a vystúpení umeleckých súborov, na vybrané výstavy a prezentačné aktivity,
ale aj na podporu osvetovej činnosti a tradičnej ľudovej kultúry. Časť finančných prostriedkov bola
použitá na rekonštrukcie kultúrnych objektov a zariadení organizácií.
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II. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov

Zákonom o štátnom rozpočte na rok 2005 boli určené pre rozpočtovú kapitolu MK SR
záväzné ukazovatele, ktoré boli splnené nasledovne:

                                                                                                                                                       (v tis.  Sk)

Ukazovateľ
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

% čerpania
upraveného

rozpočtu
I. PRÍJMY KAPITOLY

     A. Záväzný ukazovateľ
          z toho: mimorozpočtové príjmy

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ

40 000

0

38 418

0

47 307
8 498

0

123,1

II. Výdavky kapitoly celkom (A+B) 3 789 262 4 298 599 4 295 720 99,9
A. Výdavky spolu bez prostriedkov  z rozpočtu EÚ 3 789 262 4 298 599 4 295 720 99,9
z toho:

A.1 prostriedky na spolufinancovanie 0 0 0
A.2 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné

vyrovnania (610) 211 296 232 236 232 707*) 100,2
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné .vyrovnania aparátu ústredného orgánu,
okrem štátnych zamestnancov (610) 9 216 11 347 11 569*) 102,0
Počet zamestnancov RO, okrem štátnych podľa
prílohy č. 1 k UV SR č, 963/2004 839 osôb 867 osôb 844 97,3
z toho: aparát ústredného orgánu 49 osôb 49 osôb 46 93,9

A.3 kapitálové výdavky (700)
(bez prostriedkov na  spolufinancovanie) 412 349 916 423 915 941 99,9

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ 0 0 0
C. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné

vyrovnania zo ŠR a z rozpočtu EÚ na refundáciu
v rámci technickej pomoci 211 296 232 236 232 707 100,2

D. Účelové prostriedky 82 600 88 668 83 660 94,4
v tom na:

-národnostné menšiny
-výdavky ŠR na vedu a techniku
-výdavky na zabezpečenie prípravy na krízové situácie

80 000
2 550

50

80 000
4 618

50

79 052
4 608

0

98,8
99,8

*) vrátane výdavkov na mzdy z mimorozpočtových zdrojov v objeme 585 tis. Sk

Systemizácia štátnych zamestnancov Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

% čerpania
uprav.

rozpočtu
Počet štátnozamestnaneckých miest celkom 312 312 276 88,5
z toho: ústredný orgán 117 117 104 88,9
Objem finančných prostriedkov určených na platy
(v tis. Sk)

72 180 76 635 76 553 99,9

z toho: ústredný orgán (v tis. Sk) 30 817 37 826 37 774 99,9

Z predkladanej tabuľky vyplýva, že všetky záväzné ukazovatele boli dodržané, všetky
zmeny boli vykonávané po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií SR.
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III. Vyhodnotenie plnenia programových štruktúr financovaných v roku 2005 zo
štátneho rozpočtu

      Ministerstvo upravilo pre rok 2005 svoju programovú štruktúru, pričom dôvodom zmeny
bola značná roztrieštenosť predchádzajúcej štruktúry, ktorá exaktne nevyjadrovala zámery a ciele
rozpočtovej kapitoly. Nová programová štruktúra ich  umožnila lepšie formulovať,  čo malo vplyv
na zlepšenie rozpočtového procesu a následne na riadiacu činnosť.
     Čerpanie výdavkov z hľadiska programovej štruktúry je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

                                                                                                                                    ( v tis. Sk)

Názov programu Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

% čerpania
uprav.

rozpočtu
08S – Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia
kultúrnych hodnôt 2 503 018 2 533 624 2 532 147 99,9
08T – Tvorba a implementácia politík 1 283 604 1 760 357 1 758 965 99,9
Podprogramy , ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu
06H0A – Hospodárska mobilizácia MK SR 90 0 0
06K06 – Štátne objednávky výskumu

 a vývoja na podporu odvetvovej
 politiky MK 2 550 4 618 4 608 99,8

Spolu 3 789 262 4 298 599 4 295 720 99,9

      Z predloženej tabuľky vyplýva, že čerpanie výdavkov v rámci jednotlivých programov
bolo vyrovnané a v súlade so schváleným, resp. upraveným rozpočtom. Rozpočet v rámci
programovej štruktúry bol v priebehu roka upravovaný rozpočtovými opatreniami schválenými
Ministerstvom financií SR podľa potrieb a požiadaviek organizácií rozpočtovej kapitoly.
Program 08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt
je zameraný na zabezpečenie transparentného systému financovania tvorby, šírenia, ochrany
a prezentácie kultúrnych hodnôt a kultúrnych služieb s cieľom zvýšenia kultúrneho povedomia
občanov.  Program bol zavedený v roku 2005, teda doba jeho realizácie dosiahla jeden rok.
Rozpočtované finančné prostriedky boli v priebehu roka rozpočtovými opatreniami zvýšené
o 30 606 tis. Sk a celkové plnenie  upraveného rozpočtu je 99,9 %. Prostredníctvom programu 08S
boli v roku 2005 financované všetky rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti ministerstva (okrem Správy kultúrnych zariadení MK SR),  dotácie z grantového
systému, Matica slovenská a Slovenský rozhlas.
08T – Tvorba a implementácia politík
zahŕňa riadenie, kontrolu a realizáciu úloh rezortu kultúry, vyplývajúcu z koncepcie kultúrnej
politiky, s cieľom zabezpečiť transparentný systém financovania. Program bol zavedený v roku
2005, doba jeho realizácie dosiahla jeden rok. Finančné prostriedky sú určené na koncepčnú
a riadiacu činnosť, na podporu riadenia programov, na podporu kultúrnych aktivít doma
i v zahraničí, na financovanie cirkví a náboženských spoločností. Rozpočtové prostriedky určené
na tento program boli vyčerpané na 99, 9 %.

Ministerstvo je účastníkom dvoch medzirezortných programov, a to:
06H0A – Hospodárska mobilizácia MK SR
Cieľom tohto programu je permanentná aktualizácia údajov krízového plánu  a schopnosti
hospodárstva SR vytvoriť materiálnu základňu prežitia obyvateľstva a fungovania kľúčových
činností.  V roku 2005 ministerstvo nepoužilo v rámci tohto programu žiadne finančné prostriedky,
preto boli rozpočtovým opatrením presunuté do programu 08T.
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06K06 – Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej  politiky MK SR
V rámci tohto medzirezortného programu ministerstvo zabezpečuje formou štátnych objednávok
riešenie troch úloh výskumu a vývoja so začiatkom v roku 2002. Ide o tieto úlohy:
a) Dejiny slovenskej astronómie – gestor Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo,
b) Výskum, analytické a syntetické zhodnotenie ľudských strát a obetí na Slovensku v rokoch 2.

svetovej vojny - gestor Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica,
c) Celoslovenské zmapovanie vitráží – gestor Pamiatkový úrad SR.

V priebehu roka boli finančné prostriedky určené na tento program na základe žiadosti
Ministerstva  školstva  SR  zvýšené  rozpočtovým  opatrením  za  účelom  zabezpečenia  štátnej  úlohy
výskumu a vývoja Záchrana, stabilizácia a konzervovanie tradičných nosičov informácií
v Slovenskej republike - gestor Slovenská národná knižnica v Martine. Ďalej bol do tohto programu
zaradený projekt, ktorý bol vybraný v rámci medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
a projektov CERN Populačná diverzita obyvateľov stredného Podunajska v 1. storočí n. l., ktorej
gestorom je Slovenské národné múzeum.

Dofinancovanie programov

 Na záver roka  2004 boli, v súlade s § 10 ods. 10 zákona NR SR č. 303/1995 Z. z.
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov platného do 31. decembra 2004,
prevedené na účet dofinancovania programov   finančné prostriedky v objeme 100 292 314,21 Sk,
z toho:

· Program 07I 8 232 079,65 Sk
· Program 07J 27 664 997,- Sk
· Program 07G 64 395 237,56 Sk

 Uvedené finančné prostriedky boli v roku 2005 čerpané v sume 91 723 043,47 Sk
v programe 07I na  projekty na pomoc krajanom (6 039 370,29 Sk), v programe 07J na  podporu
kultúrnych aktivít prezentácie kultúry neštátnymi subjektmi (3 917 038,62 Sk) a na program
Obnovme si svoj dom (17 371 400,- Sk) a v programe 07G  na obnovu a revitalizáciu historických
budov UKB – Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum (64 395 234,56 Sk). Zostatok finančných
prostriedkov bol odvedený do príjmov štátneho rozpočtu v sume  8 569 270,74 Sk v roku 2006.

IV. Zdôvodnenie rozpočtových opatrení  vykonaných v roku 2005

     Rozpísané záväzné ukazovatele boli upravené v priebehu roka 37 rozpočtovými opatreniami :
1. Viazanie limitu výdavkov v programe 08T Tvorba a implementácia politík (ďalej len „08T“)

so súčasným prekročením limitu výdavkov v programe 08S Tvorba, šírenie, ochrana
a prezentácia kultúrnych hodnôt (ďalej len 08S) o 10 999 tis. Sk. Týmto rozpočtovým
opatrením boli prerozdelené finančné prostriedky na riešenie potrieb organizácií Univerzitná
knižnica Bratislava, Štátna galéria Banská Bystrica a Matica slovenská.

2. Viazanie rozpočtových prostriedkov kapitoly v programe 08T v objeme 1 750 tis. Sk
v súvislosti s realizáciou zmluvy o spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Ministerstvom
školstva SR na vytvorenie Slovníka súčasného slovenského jazyka.

3. Viazanie limitu výdavkov v programe 08T  so súčasným prekročením limitu výdavkov
v programe 08S  v objeme 1 096 tis. Sk, v súvislosti s organizačnou zmenou – delimitáciou
Kontaktného kultúrneho bodu a s tým spojeným presunom finančných prostriedkov z aparátu
ministerstva do Divadelného ústavu.

4. Povolené prekročenie limitu výdavkov v programe 08T v sume 150 tis. Sk za účelom riešenia
vplyvov nových zákonných úprav a iných vplyvov, v tom na riešenie miezd, platov, služobných
príjmov a OOV (zákon č. 312/2001 o štátnej službe).
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5. Viazanie výdavkov v kategórii 630 - tovary a služby v sume 4 500 tis. Sk so súčasným
povolením  prekročenia limitu výdavkov na riešenie potrieb aparátu ministerstva v kategórii
610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.

6. Viazanie limitu výdavkov v programe 08T  so súčasným prekročením limitu výdavkov
v programe 08S  v objeme 11 000 tis.  Sk, v súvislosti so zabezpečením a prerozdelením
finančných prostriedkov určených na akvizície zbierkových predmetov.

7. Viazanie limitu výdavkov v programe 08S  a prekročenie limitu výdavkov v programe 08T
v objeme 20 033 tis. Sk,  so súčasným povolením prekročenia záväzného limitu kapitálových
výdavkov o 8 197 tis. Sk za účelom prerozdelenia prostriedkov na kultúrne aktivity
organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.

8. Viazanie limitu výdavkov v programe 08T  so súčasným prekročením limitu výdavkov
v programe 08S  v objeme 7 286 tis. Sk, v súvislosti so zvýšením príspevku zriaďovateľa na
činnosť národnostných múzeí Slovenského národného múzea a zvýšením príspevku
zriaďovateľa Hudobnému centru.

9. Povolené prekročenie limitu výdavkov o 38 tis. Sk v programe 06K0Q Koordinácia
prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky na
riešenie projektu Populačná diverzita obyvateľov stredného Podunajska v 1. storočí n. l.
Slovenským národným múzeom.

10. Povolené prekročenie limitu výdavkov o 50 tis. Sk v programe 08S s účelovým určením na
vyhotovenie dokumentárneho filmu o Veľkomoravskom kostole v Kopčanoch pre Pamiatkový
úrad SR.

11. Povolené prekročenie kapitálových výdavkov v programe 08T a viazanie bežných výdavkov
v sume 8 203 tis. Sk za účelom zabezpečenia kultúrnych aktivít Múzea SNP v Banskej Bystrici,
Štátnej vedeckej knižnice Prešov a Slovenskej národnej knižnice Martin.

12. Viazanie bežných výdavkov v oblasti tovarov a služieb so súčasným povolením prekročenia
výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 600 tis. Sk.
Uvedeným rozpočtovým opatrením sa riešila pre rok 2005 potreba zamestnávania
zamestnancov vykonávajúcich dozor na výstavách v organizácii  Medzinárodného domu
umenia pre deti Bibiana.

13. Viazanie limitu kapitálových výdavkov v programe 08S  so súčasným prekročením limitu
kapitálových výdavkov v programe 08T  v objeme 31 832  tis. Sk, v súvislosti s potrebou
zabezpečenia kapitálových výdavkov na financovanie udržiavacích prác, nákladov na servis,
revízie a obsluhu neprevzatých zariadení a nákladov na zamedzenie vzniku priamych škôd na
investičnej akcii Novostavba Slovenského národného divadla.

14. Zvýšenie limitu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
vrátane poistného a príspevku do poisťovní za účelom zabezpečenia valorizácie platov
zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.

15. Viazanie rozpočtových prostriedkov kapitoly v programe 08T v objeme 1 750 tis. Sk
v súvislosti s realizáciou zmluvy o spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Ministerstvom
školstva SR na projekt Budovanie knižnice slovenskej literatúry. Uvedeným rozpočtovým
opatrením sa riešia taktiež presuny medzi programami 08T a 08S a medzi bežnými
a kapitálovými výdavkami za účelom  riešenia výdavkov na  kultúrne aktivity  pre organizácie
Slovenské technické múzeum a Národné osvetové centrum.

16. Viazanie bežných výdavkov so súčasným povoleným prekročením kapitálových výdavkov
o 2 000 tis. Sk za účelom zvýšenia finančných prostriedkov na projekt Národná stratégia
ochrany biodiverzity pre SNM a na realizáciu pamätných tabúľ rómskeho holocaustu pre
Slovenské technické múzeum. Súčasťou rozpočtového opatrenia je taktiež presun výdavkov
v rámci programovej štruktúry.

17. Zvýšenie limitu bežných výdavkov v oblasti výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania o 213 750,- Sk v súvislosti s personálnou výmenou vo funkcii
ministra kultúry SR.
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18. Zvýšenie limitu kapitálových výdavkov so súčasným znížením limitu bežných výdavkov
o 1 806 tis. Sk. Presun finančných prostriedkov v prospech kapitálových výdavkov bol
vykonaný za účelom  pokračovania  realizácie investičnej akcie Rekonštrukcia a modernizácia
areálu SNG, na obstaranie softwaru a rozšírenie operačnej pamäte serverov v rámci Programu
elektronizácie   knižníc pre SNK a na zabezpečenie bronzovej tabule pre UKB.

19. Zvýšenie záväzného limitu výdavkov rozpočtovej kapitoly celkom o 200 000 tis. Sk na
dofinancovanie investičnej akcie Novostavba SND.

20. Zvýšenie záväzného limitu výdavkov rozpočtovej kapitoly celkom o 100 tis. Sk na základe
rozhodnutia predsedu vlády SR o pridelení rozpočtových prostriedkov z rezervy predsedu vlády
SR s účelovým určením pre ŠD Košice na  financovanie výdavkov v rámci osláv 60. výročia
novodobého divadla.

21. Zvýšenie záväzného limitu výdavkov rozpočtovej kapitoly celkom o 6 416 tis. Sk na mzdy,
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a odvody do poistných fondov pre
Univerzitnú knižnicu Bratislava  so súčasným zvýšením počtu zamestnancov v súvislosti
s uvedením do prevádzky Multifunkčného a knižničného centra UKB.

22. Zvýšenie záväzného limitu výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania  o 4 000 tis. Sk presunom z prostriedkov kategórie tovary a služby za účelom
riešenia dlhodobého podhodnotenia mzdového ohodnotenia zamestnancov Ministerstva kultúry
SR.

23. Zvýšenie záväzného limitu výdavkov rozpočtovej kapitoly celkom o 100 tis. Sk. na základe
rozhodnutia predsedu vlády SR o pridelení rozpočtových prostriedkov z rezervy predsedu vlády
SR s účelovým určením pre Slovenskú národnú knižnicu v Martine na zabezpečenie osláv pri
príležitosti 190. výročia narodenia Ľudovíta Štúra.

24. Zvýšenie záväzného limitu kapitálových výdavkov (presunom z bežných výdavkov kapitoly)
o 14 000 tis. Sk. Presun bol vykonaný v rámci projektu Slovenského filmového ústavu
Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie z dôvodu zabezpečenia
čerpania výdavkov  na priestory filmového archívu.

25. Zvýšenie záväzného limitu kapitálových výdavkov o 452 tis. Sk na zakúpenie osobného
motorového vozidla  pre Slovenskú národnú knižnicu. Zvýšenie sa realizovalo so súčasným
znížením  bežných výdavkov kapitoly. Týmto rozpočtovým opatrením sa riešil taktiež presun
výdavkov z programu 08T  do programu 08S z dôvodu zabezpečenia potrieb jednotlivých
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.

26. Zvýšenie záväzného limitu výdavkov rozpočtovej kapitoly celkom o 250 tis. Sk na základe
rozhodnutia predsedu vlády SR o pridelení rozpočtových prostriedkov z rezervy predsedu vlády
SR s účelovým určením pre Slovenské národné múzeum na kompenzáciu nákladov pri príprave
Summitu Bush-Putin.

27. Rozpočtovým opatrením sa jednorázovo pre rok 2005 rieši presun finančných prostriedkov na
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v objeme 3 930 tis. Sk  z výdavkov
určených pre štátnych zamestnancov na výdavky pre zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme  Pamiatkového úradu SR.

28. Povolené prekročenie a viazanie výdavkov v rámci bežných výdavkov kapitoly v objeme 2 208
tis. Sk  rieši zvýšenie finančných prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania pre rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva. Ďalej
sa týmto rozpočtovým opatrením rieši presun výdavkov z programu 08T do programu 08S
v objeme 9 002 tis. Sk za účelom zvýšenia finančných prostriedkov na mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
v roku 2005.

29. Zvýšenie záväzného limitu výdavkov rozpočtovej kapitoly celkom o 200 000 tis. Sk na
dofinancovanie investičnej akcie Novostavba SND.

30. Viazanie kapitálových výdavkov celkom v súvislosti s § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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neskorších predpisov, ktoré kapitola použije v nasledujúcom rozpočtovom roku v celkovej
sume 47 446 262,60 Sk (viazanie výdavkov sa týka rozpočtových organizácií).

31. Zvýšenie záväzného limitu výdavkov rozpočtovej kapitoly celkom o 100 000 tis. Sk na
dofinancovania investičnej akcie Novostavba SND.

32. Viazanie bežných výdavkov a povolené prekročenie kapitálových výdavkov po prehodnotení
čerpania výdavkov jednotlivých organizácií rozpočtovej kapitoly v sume 5 361 500,-  Sk.
Rozpočtové opatrenie rieši obnovu vozového parku, viazanie výdavkov určených na výskum
a vývoj, povolené prekročenie kapitálových výdavkov na prvku Obnov si svoj dom
a prerozdelenie finančných prostriedkov podľa požiadaviek organizácií. Uvedené rozpočtové
opatrenie zahrňuje aj presuny medzi programami kapitoly podľa potrieb ministerstva.

33. Povolené prekročenie výdavkov celkom o 2 500 tis. Sk, určených na výskum a vývoj pre SNK
Martin v medzirezortnom podprograme 06K0A Štátne programy MŠ SR.

34. Povolené prekročenie výdavkov kapitoly o 11 000 tis. Sk  - kapitálové výdavky určené na
odkúpenie diel Andyho Warhola Slovenskou národnou galériou.

35. Viazanie bežných výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
v programe 08T vo výške 400 tis. Sk  vzhľadom na neplnenie  stanoveného počtu
zamestnancov vo verejnom záujme a presun týchto výdavkov do programu 08S za účelom
zvýšenia príspevku na činnosť Slovenskej filharmónii.

36. Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly o 10 000 tis. Sk v súvislosti s rozhodnutím
vlády z 21. 12. 2005 o zabezpečení finančných prostriedkov na zahraničné vysielanie pre
Slovenský rozhlas.

37. Viazanie výdavkov kapitoly v programe 08T v sume 1 582 tis. Sk v súvislosti
s predpokladaným nesplnením ročného limitu príjmov rozpočtovej kapitoly. Viazanie bolo
vykonané v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o rozpočtových pravidlách“).

      Rozpočtovým opatrením MF SR  č. 30 boli  viazané kapitálové výdavky v súvislosti s § 8
ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré kapitola použije v nasledujúcom
rozpočtovom roku v celkovej sume 47 446 262,60 Sk. Viazanie bolo vykonané v týchto
rozpočtových organizáciách:

Organizácia Investičná akcia Viazanie v Sk
Univerzitná knižnica Bratislava a) Multifunkčné kult. a knižničné centrum

b) Osadenie pamätnej tabule
40 680 000,-

190 000,-
Slovenská národná knižnica
Martin

a) Program elektronizácie knižníc
b) Program elektronizácie knižníc II.

1 500 000,-
1 200 120,60

Štátna vedecká knižnica Košice Obnova dvora knižnice,Pribinova 1 803 000,-

Pamiatkový úrad
a) Rekonštrukcia objektu, Trnava
b) Nadstavba objektu, Žilina

288 142,-
258 000,-

Ministerstvo kultúry SR
a) Obstaranie strojov a zariadení
b) Projekt informatizácie kultúry

1 727 000,-
800 000,-
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V. Výsledky hospodárenia ústredne riadených rozpočtových a príspevkových  organizácií
      rezortu

      1.  Príjmy rozpočtových organizácií

Schválený rozpočet príjmov na rok 2005 predstavoval 40 000 tis. Sk. V decembri 2005
požiadalo ministerstvo o vykonanie rozpočtového opatrenia – viazanie výdavkov o 1 582 tis. Sk -
v súvislosti s predpokladaným nesplnením ročného limitu príjmov rozpočtovej kapitoly (neplnenie
bolo  u Pamiatkového úradu SR). Upravený rozpočet príjmov predstavuje sumu 38 418 tis. Sk
a dosiahnutá skutočnosť, bez mimorozpočtových príjmov,  sumu 38 809 tis. Sk, čo znamená
plnenie upraveného rozpočtu príjmov 101,0%. Okrem tejto sumy rozpočtové organizácie  dosiahli
mimorozpočtové príjmy v objeme 8 498 tis. Sk, z toho tuzemské bežné granty a transfery  (5 965
tis. Sk), tuzemské  kapitálové granty (49 tis. Sk), zahraničné granty  (2 273 tis. Sk), prijaté vratky
DPH a poistného  (211 tis. Sk).

 Dosiahnuté príjmy podľa jednotlivých organizácií
(v tis. Sk )

Organizácia Skutočnosť
2004

Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
plnenia

4:3

%
plnenia

4:2

Index  05/04
x100
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
SNK, Martin 2 564 1 800 2 080 2 217 106,6 123,2 86,5
UK v Bratislave 1 051 1 500 1 926 2 104 109,2 140,3 200,2
ŠVKv Prešove 409 400 400 401 100,2 100,2 98,0
ŠVK v Košiciach 1 127 875 1 155 1 205 104,3 137,7 106,9
PÚ SR, Bratislava 32 219 31 600 25 971 25 987 100,1 82,2 80,7
Bibiana, Bratislava 412 510 794 805 101,4 157,8 195,4
MK SR aparát 3 935 3 315 6 092 6 090 100,0 183,7 154,8
Celkom roz. príjmy 41 717 40 000 38 418 38 809 101,0 97,0 93,0
Mimor.príjmy 2 243 - - 8 498x - - 378,9
Spolu 43 960 40 000 38 418 47 307 123,1 118,3 107,6

Podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtové organizácie rezortu kultúry dosiahli tieto
príjmy:

1.1 Nedaňové príjmy ( hlavná kategória 200 )
V hlavnej kategórii 200 - Nedaňové príjmy dosiahli rozpočtové organizácie rezortu kultúry

vrátane aparátu ministerstva príjmy v sume 39 020 tis. Sk, čo predstavuje   101, 6  % plnenie
upraveného rozpočtu na rok 2005.

 V kategórii 210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku boli dosiahnuté príjmy
celkom v sume 18 168  tis. Sk, čo predstavuje 103,0  %   plnenie upraveného rozpočtu na rok 2005.
Rozpočtové organizácie získali tieto prostriedky z prenájmov nebytových priestorov a pozemkov.
Najvyššie príjmy získal Pamiatkový úrad SR v sume 12 518 tis. Sk za prenájom  vrátane príjmu
z nájmu budovy na Hviezdoslavovom nám. v Bratislave, ktorá je sídlom Veľvyslanectva USA.
Z dôvodu znižovania kurzu dolára je tento príjem z roka na rok nižší.

V rámci ostatných príjmových kategórií boli dosiahnuté najvyššie príjmy v kategórii
220 - Administratívne a iné poplatky a platby v sume 19 128 tis. Sk, čo predstavuje 100,6  %
plnenie upraveného rozpočtu. Najvyššiu čiastku v tejto kategórii predstavujú poplatky a platby
z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb v sume 16 862 tis. Sk.

V kategórii 230 - Kapitálové príjmy boli dosiahnuté príjmy v sume 78 tis. Sk, pričom tieto
príjmy neboli rozpočtované. Uvedené príjmy dosiahol Pamiatkový úrad SR z  predaja
prebytočného majetku štátu (ojazdených automobilov).
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V rámci kategórie  290- Iné nedaňové príjmy boli dosiahnuté príjmy v celkovej v sume
1 646 tis. Sk, čo predstavuje 94,1  %  plnenie upraveného rozpočtu na rok 2005. V  tejto kategórii
boli vykázané mimorozpočtové príjmy (zdroj 72) v sume 211 tis. Sk (z  náhrad z poisteného
plnenia v sume 175 tis. Sk a vratka DPH k faktúre hradenej z grantu v sume 36 tis. Sk).

1. 2 Granty a transfery (hlavná kategória 300)

V rámci hlavnej kategórie 300 - Granty a transfery získali rozpočtové organizácie celkom
prostriedky v sume 8 287 tis. Sk (zdroj 72). V  kat. 310 - Tuzemské bežné granty a transfery boli
dosiahnuté príjmy celkom v sume 5 965 tis. Sk, z toho na položke 311 - Granty čiastku 640 tis. Sk
a na položke 312 - Transfery v rámci verejnej správy čiastku 5 325 tis. Sk.

V rámci položky granty získali rozpočtové organizácie menšie granty a dary hlavne od
Volskwagen Slovakia, a.s. Bratislava, Summit motor Slovakia Bratislava, Divadlo West Bratislava,
NBS Bratislava a Gréckokatolícke biskupstvo. Najvyšší grant poskytla Stredoeurópska nadácia,
Bratislava pre SNK, Martin v sume 391 tis. Sk na realizáciu medzinárodnej výstavy a vydanie
katalógu k výstave „Modrá krv – tlačiarenská čerň“.

V rámci položky 312 predstavuje najvyšší objem dotácia z Ministerstva financií SR pre
Pamiatkový úrad SR v sume 5 150 tis. Sk, určenej na opravu kostola Kláštora Kartuziánov
v Červenom Kláštore. Ďalej boli vykázané príspevky od úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na
aktívnu politiku práce v sume 119 tis. Sk a dotácie mesta a vyššieho územného celku v sume 56 tis.
Sk.
             V rámci kat. 320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery bol na položke 321 - Granty
vykázaný  tuzemský kapitálový grant v sume 49 tis. Sk. Mimorozpočtové prostriedky poskytla
NBS Bratislava na nákup výpočtovej techniky k budovaniu knižnično-informačného systému
z oblasti národnej bibliografie pre SNK, Martin.

V kategórii 330 - Zahraničné granty boli  príjmy celkom v sume 2 273 tis. Sk na
podpoložke 331 002 - Od medzinárodnej organizácie ( z toho 1 247 tis. Sk MK SR aparát od
Európskej komisie, Brusel na projekt Media Desk , 679 tis. Sk SNK, Martin od Komisie ES na
projekt  TEL-ME-MOR  -  Európska  knižnica  a  347  tis.  Sk  PÚ  SR  od  UNESCO  na  realizáciu
projektu Regionálny workshop – stav lokalít zapísaných v zozname svetového dedičstva).
      Mimorozpočtové prostriedky celkom v sume 8 498 tis. Sk boli  čerpané v bežných
výdavkoch v sume 8 448 tis. Sk a v kapitálových výdavkoch v sume 49 tis. Sk. Grant v sume
1 tis. Sk nedočerpala rozpočtová organizácia SNK, Martin.

2. Výdavky rozpočtových organizácií

2.1  Bežné výdavky rozpočtových organizácií

Čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu k  31.12.2005 je vykázané za šesť rozpočtových
organizácií, a to Slovenskú národnú knižnicu v Martine, Univerzitnú knižnicu v Bratislave, Štátnu
vedeckú knižnicu v Prešove, Štátnu vedeckú knižnicu v Košiciach, Pamiatkový úrad SR
v Bratislave, Bibianu, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave a aparát ministerstva.

Všetky rozpočtové organizácie rozpočtovali výdavky na hlavnú činnosť v rámci programu
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt.  Ministerstvo výdavky na aparát
a vlastnú činnosť čerpalo v rámci programu 08T Tvorba a implementácia politík. V rámci
podprogramu 08T0103 a 08T0104 rozpočtové organizácie čerpali ešte prostriedky štátneho
rozpočtu na podporu kultúrnych aktivít v tuzemsku a prezentáciu kultúrnych aktivít v zahraničí.
          Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2005 bol stanovený pre
rozpočtové organizácie a aparát ministerstva objem bežných výdavkov vo výške  567 920 tis. Sk.
Po vykonaní rozpočtových opatrení bol upravený rozpočet na bežné výdavky pre rozpočtové
organizácie a aparát ministerstva vo výške 571 603 tis. Sk. Čerpanie  všetkých bežných výdavkov
bez mimorozpočtových výdavkov za rok 2005  bolo vo výške 568 762 tis. Sk, čo predstavuje
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99,5  %  z celkového upraveného rozpočtu. Mimorozpočtové výdavky boli čerpané celkom
v objeme 8 448 tis. Sk. Celkom predstavujú bežné výdavky rozpočtových organizácií za rok 2005
čiastku 577 210 tis. Sk.
Prehľad čerpania bežných výdavkov ( kat.610, 620, 630, 640) podľa jednotlivých organizácií:

                                                                                                                                                       (v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index 05/04
x100
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
SNK, Martin 110 095 116 944 120 879 122 027 100,9 104,3 110,8
UK v Bratislave 87 880 82 723 102 645 102 599 100,0 124,0 116,7
ŠVK v Prešove 13 668 14 125 17 843 17 902 100,3 126,7 131,0
ŠVK v Košiciach 30 807 30 144 34 836 34 971 100,4 116,0 113,5
PÚ SR, BA 119 616 125 769 130 323 135 999 104,4 108,1 113,7
Bibiana, BA 21 541 22 305 30 919 30 866 99,8 138,4 143,3
MK SR aparát
a vl. činnosť 112 352 173 360 129 578 128 276 99,0 74,0 114,2
MK SR
Výskum a vývoj  3 471 2 550 4 580  4 570 99,8 179,2 131,7
Celkom 499 430 567 920 571 603 577 210* 101,0 101,6 115,6
* čerpanie vrátane mimorozpočtových prostriedkov

2.2 bežné výdavky rozpočtových organizácií podľa funkčnej klasifikácie
01 Všeobecné verejné služby
01.3 Všeobecné služby
001.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby
01.3.2.2 Štátny informačný systém

                                                                                                                          (v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index 05/04
x100
 4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Bežné
výdavky 33 220 220 0 - - -

Výdavky na štátny informačný systém (vlastné úlohy Ministerstva kultúry SR) neboli
v roku 2005 čerpané (program 08T ).

01.3.3 Iné všeobecné služby
                                                                                                                       (v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index 05/04
x100
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Bežné
výdavky 44 251 44 269 52 679 52 672 100,0 119,0 119,0

Prostriedky štátneho rozpočtu rozpočtované v tejto triede boli určené na financovanie
činnosti dvoch vedeckých knižníc, a to Štátnej vedeckej knižnice v Prešove a Štátnej vedeckej
knižnice v Košiciach v programe 08S.
Štátna vedecká knižnica v Prešove

Upravený rozpočet Štátnej vedeckej knižnice v Prešove bol v objeme 17 843  tis. Sk
a skutočné čerpanie výdavkov štátneho rozpočtu  bolo  vo výške 17 842  tis. Sk, t.j. 100,0  %
upraveného  rozpočtu. Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky čiastku 6 041  tis. Sk,
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poistné a príspevok do poisťovní sumu 2 091 tis. Sk,  tovary a služby boli čerpané v sume
7 728 tis. Sk a bežné transfery v sume 27 tis. Sk. V rámci programu 08T, prvok 08T0103 Podpora
kultúrnych aktivít RO a PO boli organizácii pridelené rozpočtovým opatrením finančné prostriedky
v sume 1 955 tis. Sk, ktoré boli vyčerpané v rámci kat. 630 tovary a služby na určený účel.
Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Upravený rozpočet Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach bol v objeme 34 836 tis. Sk
a skutočné čerpanie výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2005 bolo  vo výške 34 830 tis. Sk,
t.j.100,0 %  upraveného rozpočtu. Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky čiastku
14 722 tis. Sk, poistné a príspevok do poisťovní sumu 5 062 tis. Sk,  tovary a služby boli čerpané
v sume 13 983 tis. Sk a bežné transfery v sume 63 tis. Sk. V rámci programu 08T,  prvok 08T0103
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO boli organizácii pridelené rozpočtovým opatrením finančné
prostriedky v sume 1 000 tis. Sk, ktoré boli vyčerpané v rámci kat. 630 tovary a služby na určený
účel.

02 Obrana
02.1 Vojenská obrana
02.1.0 Vojenská obrana
02.1.0.3 Hospodárska mobilizácia

                                                                                                                        (v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index 05/04
x100
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Bežné
výdavky 35 90 0 0 - - -

 V roku 2005 neboli prostriedky štátneho rozpočtu na výdavky súvisiace s hospodárskou
mobilizáciou čerpané.

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
08.2 Kultúrne služby
08.2.0 Kultúrne služby
08.2.0.4. Odborno-metodické zariadenia

                                                                                                           (v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2004

Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index 05/04
x100
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Bežné
výdavky 21 075 22 305 30 919 30 866 99,8 99,8 146,5

V rámci tejto triedy v programe 08S realizuje  činnosť
Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti.

Upravený rozpočet organizácie bol v objeme 30 919 tis. Sk a skutočné čerpanie výdavkov
štátneho rozpočtu za rok 2005 bolo  vo výške 30 866 tis. Sk t.j. 99,8  %  upraveného rozpočtu.
Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky čiastku 6 767 tis. Sk, poistné a príspevok do
poisťovní sumu 2 346 tis. Sk, tovary a služby boli čerpané v sume 12 710 tis. Sk a bežné transfery
v sume 728 tis. Sk V rámci programu 08T, prvok 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
boli organizácii pridelené rozpočtovým opatrením finančné prostriedky v sume 8 226 tis. Sk, ktoré
boli čerpané vo výške 8 218 tis. Sk v rámci kat. 630 tovary a služby na určený účel, najmä   na
BIB.  Ďalej v rámci prvku 08T0104 Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí boli organizácii
pridelené rozpočtovým opatrením finančné prostriedky v sume 126  tis. Sk, ktoré boli čerpané vo
výške 97 tis. Sk v rámci kat. 630 tovary a služby na určený účel.
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08.2.0.5 Knižnice
(v tis. Sk)

Ukazovateľ Skutočnosť
2004

Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index 05/04
x100
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Bežné

výdavky 197 021 199 667 223 524 223 423 99,9 111,9 113,4

V tejto triede boli rozpočtované výdavky pre Slovenskú národnú knižnicu, Martin
a Univerzitnú knižnicu v Bratislave v programe 08S.

Slovenská národná knižnica
Upravený rozpočet Slovenskej národnej knižnice bol v objeme 120 879 tis. Sk

a skutočné čerpanie výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2005 bolo  vo výške 120 830 tis. Sk,   t. j.
99,9  %  upraveného rozpočtu. Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky čiastku
52 601 tis. Sk, poistné a príspevok do poisťovní sumu 18 000 tis. Sk a tovary a služby boli čerpané
v sume 46 857 tis. Sk a bežné transfery v sume 296 tis. Sk V rámci programu 08T, prvok 08T0103
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO boli organizácii pridelené rozpočtovým opatrením finančné
prostriedky v sume 2 620  tis. Sk, ktoré boli čerpané vo výške 2 607 tis. Sk v rámci kategórie  630
tovary a služby na určený účel.  Ďalej v rámci prvku 08T0104 Prezentácia kultúrnych aktivít v
zahraničí boli organizácii pridelené rozpočtovým opatrením finančné prostriedky v sume 480 tis.
Sk, ktoré boli čerpané vo výške 469  tis. Sk v rámci kategórie 630 tovary a služby na určený účel.
Univerzitná knižnica Bratislava

Upravený rozpočet Univerzitnej  knižnice v Bratislave bol v objeme 102 645 tis.
Sk, skutočné čerpanie výdavkov štátneho rozpočtu za rok 2005 bolo  vo výške 102 593 tis. Sk,
t.j. 99,9  % upraveného rozpočtu. Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky čiastku
38 220 tis. Sk, poistné a príspevok do poisťovní sumu 12 747 tis. Sk, tovary a služby boli čerpané
v sume 49 082 tis. Sk  a bežné transfery v sume 260 tis. Sk. V rámci programu 08T, prvok
08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a  PO boli organizácii pridelené rozpočtovým opatrením
finančné prostriedky v sume 2 284 tis. Sk, ktoré boli vyčerpané v rámci kat. 630 tovary a služby na
určený účel.

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť
V tejto triede boli rozpočtované výdavky pre Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

v programe 08S.
                                                                                                                      (v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index   05/04
x100
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Bežné
výdavky 118 951 125 769 130 323 130 311 100,0 103,6 109,5

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Upravený rozpočet Pamiatkového úradu SR v Bratislave  bol v objeme 130 323 tis. Sk,

 skutočné čerpanie výdavkov štátneho rozpočtu  bolo  vo výške 130 311  tis. Sk, čo je 100,0  %
plnenie upraveného rozpočtu. Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky čiastku
64 740 tis. Sk, poistné a príspevok do poisťovní sumu 22 627 tis. Sk, tovary a služby boli čerpané
v sume 40 501 tis. Sk a bežné transfery v sume 650 tis. Sk. V rámci programu 08T, prvok 08T0103
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO boli organizácii pridelené rozpočtovým opatrením finančné
prostriedky v sume 1 650 tis. Sk, ktoré boli čerpané vo výške 1 643 tis. Sk v rámci kat. 630 tovary
a služby na určený účel.  Ďalej v  prvku 08T0104 Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí boli
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organizácii pridelené rozpočtovým opatrením finančné prostriedky v sume 150 tis. Sk, ktoré boli
čerpané v rámci kat. 630 tovary a služby na určený účel.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby
(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index 05/04
x100
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Bežné
výdavky 3 145 8 473 3 449 3 347 97,0 39,5 106,4

V tejto triede sa rozpočtujú prostriedky na výkon činnosti v oblasti kultúry  ministerstva
v programe 08T Tvorba a implementácia politík. Schválený rozpočet  predstavoval čiastku
3 145 tis. Sk, rozpočtovými opatreniami k 31. 12. 2005 bol upravený rozpočet na sumu  3 449 tis.
Sk. Skutočné čerpanie upraveného rozpočtu za rok 2005 bolo vo výške 3 347 tis. Sk. Prostriedky
rozpočtu boli čerpané jednotlivými odbornými útvarmi ministerstva na služby z  položky 637
v sume  2 982 tis. Sk, na materiál pol. 633 v sume 165 tis. Sk a na udelenie ceny ministra kultúry
SR – uznanie zásluh v sume  200 tis. Sk na podpoložke 642014.

08.4 Náboženské a iné spoločenské služby
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

                                                                                                                      (v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index 05/04
x100
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Bežné
výdavky 10 016 11 060 11 060 11 056 100,0 100,0 110,4

Výdavky v rámci vlastných úloh ministerstva realizuje cirkevný odbor v  programe 08T
Tvorba a implementácia politík.  Skutočné čerpanie výdavkov celkom za rok 2005 bolo vo výške
11 056 tis. Sk, t.j. 100,0  % plnenie upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na
zameriavanie v súlade so zákonom 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd
spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v sume  11 037 tis. Sk, na nákup kníh a
časopisov v sume 9 tis. Sk a na reprezentačné výdavky v sume 10 tis. Sk.

08.5.0 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva
08.5.0 Výskum a vývoj v oblasti rekreácie, kultúry a náboženstva

Schválený rozpočet na rok 2005 na výskum a vývoj v oblasti kultúry bol vo výške  2 550
tis. Sk. Tieto prostriedky boli pridelené rezortu kultúry ako účastníkovi medzirezortného programu,
podprogram 06K06 Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MK SR.

V priebehu  roka 2005 bol rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR znížený
schválený rozpočet o čiastku 470 tis. Sk. Ďalej na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva
financií SR v súvislosti s presunom finančných prostriedkov z  Ministerstva školstva SR  na
spoluriešiteľa úlohy výskumu a vývoja MK SR pre SNK, Martin bol zvýšený rozpočet na výskum
a vývoj o čiastku  2 500 tis. Sk. Po realizovaných rozpočtových opatreniach bol rozpočet na rok
2005 upravený na  4 580 tis. Sk a jeho skutočné čerpanie predstavovalo objem 4 570 tis. Sk, teda
99,8 % plnenie upraveného rozpočtu.
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08.6 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
08.6.0 Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
08.6.0.1 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

                                                                                                                       (v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index 05/04
x100
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Bežné
výdavky 97 007 152 657* 114 079 111 984 98,2 73,4 115,4
* vrátane prvku 08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO v sume 29 041 tis. Sk

Schválený rozpočet na rok 2005 pre aparát ministerstva bol upravený v nadväznosti na
rozpočtové opatrenia na sumu 114 079 tis. Sk, čerpanie bolo vo výške 111 984 tis. Sk , t.j. 98,2  %
plnenie upraveného rozpočtu. Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky čiastku 48 799
tis. Sk, poistné a príspevok do poisťovní sumu 14 820 tis. Sk, tovary a služby boli čerpané v sume
44 209 tis. Sk a bežné transfery v sume 4 156 tis. Sk (program 08T Tvorba a implementácia
politík).

09 Vzdelávanie
09.8 Vzdelávanie inde neklasifikované
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované

(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index 05/04
x100
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Bežné
výdavky      385 860 770 533 69,2 62,0 138,4

Finančné prostriedky rozpočtované v tejto triede boli čerpané vo výške 533 tis. Sk, čo
predstavuje  69,2  % plnenie upraveného rozpočtu na rok 2005 ( program 08T ). Z rozpočtu boli
hradené výdavky na školenia, kurzy a semináre v sume 524 tis. Sk a nákup kníh  a časopisov
v sume 9 tis. Sk.

2.3. Mimorozpočtové výdavky
Rozpočtové organizácie rezortu kultúry prekročili rozpočtový limit bežných výdavkov

v zmysle § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov o celkovú sumu 8 448 tis. Sk ( v programe 08S -  6 675 tis. Sk
a v programe 08T - 1 773 tis. Sk ).
Ide o nasledovné výdavky:
· tuzemské bežné granty - prostriedky boli čerpané na  bežné výdavky v sume 639 tis. Sk, (SNK,

Martin,  ŠVK  Prešov  a  Košice  a  PÚ  SR  Bratislava)  ,  z  toho  v  kategórii  610-mzdy,  platy  bolo
čerpané 36 tis. Sk SNK, Martin,

· navŕšenie výdavkov (bežný transfer) z Ministerstva financií SR pre Pamiatkový úrad SR
v sume 5 150 tis. Sk na opravu kostola Kláštora Kartuziánov v Červenom Kláštore; prostriedky
boli vyčerpané v kat. 630 Tovary a služby,

· zahraničné granty - celkom boli bežné výdavky čerpané v sume 2 273 tis. Sk, z toho v kategórii
610 – mzdy, platy 549 tis. Sk (MK SR projekt Media Desk 312 tis. Sk, PÚ SR 32 tis. Sk
a SNK, Martin 205 tis. Sk),

· finančné prostriedky prijaté od úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (príspevok na aktívnu
politiku práce)  119 tis. Sk (UK v Bratislave, ŠVK Prešov a Košice, PÚ SR Bratislava a aparát
ministerstva) boli vyčerpané v kategórii tovary a služby,
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· dotácia z rozpočtu mesta Martin na úhradu nákladov spojených s ubytovaním, kultúrna aktivita
„ Martinská literárna jar 2005“; výdavky čerpala  rozpočtová organizácia SNK, Martin
v kategórii  630 - Tovary a služby v sume  6 tis. Sk,

· dotácia z Košického samosprávneho kraja pre ŠVK Košice v sume 50 tis. Sk na vydanie
lexikóna -  prostriedky boli čerpané v kategórii 630 - Tovary a služby,

· finančné prostriedky prijaté zo zmluvného a zákonného poistenia  175 tis. Sk v kategórii 630 -
Tovary a služby (ŠVK Prešov a Košice, PÚ SR Bratislava  a aparát ministerstva),

· vratka DPH zo zakúpenia sitovacieho stroja na projekt ROCEM od European Commission
Directorate General Research v sume 36 tis. Sk,  tieto finančné prostriedky čerpala rozpočtová
organizácia PÚ SR v súlade so zmluvou v kategórii 630 - Tovary a služby na nákup
špeciálnych strojov pre chemicko-technologické oddelenie.
Celkom podľa jednotlivých kategórií boli mimorozpočtové prostriedky čerpané na bežné

výdavky nasledovne: kategória 610- Mzdy, platy 585 tis. Sk, kat. 620-poistné a príspevok
do poisťovní 180 tis. Sk, kategória. 630- Tovary a služby 7 658 tis. Sk a kaegória. 640 - Bežné
transfery 25 tis. Sk. V porovnaní s prijatými mimorozpočtovými prostriedkami je celkové čerpanie
nižšie o 1 tis. Sk, ide o o nedočerpaný grant Slovenskou národnou knižnicou, Martin.

3. Hodnotenie bežných transferov príspevkových organizácií podľa funkčnej klasifikácie

01 Všeobecné verejné služby
01.3 Všeobecné služby
01.3.3 Iné všeobecné služby

(v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet 2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
ŠVK
B. Bystrica 24 379 23 661 28 672 28 672 100,0 121,2 117,6

Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica
V roku 2005 bol ŠVK, B. B. schválený bežný transfer na činnosť vo výške 23 661 tis. Sk.

V priebehu   roka  2005 bol bežný transfer na činnosť zvýšený  celkom o 5 011 tis. Sk, z toho
na projekty  kultúrnych aktivít vo výške 3 000  tis. Sk; na zabezpečenie finančných prostriedkov
súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade
s nariadením  vlády č. 204/2005 vo výške  507 tis. Sk; 1 176 tis. Sk na poplatok LITA, 162 tis. Sk
na dopad daňových zákonov a 166 tis. Sk na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti. Organizácia
dosiahla v roku 2005 nulový hospodársky výsledok. Výdavky na reprezentačné boli čerpané vo
výške 6 tis. Sk, čo je 100 % schváleného limitu.

08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
08.2 – Kultúrne služby
08.2.0.1 - Divadlá

      (v tis. Sk)

Organizácia Skutočnosť
2004

Schválený
rozpočet 2005

Upravený
rozpočet 2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
SND 345 845 360 000 375 922 375 922 100,0 104,4 108,7
NS 27 200 28 137 28 789 28 789 100,0 102,3 105,8
ŠO B.B. 58 967 60 070 66 754 66 754 100,0 111,1 113,2
ŠD KE 75 397 78 000 84 828 84 828 100,0 108,8 112,5
Spolu: 516 409 526 207 556 293 556 293 100,0 105,7 107,7
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      V  rámci triedy 08.2.0.1   boli   v roku  2005 rozpočtované  štyri  divadlá   v celkovom  objeme
526 207  tis. Sk. V priebehu roka bol bežný transfer na činnosť zvýšený o finančnú čiastku 30 086
tis. Sk.
Slovenské národné divadlo

V roku 2005 bol SND schválený bežný  transfer na činnosť vo  výške 360 000 tis. Sk.
V priebehu roka bol transfer na činnosť zvýšený o 15 922 tis. Sk. Realizované rozpočtové
opatrenia sa týkali financovania projektov na domáce kultúrne aktivity vo výške 305 tis. Sk  a na
prezentáciu kultúry v zahraničí vo výške 3 480 tis. Sk; zabezpečenia finančných prostriedkov
súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade
s nariadením  vlády č. 204/2005 vo výške 8 622 tis. Sk;   dofinancovania činnosti vo výške 1 748
tis. Sk (z toho 1 548 tis.  na dopad daňových zákonov) a zvýšenia hmotnej zainteresovanosti SND
vo výške  1 767 tis. Sk. Výdavky na reprezentačné boli čerpané v sume  137 tis. Sk,  t.j. čerpanie
vo výške   85,6 % upraveného limitu na rok 2005. Organizácia vykázala  hospodársky výsledok –
zisk vo výške 7 525 tis.  Sk.
Divadlo Nová scéna, Bratislava

V roku 2005 bol NS schválený bežný transfer na činnosť vo výške 28 137  tis. Sk. Počas
roka bol organizácii zvýšený bežný transfer o 652 tis. Sk, z toho  na kultúrne aktivity  137  tis. Sk,
príspevok vo výške 347  tis. Sk bol určený na  zabezpečenie finančných prostriedkov  súvisiacich
so  zvýšením  platových  taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v  súlade s nariadením
vlády č. 204/2005 a príspevok vo výške 168 tis. Sk na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti.
Čerpanie reprezentačných výdavkov bolo organizáciou vykázané  v sume 26  tis. Sk, t.j. 52  %
limitu. NS  vykázala za rok 2005  hospodársky výsledok - zisk  vo výške  27   tis. Sk.
Štátna opera, Banská Bystrica

V roku 2005 mala ŠO schválený bežný transfer na činnosť vo výške   60 070  tis. Sk.
V priebehu roka bol organizácii upravený bežný transfer o 6 684  tis. Sk, z toho o 4 520 tis. Sk  na
domáce kultúrne aktivity a o 350 tis. Sk na prezentáciu kultúry v zahraničí.  Na  zabezpečenie
finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich
odvodov v súlade s nariadením  vlády č.  204/2005 vo výške bol organizácii zvýšený rozpočet
o 1 090  tis. Sk, na  dofinancovanie činnosti organizácie  o 305 tis. Sk (z toho 15 tis. Sk na dopad
daňových zákonov) a na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti  o 419 tis. Sk.  Limit výdavkov na
reprezentačné účely zo štátneho rozpočtu na rok 2005 bol 80 tis. Sk, skutočnosť 77  tis. Sk, čo
predstavuje  96  %  schváleného limitu.
      Organizácia vykázala za rok 2005 nulový   hospodársky výsledok z hlavnej činnosti. ŠO
vykonávala  v roku   2005 aj   podnikateľskú    činnosť,   z ktorej  vykázala kladný hospodársky
výsledok vo výške 12  tis. Sk.
Štátne divadlo Košice

V roku 2005 bol ŠD schválený bežný transfer vo výške 78 000 tis. Sk. V priebehu roka bol
organizácii  zvýšený o 6 828 tis. Sk, z toho z prostriedkov   na financovanie projektov na domáce
kultúrne aktivity o 3 543 tis. Sk, na  prezentáciu kultúry v zahraničí vo výške o 895 tis. Sk. Na
zabezpečenie  finančných prostriedkov súvisiacich   so zvýšením  platových  taríf  zamestnancov
a  s   tým súvisiacich  odvodov v súlade s nariadením  vlády č.  204/2005 bol zvýšený príspevok na
činnosť  ŠD  o 1 650  tis. Sk; na financovanie 60. výročia založenia  divadla   boli určené účelové
prostriedky z rezervy predsedu vlády SR v objeme 100 tis. Sk. Na dopad daňových zákonov bol
zvýšený rozpočet  ŠD o 104 tis. Sk a na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti  o 536  tis. Sk. Limit
výdavkov na reprezentačné účely na  rok 2005 bol schválený vo výške 42 tis. Sk, skutočnosť
dosiahla výšku 42 tis. Sk. Organizácia   vykázala   za    rok    2005  hospodársky  výsledok – zisk
vo výške 1 181 tis. Sk.
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08. 2.0.2 - Umelecké súbory
(v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Lúčnica 17 206 18 500 20 914 20 914 100,0 113,0 121,6
SF 116 356 108 633 129 324 129 324 100,0 119,0 111,1
SĽUK 27 007 28 299 31 207 31 207 100,0 110,3 115,6
MUS 5 614 5 741 6 852 6 852 100,0 119,4 122,1
ŠKO Žilina 14 766 14 589 17 070 17 070 100,0 117,0 115,6
ŠF Košice 45 436 28 544 33 640 33 640 100,0 117,9 74,0
Spolu: 226 385 204 306 239 007 239 007 100,0 117,0 105,6
      V rámci  funkčnej klasifikácie 08. 2.0.2 bolo v roku 2005 rozpočtovaných šesť organizácií.
Bežné transfery boli pôvodne rozpísané v celkovom  finančnom objeme 204 306 tis Sk
a v priebehu roka bola rozpočtovými opatreniami vykonaná úprava - zvýšenie o 34 701 tis. Sk.
Umelecký súbor Lúčnica, Bratislava
      V roku 2005 bol Lúčnici schválený bežný transfer na činnosť vo výške  18 500 tis. Sk.
V priebehu roka bol transfer na činnosť upravený o 2 414 tis. Sk, z čoho 443 tis. Sk boli  projekty
na  domáce kultúrne  aktivity; 1 800 tis. Sk prostriedky na prezentáciu kultúry v zahraničí;  142 tis.
Sk  bolo  na zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf
zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade  s nariadením  vlády č.  204/2005  a 29 tis. Sk
dostala organizácia na zvýšenú hmotnú zainteresovanosť. Výdavky rozpočtované na reprezentačné
vo výške 10 tis. Sk boli v plnom rozsahu vyčerpané. Lúčnica vykázala za rok 2005  hospodársky
výsledok - zisk vo výške 657 tis. Sk.
Slovenská filharmónia, Bratislava

V roku 2005 bol SF schválený bežný transfer na činnosť  vo  výške 108 633 tis. Sk.  Počas
roku bol   transfer   na   činnosť  zvýšený o 20 691  tis. Sk, z toho na  projekty  na  domáce kultúrne
aktivity o 1 700 tis. Sk,  na prezentáciu kultúry v zahraničí  o 2 170  tis. Sk. Na organizáciu
Bratislavských  hudobných  slávností,   ktoré  boli   delimitované    do      Slovenskej   filharmónie
z  Hudobného centra bol zvýšený rozpočet SF o 11 695 tis. Sk. Na zabezpečenie finančných
prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov
v súlade  s nariadením  vlády č.  204/2005  dostala organizácia finančné prostriedky vo výške 2 174
tis Sk; na zvýšenú hmotnú zainteresovanosť 539 tis. Sk a na dofinancovanie činnosti  2 413 tis. Sk
(z toho 13 tis. Sk na dopad daňových zákonov). Reprezentačné výdavky boli v súvislosti
s delimitáciou Bratislavských hudobných slávností upravené na 242 tis. Sk a  čerpané  vo výške
tis. 244  Sk. SF vykázala za rok 2005 hospodársky výsledok  - zisk vo výške  2 019 tis. Sk.
Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava

V roku 2005  bol SĽUK- u schválený bežný transfer na činnosť vo výške  28 299 tis. Sk.
V priebehu roka  bol bežný transfer na činnosť zvýšený o 2 908 tis. Sk, z toho vo výške 980 tis. Sk
na domáce kultúrne aktivity a  na prezentáciu kultúry v zahraničí 1 170 tis. Sk. Na zabezpečenie
finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich
odvodov v súlade s nariadením vlády  č. 204/2005 bol  SĽUKU–u  zvýšený rozpočet o 554 tis. Sk;
na dopad daňových zákonov o 37 tis. Sk a na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti  o 167 tis. Sk.
Výdavky na reprezentačné  boli čerpané vo výške schváleného  limitu, t.j. 12  tis. Sk. SĽUK
vykázal za rok 2005  hospodársky výsledok -   zisk vo výške 965 tis. Sk.
Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia – Ifjú Szívek, Bratislava

V roku 2005 mal MUS MS  schválený bežný transfer vo výške 5 741  tis. Sk, ktorý bol
v priebehu roka upravený o 1 111 tis. Sk, z toho o 710 tis. Sk na domáce kultúrne aktivity; na
prezentáciu kultúry v zahraničí  o 230 tis. Sk; o 104 tis. Sk  na zabezpečenie finančných
prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov
v súlade s nariadením  vlády č. 204/20045. Na zabezpečenia zvýšenia hmotnej zainteresovanosti
boli určené finančné prostriedky v objeme 37 tis. Sk a na dopad daňových zákonov  30 tis. Sk
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Výdavky na reprezentačné boli čerpané vo výške schváleného limitu 10 tis. Sk. Organizácia
dosiahla za rok 2005  kladný hospodársky výsledok – zisk vo výške 685 tis.
Štátny komorný orchester Žilina
     Na rok 2005 mal ŠKO schválený bežný transfer celkom vo výške 14 589  tis. Sk, ktorý bol
v priebehu roka zvýšený  o 2 481  tis. Sk, z toho na projekty na domáce kultúrne aktivity  o 1 280
tis. Sk; na prezentáciu kultúry v zahraničí o 752  tis. Sk; na zabezpečenie finančných prostriedkov
súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade
s nariadením vlády č. 204/2005 o 355 tis. Sk a o 94 tis. Sk na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti.
Výdavky na reprezentačné (5 tis. Sk) boli čerpané vo výške schváleného limitu. ŠKO dosiahol
v roku 2005 kladný hospodársky výsledok – zisk vo výške 9 tis. Sk.
Štátna filharmónia Košice

Bežný transfer  ŠKO bol schválený vo výške 28 544  tis. Sk. Do konca roka  bol zvýšený
o 5 096 tis. Sk, z toho  na domáce kultúrne aktivity o 3 286  tis. Sk,  na prezentáciu kultúry
v zahraničí o 900 tis. Sk. Na zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením
platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade s nariadením  vlády SR
č. 204/2005 mala ŠF zvýšený rozpočet  o  691 tis. Sk a na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti
o 219 tis. Sk. Organizácia nemala v roku 2005 zo štátneho rozpočtu limit na reprezentačné. ŠF
hospodárila  v uplynulom roku so ziskom vo výške 15 tis. Sk.

08.2.0.3 – Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia
(v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
SÚH 11 728 12 320 12 887 12 887 100,0 104,6 109,9

Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo
V roku  2005  bol  SÚH schválený bežný transfer na činnosť vo výške  12 320  tis. Sk, ktorý

bol v priebehu roka upravený  o  567   tis. Sk. Na projekty na kultúrne  aktivity dostala SÚH 318
tis. Sk,  193 tis. Sk  na zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových
taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade s nariadením vlády SR
č. 204/2004   a na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti dostala organizácia 56 tis. Sk Náklady na
reprezentačné výdavky boli čerpané na 100 %, čo predstavuje 16 tis. Sk. SÚH  vykázala za rok
2005 hospodársky výsledok - zisk vo výške  1 tis. Sk.

08.2.0.4 - Odborno-metodické zariadenia
(v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
ÚVŠC 3 400 3 393 3 919 3 919 100,0 115,5 115,3
HC 33 139 33 323 33 451 33 451 100,0 100,4 100,9
SCD 8 759 8 925 9 835 9 835 100,0 110,2 112,3
SFÚ 19 303 82 604 73 358 73 358 100,0 88,8 380,0
DÚ 22 291 19 226 24 626 24 626 100,0 128,1 110,5
NOC 37 285 33 489 44 337 44 337 100,0 132,4 118,9
LIC 21 957 18 460 23 054 23 054 100,0 124,9 105,0
Spolu: 146 134 199 420 212 580 212 580 100,0 106,6 145,5

V rámci 08.2.0.4 v roku 2005 bolo rozpočtovaných celkom sedem organizácií. Bežné
transfery boli pôvodne rozpísané vo  finančnom objeme 199 420 tis. Sk a v priebehu roka 2005 boli
zvýšené o finančnú čiastku  13 160 tis. Sk.
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Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava
ÚVŠC  mal schválený  bežný transfer na činnosť vo výške 3 393 tis. Sk. V priebehu roka

bol transfer  upravený o 526 tis. Sk, z toho o 70  tis. Sk na zabezpečenie finančných prostriedkov
súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade
s nariadením vlády č. 204/2005; o 441 tis. Sk na projekty na domáce kultúrne aktivity a o 15 tis. Sk
na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti. Reprezentačné výdavky boli čerpané do výšky limitu, t.j.
9  tis. Sk. ÚVŠC za rok 2005 vykázal  hospodársky výsledok – zisk vo výške 137 tis. Sk.
Hudobné centrum, Bratislava
      V roku 2005 bol HC schválený bežný transfer na činnosť vo výške 33 323  tis. Sk. Počas
roku 2005 bol bežný transfer na činnosť rozpočtovými opatreniami upravený na 33 451 tis. Sk.
Finančné  prostriedky  vo výške 8 843 tis. Sk použila organizácia na domáce kultúrne aktivity
a 2 634 tis. Sk na  prezentáciu kultúry v zahraničí; 223  tis. Sk na zabezpečenie finančných
prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov
 v súlade s uznesením vlády č. 204/2005. V dôsledku delimitácie Bratislavských hudobných
slávností  do Slovenskej filharmónie bol organizácii znížený rozpočet o 11 695 tis. Sk. Na dopad
daňových zákonov dostalo HC 61 tis. Sk a na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti   62 tis. Sk.
Schválená čiastka na reprezentačné výdavky bola 254 tis. Sk. Súčasťou  delimitácie BHS bola aj
časť finančných prostriedkov určená na reprezentačné, a to vo výške 148 tis. Sk, o ktoré bolo
zvýšené reprezentačné Slovenskej filharmónie. Ostávajúcu časť vo výške 106 tis. Sk Hudobné
centrum vyčerpalo. 0rganizácia dosiahla svojím hospodárením  - zisk vo výške 3  798 tis. Sk.
Slovenské centrum dizajnu, Bratislava

V roku 2005 bol  SCD schválený bežný transfer na činnosť vo výške  8 925   tis. Sk, ktorý
bol v priebehu  roka  zvýšený o  910  tis. Sk. Finančné prostriedky  na domáce kultúrne aktivity
boli  vo výške  380 tis. Sk; na prezentáciu kultúry v zahraničí 423 tis. Sk a čiastka 107  tis. Sk bola
určená na zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf
zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov   v  súlade s nariadením vlády č. 204/2005. Limit   na
reprezentačné výdavky v schválenej výške  7 tis. Sk bol čerpaný v plnej výške. V  roku 2005
dosiahlo SCD  kladný hospodársky výsledok  - zisk vo výške 185 tis. Sk.
Slovenský filmový ústav, Bratislava

V  roku  2005 bol  SFÚ  schválený  bežný  transfer  na činnosť vo výške 82 604   tis. Sk.
Počas roku 2005 bol bežný transfer na činnosť znížený z dôvodu potreby zmeny časti bežného
transferu vo výške 14 000 tis. Sk na kapitálový transfer v súvislosti s realizáciou projektu
systematickej obnovy audiovizuálneho kultúrneho dedičstva. Zvýšenie rozpočtu nastalo pridelením
finančných prostriedkov  na domáce kultúrne aktivity bol vo výške 3 000 tis. Sk a na prezentáciu
kultúry v zahraničí vo výške 1 350 tis. Sk. Suma 300 tis. Sk bola určená na  zvýšenie platových
taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov súlade s nariadením vlády č. 204/2005. Na dopad
daňových zákonov  dostala organizácia 21 tis. Sk a na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti    83  tis.
Sk. Reprezentačné výdavky boli čerpané v sume  17,7  tis. Sk, čo predstavuje  98,3 % limitu.
Organizácia vykázala  hospodársky výsledok -  zisk vo výške 641  tis. Sk.
Divadelný ústav, Bratislava

DÚ  bol v roku 2005 schválený bežný transfer na činnosť vo výške 19 226   tis. Sk.
V priebehu  roka bol bežný transfer  na činnosť zvýšený o 5 400 tis. Sk. Príspevok na financovanie
projektov na domáce kultúrne aktivity bol 1 790 tis. Sk a na prezentáciu kultúry v zahraničí   vo
výške  1 169   tis. Sk. V dôsledku odčlenenia Kultúrneho kontaktného bodu z aparátu Ministerstva
kultúry na DÚ bol zvýšený rozpočet pre DÚ o 1 096 tis. Sk. Suma 297 tis.  Sk bola určená na
zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov
a s tým súvisiacich odvodov    v súlade s nariadením  vlády č. 204/2005. Na dopad daňových
zákonov dostala organizácia 85 tis. Sk a na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti   73 tis. Sk.
V súvislosti s delimitáciou Divadla z pasáže mal DÚ zvýšený rozpočet bežných výdavkov o 890
tis. Sk. Výdavky na reprezentačné boli čerpané vo výške 39,2  tis. Sk, t.j. 98  % limitu. DÚ v roku
2005 vykázal  hospodársky výsledok  -  zisk 43  tis. Sk.
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Národné osvetové centrum, Bratislava
Bežný transfer na činnosť bol pre NOC schválený vo výške 33 489  tis. Sk. Počas  roku  bol

bežný transfer na činnosť upravený o 10 848  tis. Sk, z toho  na domáce kultúrne aktivity vo výške
6 189 tis. Sk a na prezentáciu kultúry v zahraničí 2 755 tis. Sk. Suma 584 tis.  Sk bola určená na
zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov
a s tým súvisiacich odvodov v súlade s nariadením vlády č.  204/2005. Na financovanie výskumu
monitoringu výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia
občanov SR dostala organizácia 900 tis. Sk, na dofinancovanie činnosti 259 tis. Sk (z toho 20 tis.
Sk na dopad daňových zákonov) a na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti  161 tis. Sk.     Limit na
reprezentačné výdavky vo výške bol 100 tis. Sk,  čerpanie  bolo na   36,6 % t. j. vo výške 36,6 tis.
Sk. NOC  hospodárilo v roku  2005 so ziskom  vo výške 175 tis. Sk.
Literárne informačné centrum, Bratislava

 V roku 2005 bol  LIC schválený bežný transfer na  činnosť vo výške 18 460 tis. Sk.
V priebehu roka 2005 bol bežný transfer na činnosť zvýšený o 4 594 tis. Sk. Finančný  príspevok
na projekty na domáce  kultúrne aktivity  bol  vo výške  3 325  tis. Sk a na prezentáciu kultúry
v zahraničí 995 tis. Sk.  Suma 216 tis.  Sk bola určená   na zabezpečenie finančných prostriedkov
súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade
s nariadením vlády č. 204/2005. Na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti  mala organizácia zvýšený
rozpočet vo výške 58 tis. Sk. Schválený limit na  reprezentačné výdavky  vo výške 110  tis. Sk  bol
čerpaný na  71,7   %. Za rok 2005 vykázalo LIC   hospodársky výsledok - zisk  vo výške 282   tis.
Sk.

08.2.0.5 Knižnice
       (v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
SKN 16 675 16 363 17 347 17 347 100,0 106,2 104,0

Slovenská knižnica pre nevidiacich, Levoča
V roku 2005 bol  SKN schválený bežný transfer na  činnosť vo výške 16 363 tis. Sk.  Počas

roku 2005 bol bežný transfer na činnosť zvýšený o 984  tis. Sk. Finančný  príspevok  na projekty
na kultúrne aktivity  vo výške 450 tis. Sk  bol určený na výrobu časopisov vo zvuku a v Braillovom
písme  a  suma 266 tis.  Sk  bola  určená na zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so
zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade s nariadením vlády
č. 204/2005. Na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti bolo určených 106 tis. Sk a na dofinancovanie
činnosti 162  tis. Sk. Limit  na reprezentačné výdavky bol vyčerpaný vo výške 18 tis. Sk, čím bol
dodržaný  schválený limit. Organizácia vykázala za rok 2005 hospodársky výsledok - stratu  vo
výške  3 196 tis. Sk.

08.2.0.6 - Múzeá a galérie
(v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
SNM 107 535 106 000 118 031 118 031 100,0 111,3 109,8
STM 17 791 19 306 21 325 21 325 100,0 110,5 119,9
M SNP 14 882 16 119 17 304 17 304 100,0 107,4 116,3
SNG 66 839 65 000 78 987 78 987 100,0 121,5 118,2
ŠG 5 525 5 423 6 371 6 371 100,0 117,5 115,3
VSG 9 184 8 066 11 125 11 125 100,0 137,9 121,1
Spolu: 221 756 219 914 253 142 253 142 100,0 115,1 114,2
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      V  rámci  08.2.0.6 bolo  v roku 2005 rozpočtovaných  šesť organizácií. Bežné transfery  boli
pôvodne rozpísané v celkovom finančnom objeme 219 914  tis. Sk a v priebehu roka 2005 zvýšené
o finančnú čiastku  33 228 tis. Sk určenú  najmä na projekty na rôzne domáce a zahraničné
kultúrne aktivity.
Slovenské národné múzeum - múzeá, Bratislava

SNM bol v roku 2005 schválený  bežný  transfer na činnosť vo výške 106 000  tis. Sk.
V priebehu roka 2005 sa bežný transfer  na  činnosť zvýšil  o sumu 12 031  tis. Sk. Z toho na rôzne
projekty na domáce kultúrne aktivity  boli čerpané prostriedky vo výške 4 165  tis. Sk a na
prezentáciu kultúry v zahraničí 2 007 tis. Sk.  Suma 2 118   tis.  Sk bola určená na zabezpečenie
finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich
odvodov v súlade s nariadením vlády č. 204/2005. Na národný program Biodiverzity bolo
organizácii pridelených 330 tis. Sk. Na projekt s názvom „Populačná diverzita obyvateľov
stredného Podunajska v 1. storočí n. l.“ dostala organizácia z podprogramu 06K0Q – Koordinácia
prierezových aktivít a zabezpečenie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky  38 tis. Sk.
Na kompenzáciu nákladov spojených so zasadnutím prezidentov Bush a Putin v priestoroch
Historického múzea na Bratislavskom hrade bolo určených 250 tis. Sk. Na dofinancovanie činnosti
bol zvýšený rozpočet organizácie o 2 321 tis. Sk (z toho 133 tis. Sk na dopad daňových zákonov)
a na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti  802  tis. Sk. Reprezentačné výdavky sa čerpali v sume
82 tis. Sk., čo je  48  %  schváleného limitu. SNM  hospodárilo  v roku 2005 so ziskom  vo výške
968 tis. Sk z hlavnej činnosti. Z podnikateľskej činnosti, ktorú vykonávalo, dosiahlo zisk vo výške
478 tis. Sk.
Slovenské technické múzeum, Košice
STM bol v roku 2005 schválený  bežný  transfer na činnosť vo výške 19 306  tis. Sk.  Počas  roku
2005 sa bežný transfer  na  činnosť zvýšil o sumu  2 019 tis. Sk.  Z toho na rôzne projekty
kultúrnych aktivít  boli čerpané prostriedky vo výške 1 245 tis. Sk a na prezentáciu kultúry
v zahraničí vo výške 200 tis. Sk.  Suma 395  tis.  Sk bola určená na zabezpečenie finančných
prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov
v súlade s uznesením vlády č.  204/2005. Na dopad daňových zákonov dostala organizácia 52 tis.
Sk   a na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti  mala organizácia zvýšený rozpočet o 127 tis. Sk.
Limit na reprezentačné výdavky  bol dodržaný, čerpanie bolo vo výške  23  tis. Sk. Hospodársky
výsledok  organizácie za rok 2005 je  zisk vo výške  8 tis. Sk.
Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica

MSNP bol  v  roku  2005  schválený   bežný   transfer na činnosť vo výške  16 119  tis Sk.
V priebehu roka 2005 sa bežný transfer  na  činnosť zvýšil o sumu 1 185 tis. Sk, a to na
financovanie projektov na domáce kultúrne aktivity vo výške 600 tis. Sk; na prezentáciu kultúry
v zahraničí vo výške 200 tis. Sk. Zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením
platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade s uznesením vlády č. 204/2005
bolo  vo výške 285 tis. Sk  a finančné prostriedky na  zvýšenie hmotnej zainteresovanosti. 100 tis.
Sk. Limit  na reprezentačné výdavky  bol schválený vo výške  44 tis. Sk, čerpanie na 44  %. MSNP
vykázalo za rok 2005 hospodársky výsledok - stratu  vo výške  4 636  tis. Sk.
Slovenská národná galéria, Bratislava
V roku 2005 bol SNG schválený bežný transfer na činnosť vo výške 65 000 tis. Sk. V priebehu
roka 2005 sa bežný transfer na činnosť zvýšil  o finančnú čiastku 13 987  tis. Sk, z toho 1 028 tis.
Sk na zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf
zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade s uznesením vlády č. 204/2005; na
dofinancovanie činnosti organizácie 1 886 tis. Sk (z toho na dopad daňových zákonov 886 tis. Sk)
a zvýšenie hmotnej zainteresovanosti vo výške 355 tis. Sk. Na domáce kultúrne aktivity dostala
SNG 6 390 tis. Sk a na prezentáciu kultúry v zahraničí 3 928 tis. Sk  Na financovanie súťaže
návrhov  pre „Rekonštrukciu areálu SNG“  dostala organizácia 400 tis. Sk. Reprezentačné výdavky
boli čerpané vo výške 100 tis. Sk,  čo predstavuje 100 % stanoveného limitu. SNG vykázala za rok
2005  hospodársky výsledok – zisk vo výške  447 tis. Sk.
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Štátna galéria Banská Bystrica
V roku 2005 bol  ŠG schválený bežný transfer na činnosť vo výške 5 423 tis. Sk.

V priebehu roka 2005 sa bežný transfer na činnosť zvýšil  o finančnú čiastku 948  tis. Sk, z toho
96 tis. Sk  na zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf
zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade s nariadením vlády č. 204/2005, 32 tis. Sk na
zvýšenie hmotnej zainteresovanosti  a 820 tis. Sk na projekty na domáce kultúrne aktivity.
Výdavky na reprezentačné  boli čerpané vo výške 6 tis. Sk,  čo predstavuje 100 % stanoveného
limitu. ŠG vykázala za rok 2005 hospodársky výsledok – zisk vo výške  31 tis. Sk.
Východoslovenská galéria Košice
V roku 2005 bol  VSG schválený bežný transfer na činnosť vo výške 8 066 tis. Sk. V priebehu roka
2005 sa bežný transfer na činnosť zvýšil  o finančnú čiastku 3 059  tis. Sk, z toho o  185 tis. Sk na
zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov
a s tým súvisiacich odvodov v súlade s nariadením vlády č.  204/2005;  o 2 300 tis Sk na projekty
na domáce kultúrne aktivity  a o 410  tis. Sk na prezentáciu kultúry v zahraničí.  Na financovanie
opravy strechy boli VSG pridelené fiančné prostriedky vo výške 100 tis. Sk a na zvýšenie hmotnej
zainteresovanosti  64 tis. Sk. Organizácia nemala za uplynulý rok zo štátneho rozpočtu schválený
limit na reprezentačné výdavky. VSG vykázala za rok 2005  hospodársky výsledok - stratu  vo
výške 582  tis. Sk.

08.2.0.8 Slovenské národné múzeum - národnostná kultúra ( SNM - MM)
(v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
SNM -MM 20 057 19 027 24 125 24 125 100,0 126,8 120,3

      V tejto triede bol rozpísaný bežný transfer  pre múzeá menšín, ktoré sú organizačne
začlenené do SNM Bratislava, vo výške 19 027  tis. Sk. V priebehu roka 2005 bol bežný transfer
zvýšený o 5 098 tis. Sk. Zvýšenie transferu   vo výške 279 tis. Sk  bolo určené na   zabezpečenie
finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich
odvodov v súlade s nariadením vlády č. 204/2005;  na  dofinancovanie činnosti bol zvýšený
rozpočet o 2 000 tis. Sk; na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti  bolo vykonané rozpočtové
opatrenie vo výške 99 tis. Sk. Na  domáce kultúrne aktivity bol upravený rozpočet o 2 530 tis. Sk
a na prezentáciu kultúry v zahraničí o190 tis. Sk. Limit  na reprezentačné vo výške 36  tis. Sk, bol
vyčerpaný v plnej výške. SNM-MM vykázalo v roku  2005 hospodársky výsledok - stratu vo výške
950 tis. Sk .

08.2.0.9 – Ostatné kultúrne služby
(v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
ÚĽUV 21 631 21 804 24 147 24 147 100,0 110,7 111,6
DZS 6 601 5 824 8 004 8 004 100,0 137,4 121,3
SKZ 30 434 34 550 40 377 40 377 100,0 116,9 132,7
Spolu: 58 666 62 178 72 529 72 529 100,0 102,1 112,2

V rámci triedy 08.2.0.9  v roku 2005  boli  rozpočtované tri organizácie. Bežné transfery boli
pôvodne   rozpísané  v  celkovom   finančnom  objeme   62 178 tis. Sk, ktoré boli v  rámci   roku
2005 zvýšené o 10 351 tis. Sk.
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Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava
      V roku 2005 bol pre ÚĽUV schválený bežný transfer na činnosť vo výške   21 804 tis. Sk.
Počas roku 2005 boli vykonané   rozpočtové opatrenia týkajúce sa zvýšenia bežných výdavkov
celkom vo výške 2 343 tis. Sk.  Úprava vo výške 250 tis. Sk bola určená  na  zabezpečenie
finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich
odvodov súlade s nariadením vlády č. 204/2005;  na  dopad daňových zákonov bol ÚĽUV-u
zvýšený rozpočet o 456 tis. Sk a na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti bolo vykonané rozpočtové
opatrenie na  81 tis. Sk.  Na  domáce a kultúrne aktivity bola určená čiastka  1 300 tis. Sk a na
prezentáciu kultúry v zahraničí dostala organizácia 256 tis. Sk. Výdavky na reprezentačné v roku
2004 čerpala organizácia  na  100% limitu, ktorý bol schválený  vo výške 50  tis. Sk. ÚĽUV za rok
2005 vykázal  hospodársky výsledok  - stratu vo výške 3 110  tis. Sk.
Dom zahraničných Slovákov, Bratislava

V roku 2005 bol  DZS schválený bežný transfer na činnosť vo výške 5 824 tis. Sk.
V priebehu roka 2005 bol  bežný transfer zvýšený o 2 180 tis. Sk. Zvýšenie záväzných
ukazovateľov o 100 tis. Sk bolo určené  na zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so
zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov. Na projekty na domáce
kultúrne aktivity  organizácia  dostala 600 tis. Sk; na prezentáciu kultúry v zahraničí 625 tis. Sk.
Dofinancovanie bežných výdavkov predstavovalo zvýšenie rozpočtu DZS o 835 tis. Sk a zvýšenie
hmotnej zainteresovanosti čiastku 20  tis. Sk. Výdavky na  reprezentačné  boli čerpané vo výške 46
tis. Sk, čo je 97,8  % limitu na rok 2005. DZS za rok 2005 vykázal hospodársky výsledok - zisk vo
výške 436  tis. Sk.
Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava

V roku 2005  bol SKZ  schválený rozpočet bežných výdavkov 34 550 tis. Sk.  V rámci roku
2005   boli   vykonané  rozpočtové opatrenia na  zvýšenie rozpočtu SKZ  MK SR spolu vo výške
5 827 tis. Sk, z toho na zabezpečenie finančných prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových
taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov v súlade s nariadením vlády č. 204/2005 dostala
organizácia čiastku 457 tis. Sk. V súvislosti s personálnym zabezpečením odboru Novostavba SND
bol SKZ zvýšený rozpočet o 397 tis. Sk;   na dopad daňových zákonov o 607 tis. Sk; na opravu
bytových priestorov 391 tis. Sk. Na dofinancovanie činnosti sa zvýšil rozpočet organizácie o  3 804
tis. Sk a na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti o 171 tis. Sk. Výdavky na reprezentačné  boli
čerpané vo výške 7 tis. Sk, čo je 100 % rozpísaného limitu. Za rok 2005 vykázala SKZ
hospodársky výsledok – zisk vo výške 1 775  tis. Sk.

08.3.0  Tlačová agentúra Slovenskej republiky – Slovakia
(v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
TASR 40 000 43 920 44 863 44 863 100,0 102,1 112,2

Tlačová agentúra Slovenskej republiky – Slovakia
je v rezorte kultúry od roku 2004. Do roku 2003 bola organizácia samostatnou rozpočtovou
kapitolou. V roku 2005 mala  schválený príspevok na bežnú činnosť  v objeme 43 920 tis. Sk.
V  TASR bolo vykonané v roku 2005 rozpočtové opatrenie na zabezpečenie finančných
prostriedkov súvisiacich so zvýšením platových taríf zamestnancov  a s tým súvisiacich odvodov
vo výške 584 tis. Sk a na  zvýšenie hmotnej zainteresovanosti vo výške 359  tis. Sk, t.j. spolu bol
v roku 2005 zvýšený príspevok na bežnú činnosť o 943 tis. Sk. TASR vykázala za rok 2005
hospodársky výsledok - stratu vo výške 6 990 tis. Sk.
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4. Transfery (dotácie) občianskym združeniam a právnickým alebo fyzickým osobám

4.1. Cirkvi a náboženské spoločnosti
8.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby

(v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Cirkvi
a náboženské
spoločnosti 620 995 806 544 806 544 806 544 100,0 100,0 129,9
Slovenská katolícka
charita 60 375 63 375 63 375 63 375 100,0 100,0 104,9
Evanjelická
diakonia 5 495 5 558 5 558 5 558 100,0 100,0 101,1
Spolu 686 865 875 477 875 477 875 477 100,0 100,0 127,5

                    Rozpisom štátneho rozpočtu na rok 2005 bol pre cirkvi a cirkevnú charitu stanovený objem
finančných prostriedkov na bežné výdavky vo výške 875 477 tis. Sk a v takomto objeme bol aj
poukázaný cirkvám (100 % upraveného rozpočtu). Prostriedky štátneho rozpočtu určené na bežné
výdavky boli čerpané na osobné požitky  duchovných a odvody a na prevádzku ústredí a charity
Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov uvádzame v prílohe č. 9.

4. 2 Matica  slovenská
08.2.0.9  Ostatné kultúrne služby

(v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Matica
slovenská 16 623 16 000 17 640 17 640 100,0 100,0 106,1

Účelová dotácia pre Maticu slovenskú bola pre rok 2005 schválená v objeme 16 000 tis. Sk,
v priebehu roka bola upravená dodatkami k základnej zmluve  o 1 640 tis. Sk. Finančné prostriedky
boli použité v súlade so zmluvou na zabezpečenie financovania vybraných projektov Matice
slovenskej.

4. 3 Slovenský rozhlas a Slovenská televízia
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

(v tis. Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Slovenský
rozhlas 280 585 - 10 000 10 000 100,0 - 3,6

   V súlade s rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR, ktorým  bolo povolené prekročenie
výdavkov kapitoly o 10 000 tis. Sk, účelovo určených pre Slovenský rozhlas, ministerstvo uvoľnilo
uvedené finančné prostriedky na základe uzatvorenej zmluvy na financovanie zahraničného
vysielania Slovenského rozhlasu.
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4. 4 Grantový systém Ministerstva kultúry SR

Celkový rozpočet finančných prostriedkov alokovaných na realizáciu projektov v rámci
grantového systému v roku 2005 predstavovala suma 470 000 tis. Sk, čo je v porovnaní s rokom
2004 nárast takmer o  6 %. Uvedené percento v absolútnom vyjadrení predstavuje čiastku 25 000
tis. Sk. Úpravami rozpočtu bol schválený objem znížený o 6 044 tis. Sk na celkovú sumu 463 956
tis. Sk. Skutočné čerpanie sa pohybovalo na úrovni 98,8 % upraveného rozpočtu. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom predstavuje skutočné čerpanie nárast o 2,6 %. Z celkového objemu
čerpaných finančných prostriedkov bolo 3,9 % poskytnutých v podobe kapitálového transferu,
zvyšok vo forme bežného transferu. V rámci jednotlivých programov a podprogramov grantového
systému bolo predložených viac ako 9 000 žiadostí, podporených bolo viac ako 3 000 projektov.

                        (v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4 : 3

%
čerpania

4 : 2

Index
05/04
4 : 1

a 1 2 3 4 5 6 7
Grantový systém spolu 444 527 470 000 463 956 455 872 98,3 97,0 102,6
z toho program:
Projekty na pomoc
krajanom * 8 569 0 0 0 x x x
Kultúrne aktivity
v oblasti umenia 83 214 100 000 107 681 106 285 98,7 106,3 127,7
Kultúrne aktivity
národnostných menšín 78 804 80 000 80 000 79 052 98,8 98,8 100,3
Obnovme si svoj dom 148 725 105 000 98 303 96 516 98,2 91,9 64,9
Ex libris 57 737 80 000 72 309 68 640 94,9 85,8 118,9
Podpora audiovizuálnej
tvorby 60 285 85 000 87 996 87 995 100,0 103,5 146,0
Pro Slovakia ** 7 193 20 000 17 667 17 384 98,4 86,9 241,7

* Program bol v roku 2004 určený výhradne na podporu Slovákov žijúcich zahraničí a krajanských inštitúcií.
**  Do programu bol v roku 2005 zahrnutý aj dovtedy samostatný program určený na podporu Slovákov žijúcich
     zahraničí a krajanských inštitúcií

08.2.0.8 Národnostná kultúra
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín

(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4 : 3

%
čerpania

4 : 2

Index
05/04
4 : 1

a 1 2 3 4 5 6 7
Kultúrne aktivity
národn. menšín spolu 78 804 80 000 80 000 79 052 98,8 98,8 100,3
z toho:
VÚC (641 010) 1 080 0 1 070 860 80,4 x 79,6
Obč. združenie, nadácia
a neinv. fond (642 001) 44 878 50 000 51 599 51 034 98,9 102,1 114,5
Nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne
prosp. služby (642 002) 3 093 0 623 623 100,0 x 20,1
Fyzická osoba –
jednotlivec (642 014) 0 0 70 70 100,0 x x
Ostatná právnická osoba
(644 002) 20 550 25 000 17 930 17 762 99,1 71,0 86,4
Fyzická osoba –
podnikateľ (644 003) 9 203 5 000 8 708 8 703 99,9 174,1 94,6
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Finančné prostriedky na podporu kultúry národnostných menšín poskytuje ministerstvo
predovšetkým na projekty, ktorých cieľom je rozvíjať kultúru národnostných menšín žijúcich
v Slovenskej republike, ich identitu a materinskú reč, t. j. na kultúrne aktivity menšinových
občianskych združení, vydavateľom menšinovej periodickej tlače a neperiodických publikácií.

Schválený rozpočet na podporu projektov národnostných menšín na rok 2005 bol
v celkovom objeme 80 000 tis. Sk, čo predstavuje 100 % schváleného rozpočtu v predchádzajúcom
roku. Prostriedky na podporu kultúrnych aktivít národnostných menšín, určené zákonom o štátnom
rozpočte boli rozdeľované na základe posudzovania žiadostí menšinových kultúrnych subjektov
odbornými komisiami a subkomisiami pre jednotlivé menšiny. Celkovo bolo podporených viac ako
750 projektov. Podľa oblastí smerovania dotácií boli poskytnuté finančné prostriedky v takomto
členení: na živú kultúru, t. j. na rôznorodé kultúrne aktivity v objeme 41 117 tis. Sk; poukázaných
bolo 40 796 tis. Sk, t. j. 99,2 % z upraveného rozpočtu, na písanú kultúru, t. j. vydavateľom
periodickej a neperiodickej tlače v objeme 38 424 tis. Sk; poukázaných bolo 38 256 tis. Sk, t. j.
99,6 % z upraveného rozpočtu.

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov v tomto programe v roku 2005 v sume 79 052
tis. Sk, predstavuje 98,8 % z upraveného rozpočtu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je
čerpanie v absolútnom vyjadrení vyššie o viac ako 200 tis. Sk, t. j. o 0,3 %. Podrobný prehľad
čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov a podľa rozpočtovej klasifikácie
uvádzame na prílohe č. 3.

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby, vrátane kultúrnych domov
08S0201 Kultúrne aktivity v oblasti umenia

(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4 : 3

%
čerpania

4 : 2

Index
05/04
4 : 1

a 1 2 3 4 5 6 7
Kultúrne aktivity
v oblasti umenia spolu 81 789 100 000 105 925 104 529 98,7 104,5 127,8
z toho:
Verejná vysoká
škola (641 008) 0 0 515 515 100,0 x x
Obec (641 009) 12 442 8 000 11 144 10 953 99,2 136,9 88,0
VÚC (641 010) 11 756 7 000 17 945 17 571 97,9 x 149,5
Obč. združenie, nadácia
a neinv. fond (642 001) 46 859 53 000 58 215 58 031 99,7 109,5 123,8
Nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne
prosp. služby (642 002) 340 12 000 265 115 43,4 x 33,8
Cirkev, náboženská
spoločnosť a cirkevná
charita (642 007) 120 0 0 0 x x x
Nefinančná právnická
osoba (642 009) 1 777 0 405 405 100,0 x 22,8
Fyzická osoba –
jednotlivec (642 014) 898 3 000 1 190 1 189 99,9 39,6 132,4
Ostatná právnická osoba
(644 002) 6 084 17 000 11 820 11 324 95,8 66,6 186,1
Fyzická osoba –
podnikateľ (644 003) 1 513 0 4 426 4 426 100,0 x x

Program Kultúrne aktivity v oblasti umenia bol zameraný na podporu projektov
v jednotlivých oblastiach umenia, kultúrnych aktivít múzeí a galérii, podporu aktivít so zameraním
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na nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetovú činnosť, ako aj na podporu aktivít, ktoré sa
svojím charakterom podieľali na napĺňaní zámerov kultúrnej politiky štátu. Program rešpektoval
aktuálny stav v organizácii kultúrneho života a postupné ukončenie reformy verejnej správy. Bol
otvorený žiadateľom s rôznou právnou subjektivitou, pričom rozhodujúcim kritériom poskytnutia
dotácie bola kvalita projektu. Program zahŕňal tiež projekty, ktoré podporovali implementáciu
kultúrnej politiky.

Jednotlivé programy spájal spoločný zámer, ktorý kládol hlavný dôraz na podporu kultúrnych
aktivít v oblasti umenia verejno-prospešného a nekomerčného charakteru.

Program bol určený tak na podporu profesionálnych aktivít, ako aj aktivít realizovaných
neprofesionálnymi telesami a umelcami z oblasti divadla a tanca, hudby, výtvarného umenia,
úžitkového umenia, dizajnu, fotografie a architektúry,  múzeí a galérií, nehmotného kultúrneho
dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti (išlo o tradičnú ľudovú kultúru, amatérsku umeleckú
tvorbu, osvetovú činnosť) a aktivity kultúrnej politiky v oblasti súčasného umenia.
K najvýznamnejším projektom podporeným v rámci tohto programu z oblasti profesionálneho
umenia patria predovšetkým renomované festivaly – prehliadky súčasného i klasického umenia, ku
ktorým možno jednoznačne zaradiť festival Divadelná Nitra, Kremnické gagy, Bratislava
v pohybe, Mesiac fotografie, Letná škola Domu fotografie. Nemenej dôležité je miesto amatérskej
scény, ktorú reprezentujú divadelné prehliadky Zlatá priadka, Gorazdov Močenok, festival
dychovej hudby Dychfest, ale aj folklórne podujatia spomedzi ktorých nezastupiteľné miesto patrí
Folklórnemu festivalu vo Východnej, Jánošíkových slávnostiam v Terchovej, Hontianskej paráde,
ale i mnohým ďalším. Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých
subjektov a podľa rozpočtovej klasifikácie uvádzame v prílohe č. 4.

08S0203 Obnovme si svoj dom
(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4 : 3

%
čerpania

4 : 2

Index
05/04
4 : 1

a 1 2 3 4 5 6 7
Obnovme si svoj dom
spolu 106 920 85 000 82 106 80 407 97,9 91,4 75,2
z toho:
Verejná vysoká
škola (641 008) 0 0 781 781 100,0 x x
Obec (641 009) 14 834 10 000 16 361 16 361 100,0 163,6 110,3
VÚC (641 010) 2 399 15 000 1 877 1 877 100,0 12,5 78,2
Občianske združenie,
nadácia a neinvestičný
fond (642 001) 6 793 3 000 6 171 6 171 100,0 x 90,8
Nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne
prosp. služby (642 002) 670 4 000 839 839 100,0 21,0 125,2
Cirkev, náboženská
spoločnosť a cirkevná
charita (642 007) 50 370 11 000 40 970 39 221 95,7 x 77,9
Nefinančná právnická
osoba (642 009) 1 810 0 1 080 1 080 100,0 x 59,7
Fyzická osoba –
jednotlivec (642 014) 23 549 35 000 10 329 10 379 100,5 29,7 44,1
Ostatná právnická osoba
(644 002) 3 520 5 000 3 580 3 580 100,0 71,6 101,7
Fyzická osoba –
podnikateľ (644 003) 2 975 5 000 118 118 100,0 2,4 4,0
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Ambíciou programu je vytvoriť komplexný rozvojový systém zameraný na podporu obnovy
národných kultúrnych pamiatok. Jeho vytvorenie vyplynulo z programového vyhlásenia vlády
Slovenskej republiky, ktoré sa k jeho vzniku a podpore zaviazalo. Cieľom systému je umožniť
systémovú podporu revitalizácie národných kultúrnych pamiatok v jednotlivých fázach procesu ich
záchrany, obnovy, prezentácie a interpretácie, či už ako solitérov, alebo súčastí osobitne
chránených lokalít a aktivít zainteresovaných subjektov v procese ochrany pamiatkového fondu
s cieľom zvýšenia ich odbornej, personálnej a technickej kapacity, koordinácie a spolupráce.
Program využíval potenciál obecnej samosprávy, mimovládnych neziskových organizácií
pôsobiacich v oblasti kultúrneho dedičstva, expertov, škôl a dobrovoľníkov. Podrobný prehľad
čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov a podľa rozpočtovej klasifikácie
uvádzame v prílohe č.5.

08S0204 Ex libris
(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4 : 3

%
čerpania

4 : 2

Index
05/04
4 : 1

a 1 2 3 4 5 6 7
Ex libris spolu 57 737 80 000 72 309 68 640 94,9 85,8 118,9
z toho:
Verejná vysoká
škola (641 008) 0 0 1 608 1 608 100,0 x x
Obec (641 009) 2 549 7 000 6 815 6 709 98,4 95,8 x
VÚC (641 010) 4 976 5 000 7 581 7 506 99,0 150,1 150,8
Občianske združenie,
nadácia a neinvestičný
fond (642 001) 13 827 18 000 14 330 14 391 100,4 80,0 101,1
Nezisková organizácia
poskytujúca všeob.prosp.
služby (642 002) 500 3 000 150 100 66,7 3,3 20,0
Cirkev, náboženská
spoločnosť a cirkevná
charita (642 007) 0 0 245 245 100,0 x x
Nefinančná právnická
osoba (642 009) 1 174 0 29 29 100,0 x x
Fyzická osoba –
jednotlivec (642 014) 328 3 000 0 0 x x x
Ostatná právnická osoba
(644 002) 21 219 32 000 31 906 28 325 88,8 46,4 133,5
Fyzická osoba –
podnikateľ (644 003) 8 932 12 000 9 645 9 727 100,9 97,3 108,9
Obč. združenie, nadácia
a neinv. fond (722 001) 30 0 0 0 x x x
Cirkev (722 002) 190 0 0 0 x x x
Ostatná právnická osoba
(723 002) 60 0 0 0 x x x
Obec (721 006) 1 901 0 0 0 x x x
VÚC (721 007) 2 051 0 0 0 x x x

Program Ex libris bol určený na podporu tvorby pôvodnej umeleckej, umenovednej
a spoločensko-vednej literatúry a diel umeleckého prekladu, (najmä väčších epických útvarov,
monografií autorov a prierezových publikácií), vydania a publikovania periodických
a neperiodických publikácií  z vybraných oblastí a druhov literatúry (s výnimkou diel z oblasti
audiovízie a kinematografie), kultúrnych aktivít a činností subjektov pôsobiacich v oblasti
literatúry; knižníc a knižničných činností v zmysle schválenej Stratégie rozvoja slovenského
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knihovníctva do roku 2006, podporu nákupu informačných zdrojov pre knižnice v rámci
knižničného systému republiky.

O dotáciu sa mohli žiadatelia uchádzať v deviatich oblastiach, pričom celkovo bolo
podaných viac ako 1 600 žiadostí. Predkladanie a hodnotenie žiadostí sa vo väčšine oblastí
realizovalo vo dvoch kolách. Úspešnosť, pokiaľ sa týka počtu podporených žiadostí, t. j. viac ako
770 ks, dosiahla takmer 50 %.

 Schválený rozpočet predstavovala čiastka 80 000 tis. Sk, čo je o 50 000 tis. Sk viac ako
v predchádzajúcom roku. V porovnaní s upraveným rozpočtom roku 2004 však došlo k navýšeniu
iba o 12 407 tis. Sk. Čerpanie finančných prostriedkov vo výške 68 640 tis. Sk dosiahlo úroveň
94,9 % upraveného rozpočtu. V porovnaní so skutočnosťou roku 2004 však ide o nárast vyšší ako
10 000 tis. Sk. Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov
a podľa rozpočtovej klasifikácie uvádzame v prílohe č. 6.

08S0205 Podpora audiovizuálnej tvorby
(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4 : 3

%
čerpania

4 : 2

Index
05/04
4 : 1

a 1 2 3 4 5 6 7
AudioVízia spolu 60 285 85 000 87 996 87 995 100,0 103,5 146,0
z toho:
Verejná vysoká
škola (641 008) 0 0 2 370 2 370 100,0 x x
Obec (641 009) 0 0 40 40 100,0 x x
Občianske združenie,
nadácia a neinvestičný
fond (642 001) 15 039 8 000 14 821 14 820 100,0 185,3 98,5
Nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne
prosp. služby (642 002) 3 700 3 000 2 500 2 500 100,0 83,3 67,6
Nefinančná právnická
osoba (642 009) 56 0 0 0 x x x
Fyzická osoba –
jednotlivec (642 014) 311 3 000 0 0 x x x
Ostatná právnická osoba
(644 002) 31 997 61 000 63 110 63 110 100,0 103,5 197,2
Fyzická osoba –
podnikateľ (644 003) 9 182 10 000 5 155 5 155 100,0 51,6 56,1

Program bol zameraný na komplexnú podporu všetkých činností a aktivít súvisiacich
s audiovizuálnou tvorbou a patrí medzi hlavné rozvojové programy Ministerstva kultúry SR. Na
program bola v rozpočte vyčlenená čiastka 85 000 tis. Sk. Vzhľadom na špecifickosť a náročnosť
bol program rozčlenený do 8 oblastí. Uvedené členenie umožňovalo mapovať vývoj jednotlivých
činností v audiovízii, sledovať efektivitu a podiel štátnej podpory na jednotlivých činnostiach
v zmysle požiadaviek Európskej únie.

V nadväznosti na pozitívne rozhodnutia o podpore predložených projektov bolo potrebné
rozpočet upraviť na sumu 87 995 tis. Sk. Zvýšenie predstavovalo 3,5 % schváleného rozpočtu.
V programe bolo v rámci dvoch grantových kôl predložených viac ako 200 kompletných žiadostí.
Dotáciu z rozpočtu získalo 81 projektov.

V percentuálnom vyjadrení bol najvyšší podiel rozpočtu - 58,2 % prerozdelených v rámci
oblasti zameranej na produkciu dlhometrážnych filmov pre kiná, ktorej cieľom je podporovať
obnovu a rozvoj kinematografickej produkcie v súlade s Odporúčaním č. R 86 (3) Výboru
ministrov členským štátom o podpore audiovizuálnej výroby v Európe. Skutočné čerpanie dosiahlo
100 % upraveného rozpočtu, pričom zvyšovanie objemu prerozdelených finančných prostriedkov
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naznačuje pozitívny vývoj v oblasti podpory audiovizuálnej tvorby Ministerstvom kultúry
Slovenskej republiky. Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých
subjektov a podľa rozpočtovej klasifikácie uvádzame v prílohe č. 7.

08S0206 Pro Slovakia
(v tis. Sk)

Ukazovateľ Skutočnosť
2004

Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005
Skutočnosť

2005

%
čerpania

4 : 3

%
čerpania

4 : 2

Index
05/04
4 : 1

a 1 2 3 4 5 6 7
Pro Slovakia spolu 7 193 20 000 17 667 17 384 98,4 86,9 x
z toho:
Verejná vysoká
škola (641 008) 0 0 296 296 100,0 x x
Obec (641 009) 307 0 1 763 1 760 99,8 x x
VÚC (641 010) 1 319 0 944 924 97,9 x 70,1
Obč. združenie, nadácia
a neinv. fond (642 001) 4 789 2 000 5 485 5 266 96,0 x 110,0
Nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne
prosp. služby (642 002) 60 1 000 200 200 100,0 20,0 x
Nefinančná právnická
osoba (642 009) 45 0 19 18 94,7 x 40,0
Fyzická osoba –
jednotlivec (642 014) 257 2 000 928 928 100,0 46,4 x
Ostatná právnická osoba
(644 002) 235 5 000 120 120 100,0 2,4 51,1
Fyz. osoba podnikateľ
(644 003) 181 2 000 812 812 100,0 40,6 x
Jednotlivec a nezisková
práv. osoba (649 002) 0 8 000 7 100 7 060 99,4 88,3 x
Poznámka: V roku 2005 bol do programu včlenený aj dovtedy samostatný program Projekty na pomoc krajanom.

Program Pro Slovakia bol v roku 2005 určený na podporu prezentácie slovenskej kultúry
a umenia v zahraničí na podujatiach komplexného charakteru, akými boli svetové výstavy, dni
kultúry, festivaly, bienále, trienále, prehliadky na špecializovaných podujatiach rôzneho druhu,
napr. hudobné, divadelné, tanečné a folklórne predstavenia, výstavy, filmové
projekcie, konferencie, semináre a sympóziá. Program podporoval aj kultúrne a tvorivé aktivity
Slovákov žijúcich v zahraničí, kultúrne tradície a podujatia (výstavy, festivaly, divadelné
predstavenia, akadémie), vydávanie kníh a časopisov, jazykové tábory, semináre, nákup slovenskej
literatúry pre knižnice a kultúrny styk krajanov s materskou krajinou. K prioritám programu patrila:
podpora prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí v krajinách Európskej únie, podpora
prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí v ostatných krajinách, podľa priorít zahraničnej politiky
Slovenskej republiky, podpora kultúrnych aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí.

Program bol rozdelený do dvoch podprogramov v rámci ktorých bolo podaných viac ako 300
žiadostí, z ktorých bolo takmer 200 podporených. Úspešnosť žiadateľov dosahovala úroveň 60 %.
Celkovú sumu prostriedkov alokovaných pre tento program predstavovala čiastka 20 000 tis. Sk.
Úpravou rozpočtu došlo k zníženiu disponibilného objemu o takmer 3 000 tis. Sk. V porovnaní
s upraveným rozpočtom vo výške 17 667 tis. Sk dosiahlo skutočné čerpanie takmer 99 %.
Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov a podľa
rozpočtovej klasifikácie uvádzame v prílohe č.8.
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5. Kapitálové výdavky

5. 1 Kapitálové aktíva rozpočtových organizácií

      Na rok 2005 bol stanovený limit finančných prostriedkov na kapitálové aktíva rozpočtovým
organizáciám rezortu kultúry v sume 97 269 tis. Sk, ktorý bol rozpočtovými opatreniami upravený
na sumu 34 438 tis. Sk. Čerpanie kapitálových aktív bolo vo výške 34 045 tis. Sk, t.j. na 98,9 %
upraveného rozpočtu. Kapitálové aktíva vo výške 47 446 tis. Sk boli v súlade s rozpočtovým
opatrením Ministerstva financií SR č. 30/2005 viazané v rozpočtoch  jednotlivých organizácií.

Prehľad kapitálových aktív podľa organizácií:
(v tis. Sk)

Ukazovateľ

Skutočnosť
2004

Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

index
04/03
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
Univerzitná
knižnica, BA 155 120 52 330 12 766 12 764 99,98 24,39 8,2
MK SR – aparát,
Bratislava 3 952 22 000 4 273 4 242 99,27 19,28 107,3
MK SR – vlastná
činnosť 0 22 939 0 0 0 0 0
Slovenská národná
knižnica, Martin 11 274 0 8 642 8 303 96,08 0 73,7
Štátna vedecká
knižnica, Košice 200 0 1 300 1 287 99,00 0 643,5
Pamiatkový úrad,
Bratislava 1 392 0 7 254 7 246 99,89 0 520,6
Štátna vedecká
knižnica, Prešov 995 0 203 203 100,00 0 20,4
SPOLU: 178 573 97 269 34 438 34 045 98,9 35,0 19,1

Univerzitná knižnica, Bratislava
UKB mala na rok 2005  rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 40 680 tis. Sk  na

investičnú akciu „ Multifunkčné kultúrne a knižničné centrum  - obnova a revitalizácia historických
budov UKB“. UKB z rozpočtovaných prostriedkov v roku 2005 nečerpala, preto boli na konci roka
v plnej výške viazané.  Na uvedenú investičnú akciu boli v roku 2005 čerpané kapitálové výdavky
výške 64 395 tis. Sk  z účtu dofinancovania programov (finančné prostriedky prenesené z roka
2004).  Okrem toho organizácia čerpala kapitálové výdavky vo výške 12 764 tis. Sk na nákup
výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, na
nákup osobného automobilu a  na vybavenie interiéru knižnice orientačným systémom. Kapitálové
výdavky vo výške 190 tis. Sk na osadenie pamätnej tabule boli organizácii viazané v rozpočte na
rok 2005.
Ministerstvo kultúry SR – aparát
       Aparát ministerstva čerpal kapitálové výdavky za rok 2005 v celkovej sume  4 242 tis. Sk
na obstaranie hmotného a nehmotného investičného majetku, nákup výpočtovej techniky a
prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.  Výdavky vo výške 2 527 tis. Sk boli organizácii
viazané v rozpočte na rok 2005.
Slovenská národná knižnica, Martin (ďalej len „SNK“)

Slovenskej národnej knižnici v Martine boli na rok 2005 schválené kapitálové výdavky vo
výške 11 342 tis. Sk, z ktorých boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 8 254 tis. Sk a suma
2 700 tis. Sk bola v rozpočte na rok  2005 viazaná.  Kapitálové výdavky vo výške 8 254 tis. Sk boli
použité na nákup zbierkových predmetov, rekonštrukciu kotolne a výmenníkovej stanice,
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rekonštrukciu elektrickej trafostanice, elektronizáciu knižníc a odkúpenie motorového vozidla.
Okrem toho boli čerpané výdavky vo výške 49 tis. Sk na nákup notebooku z mimorozpočtových
zdrojov, ktoré organizácii poskytla na základe darovacej zmluvy Národná banka Slovenska.
Štátna vedecká knižnica, Košice
       Štátna vedecká knižnica v Košiciach čerpala kapitálové výdavky vo výške 1 287 tis. Sk na
zariadenie reštaurátorskej a konzervátorskej dielne, projekt pre rekonštrukciu stavby pre zriadenie
knihárske a konzervátorskej dielne a nákup služobného motorového vozidla. Suma vo výške 803
tis. Sk určená na Obnovu dvora knižnice, Pribinova 1 bola viazaná v rozpočte na rok 2005.
Pamiatkový úrad SR
       Pamiatkový úrad SR použil kapitálové výdavky vo výške 7 246 tis. Sk na nákup osobných
automobilov, rekonštrukciu objektu v Trnave; na realizáciu nadstavby objektu v Žiline; na nákup
výpočtovej techniky; na automatizovaný informačný systém ochrany pamiatkového fondu,
geografický informačný systém ochrany pamiatkového fondu a moduly pre geografický
informačný systém. V rozpočte na rok 2005 boli organizácii viazané kapitálové výdavky vo výške
546 tis. Sk.
Štátna vedecká knižnica, Prešov
      Organizácia čerpala kapitálové výdavky vo výške 203 tis. Sk na rekonštrukciu priestorov
skladu na reštaurátorskú dielňu a nákup dolievacieho stroja na obnovu papiera.

5.2 Kapitálové transfery

    Na rok 2005 bol schválený rozpočet kapitálových transferov vo výške 315 080 tis. Sk,
ktorý bol  rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 881 985 tis. Sk. Jednotlivým
príspevkovým organizáciám boli v priebehu roka poukázané kapitálové transfery vo výške 863 672
tis. Sk, Matici slovenskej bol poukázaný kapitálový transfer v sume 359 tis. Sk a v grantovom
systéme 17 865 tis. Sk.

Príspevkové organizácie, ktoré nevyčerpali  kapitálové výdavky   do konca roku 2005
previedli zostávajúcu časť finančných prostriedkov do fondu reprodukcie a budú  ich čerpať
v nasledujúcich rozpočtových rokoch na stanovený účel.

Transfery príspevkovým organizáciám boli rozpísané hlavne na dokončenie resp.
pokračovanie rozostavaných stavieb.

(tis. Sk)

Ukazovateľ Skutočnosť
2004

Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7

Kapitálové  transfery (720)
- príspevkové organizácie (721)
Správa kultúrnych
zariadení, Bratislava 53 878 18 168 557 418 557 418 100,0 3 068,1 1 034,6
Štátna opera, B. B. 0 59 067 59 067 59 067 100,0 100,0 0,0
Štátna vedecká
knižnica, B. B. 12 050 15 000 15 650 15 650 100,0 104,3 129,9
Slovenské národné
múzeum, Bratislava 34 130 52 980 68 857 68 857 100,0 130,0 201,7
Slovenská
filharmónia, Bratisl. 40 125 34 500 34 580 34 580 100,0 100,2 86,2
Národné osvetové
centrum, Bratislava 150 30 000 8 034 8 034 100,0 26,8 5 356
Slovenská národná
galéria, Bratislava 32 150 30 000 37 374 37 374 100,0 124,6 116,2
Slovenské národné
divadlo, Bratislava 0 24 500 10 867 10 867 100,0 44,4 0,0
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Slovenské technické
múzeum, Košice 7 400 11 000 21 888 21 888 100,0 199,0 295,8
Štátna filharmónia,
Košice 5 900 12 832 12 832 12 832 100,0 100,0 217,5
Štátne divadlo,
Košice 5 000 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Východoslovenská
galéria, Košice 8 300 0 2 900 2 900 100,0 0,0 34,9
Štátna galéria, B. B. 200 0 1 650 1 650 100,0 0,0 825,0
Múzeum SNP, B. B. 30 250 0 9 070 9 070 100,0 0,0 30,0
Slovenská knižnica
pre nevidiacich,
Levoča 0 0 1 000 1 000 100,0 0,0 0,0
ÚĽUV, Bratislava 2 680 0 4 285 4 285 100,0 0,0 159,9
Hudobné centrum,
Bratislava 0 0 200 200 100,0 0,0 0,0
Literárne inform.
centrum, Bratislava 0 0 200 200 100,0 0,0 0,0
Divadelný ústav,
Bratislava

0 0 200 200 100,0 0,0 0,0

MUS Mladé srdcia,
Bratislava 0 0 3 600 3 600 100,0 0,0 0,0
Slovenský filmový
ústav, Bratislava 4 150 0 14 000 14 000 100,0 0,0 337,3
Štátny komorný
orchester, Žilina 3350 0 0 0 0,0 0,0 0,0
Umelecký súbor
Lúčnica, Bratislava 370 0 0 0 0,0 0,0 0,0
MK SR 0 10 033 0 0 0,0 0,0 0,0
- jednotlivcom a neziskovým organizáciám (722)
SRo a STV 2 220 0 0 0 0,0 0,0 0,0
GS - Obnovme si
svoj dom* 36 165 17 000 16 197 16 109 99,5 94,8 38,5
- podpora knižnej

kultúry  Ex Libris 4 232 0 0 0 x x x
Kultúrne aktivity

v oblasti umenia 1 425 0 1 756 1 756 100,0 0,0 123,2
Matica slovenská 0 0 359 359 100,0 0,0 0,0
SPOLU: 284 125 315 080 881 985 881 896 100,0 279,9 310,4

* skutočnosť roku 2004 neobsahuje sumu prostriedkov prevedených na osobitný účet dofinancovania programov

5.2.1 Príspevkové organizácie
Správa kultúrnych zariadení, Bratislava
      Kapitálový transfer v objeme  7 418 tis. Sk bol použitý na nákup motorových vozidiel. Na
investičnú akciu -  Novostavba SND boli určené finančné prostriedky  vo výške  550 000 tis. Sk,
ktoré boli použité na zabezpečenie ďalšieho postupu výstavby, najmä na technologické a stavebné
práce. Zo stavebných prác sú to hlavne zabezpečenie priestorovej akustiky v sále, protipožiarne
nástreky, liate, povlakové a drevené (výdreva) podlahy, dlažby, obklady, dodávka a montáž
akustických okien, protipožiarnych dverí a i. Technologické práce pokračovali zabezpečovaním
dodávok a montážnych prác na dolnom a hornom scénickom zariadení činohry, zabezpečovaním
dodávok koncových zariadení scénického ozvučenia a osvetlenia opery a činohry, rozvodov
štruktúrovanej kabeláže, priemyslovej televízie, areálových rozvodov slaboprúdu a silnoprúdu,
dodávok a montáže klimatizácie a pod. Z celkovej sumy kapitálového transferu určeného na
Novostavbu SND vyčerpala organizácia v roku 2005 sumu 373 421 tis. Sk. Zostávajúce finančné
prostriedky boli prevedené  do fondu reprodukcie a budú použité na stanovený účel
v nasledujúcom rozpočtovom roku.
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Štátna opera, Banská Bystrica
      Kapitálový transfer vo výške 59 067 tis. Sk bol poskytnutý na zekonštrukciu
a modernizáciu objektu ŠO. Z tejto sumy bola časť vo výške 54 651 tis. Sk z dôvodu predlžujúcej
sa prípravy stavby ( verejné obstarávanie na obstaranie dodávateľa stavby) prevedená do fondu
reprodukcie.
Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica

Organizácii bol poskytnutý kapitálový transfer v sume 15 650 tis. Sk na rekonštrukciu
kotolne a komína objektu ŠVK, zateplenie objektu výmenou okien a maľovanie fasády, dokončenie
rekonštrukcie strechy, krovu a podkrovia, Lazovná 9, vybavenie interiérov zrekonštruovaných
priestorov a na nákup zbierkových predmetov. Z uvedenej sumy bola časť vo výške 1 912 tis. Sk
prevedená do fondu reprodukcie a bude čerpaná v nasledujúcom roku.
Slovenské národné múzeum, Bratislava
Kapitálový transfer vo výške 68 857 tis. Sk bol organizácii poskytnutý na obnovu národnej
kultúrnej pamiatky – hrad Červený Kameň v Častej; na rekonštrukciu kúrií na Žižkovej ulici 14-16
v Bratislave; na  rekonštrukciu strechy na Vajanského nábreží; na Národnú stratégiu ochrany
biodiverzity; nákup zbierkových predmetov; na novú expozíciu M. R. Štefánika v jeho rodnom
dome; na sprístupnenie areálu cintorína v Múzeu slovenskej dediny; na centrálnu evidenciu
múzejných zbierok; na expozíciu holokaustu v synagóge v Nitre, rekonštrukciu objektu Múzea
českej kultúry, Múzea kultúry karpatských Nemcov a Múzea kultúry Maďarov na Slovensku;  na
realizáciu a osadenie pamätných tabúľ rómskeho holokaustu. Nedočerpaná časť kapitálového
transferu určeného na obnovu národnej kultúrnej pamiatky – hrad Červený Kameň v Častej a na
rekonštrukciu kúrií na Žižkovej ulici 14-16 v Bratislave vo výške 6 987 tis. Sk bola prevedená do
fondu reprodukcie a bude čerpaná v nasledujúcich rozpočtových rokoch na stanovený účel.
Slovenská filharmónia, Bratislava
      Prostriedky kapitálového transferu vo výške 34 580 tis. Sk boli určené na prípravnú fázu
Rekonštrukcie budovy Reduty; obstaranie hmotného investičného majetku – organ a na zadanie
orchestrálnej skladby. Z uvedených finančných prostriedkov bola suma  10 247 tis. Sk prevedená
do fondu reprodukcie a bude čerpaná v nasledujúcich rozpočtových rokoch na stanovený účel t. j.
na Rekonštrukciu budovy Reduty a obstaranie hmotného investičného majetku – organu.
Národné osvetové centrum, Bratislava
      Kapitálový transfer vo výške 8 034 tis. Sk bol organizácii poskytnutý na rekonštrukciu
výstavných priestorov; na rekonštrukciu priestorov Domu umenia a register kultúrnych aktivít.
Z uvedeného kapitálového transferu bola suma 2 780 tis. Sk prevedená do fondu reprodukcie
a bude čerpaná v nasledujúcom roku na rekonštrukciu priestorov Domu umenia.
Slovenská národná galéria, Bratislava

Prostriedky  kapitálového transferu na rok 2005 vo výške 37 374 tis. Sk boli určené  na
rekonštrukciu areálu SNG;  nákup zbierkových predmetov, stálu expozíciu zbierok – výstavu;
interiérové vybavenie Esterházyho paláca; na  nákup diela Andyho Warhola a centrálnu evidenciu
diel výtvarného umenia na Slovensku. Časť z  kapitálového transferu určeného na  rekonštrukciu
areálu SNG vo výške 10 285 tis Sk a kapitálový transfer vo výške  11 000 tis. Sk určený  na nákup
diela Andyho Warhola  previedla organizácia do fondu reprodukcie a bude ich čerpať
v nasledujúcich rozpočtových rokoch na stanovený účel.
Slovenské národné divadlo, Bratislava
      Kapitálový transfer vo výške 10 867 tis. Sk bol organizácii poskytnutý na prípravu
rekonštrukcie historickej budovy SND. Z dôvodu neúspešného verejného obstarávania bola celá
suma kapitálových výdavkov prevedená na konci roku 2005 do fondu reprodukcie za účelom
čerpania  v nasledujúcom rozpočtovom roku.
Slovenské technické múzeum, Košice

Organizácii bol poskytnutý kapitálový transfer vo výške 21 888 tis. Sk na investičné akcie:
Galéria lietadiel – hangár, Stála expozícia „Galéria lietadiel“, Hangár č. 3 - stavebné úpravy a na
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nákup zbierkových predmetov. Z uvedenej sumy kapitálových výdavkov organizácia sumu vo
výške 4 500 tis. Sk previedla do fondu reprodukcie a bude ich čerpať v ďalších rokoch.
Štátna filharmónia, Košice

Štátnej filharmónii bol poskytnutý  kapitálový transfer vo výške 12 832 tis. Sk určený na
rekonštrukciu budovy ŠF, z ktorého organizácia sumu vo výške 12 390 tis. Sk previedla do fondu
reprodukcie za účelom čerpania v nasledujúcom rozpočtovom roku. Na predmetnú investičnú akciu
boli v roku 2005 čerpané  kapitálové výdavky v sume 5 877 tis. Sk,  ktoré boli na základe súhlasu
MF SR prevedené z roku 2004 do roku 2005. Prevedené finančné prostriedky boli vyčerpané
v plnej výške.
Štátne divadlo, Košice

 Na investičnú akciu Rekonštrukcia a modernizácia strechy Malej scény boli čerpané
finančné prostriedky z roku 2004 vo výške 5 000 tis. Sk, na ktoré bolo udelené povolenie MF SR
na ich použitie aj v nasledujúcom rozpočtovom roku. Kapitálové výdavky boli vyčerpané vo výške
4 989 tis. Sk. Suma 11 tis. Sk bola predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom.
Východoslovenská galéria, Košice

 Kapitálový transfer vo výške  2 900 tis. Sk bol čerpaný na modernizáciu a obnovu
výstavných siení budovy na Hlavnej 27, nákup zbierkových predmetov a osobného motorového
vozidla. Na modernizáciu a obnovu výstavných siení budovy na Hlavnej 27 boli čerpané aj
kapitálové výdavky vo výške 8 000 tis. Sk na ktoré bol MF SRdaný súhlas na použitie
rozpočtových prostriedkov z roku 2004 v nasledujúcom roku. Prevedené finančné prostriedky boli
vyčerpané v plnej výške.
 Štátna galéria, Banská Bystrica

Organizácia použila kapitálový transfer vo výške 1 650 tis. Sk na nákup zbierkových
predmetov a osobného motorového vozidla.
Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica

Kapitálový transfer vo výške 9 070 tis. Sk bol čerpaný na obsahové a tematické rozšírenie
expozičnej počítačovej databázy, komplexné dotvorenie NKP – Kalište; realizáciu strihových
dokumentov z autentických filmových materiálov v anglickej a ruskej verzii; realizáciu vstupného
foyer; realizáciu pamätníka rómskeho holokaustu a na nákup zbierkových predmetov.
Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Levoča
Upravený limit kapitálových transferov vo výške 1 000 tis. Sk bol čerpaný na stavebné úpravy
suterénu budovy SKN.
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava

Kapitálový transfer v celkovej sume 4 285 tis. Sk bol určený na rekonštrukciu a zariadenie
interiéru Regionálneho remeselného centra a virtuálnu galériu ľudovej umeleckej výroby.
Z dôvodu predlžujúceho sa verejného obstarávania boli finančné prostriedky vo výške 500 tis. Sk
určené na virtuálnu galériu ľudovej umeleckej výroby  prevedené do fondu reprodukcie  a budú
čerpané v nasledujúcom rozpočtovom roku.
Hudobné centrum, Bratislava

Pridelený kapitálový transfer vo výške 200 tis. Sk bol použitý na Informačný systém
o hudobnej kultúre.
Literárne informačné centrum, Bratislava

Kapitálový transfer vo výške 200 tis. Sk bol určený na Literárnu informačnú databázu.
Divadelný ústav, Bratislava

Organizácia čerpala pridelený kapitálový transfer vo výške 200 tis. Sk na Projekt THEISA.
Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia, Bratislava

Kapitálový transfer v objeme 3 600 tis. Sk  určený na realizáciu divadelnej sály bol v celej
výške prevedený do fondu reprodukcie a bude čerpaný na stanovený účel v nasledujúcom
rozpočtovom roku z dôvodu, že nebolo možné do konca roka 2005 zabezpečiť lehoty verejného
obstarávania.
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Slovenský filmový ústav, Bratislava
Pridelený kapitálový transfer vo výške 14 000 tis. Sk  bol určený na ochranu filmového

archívu. Z uvedenej sumy organizácia previedla do fondu reprodukcie kapitálové výdavky vo
výške 12 298 tis. Sk určené na vybudovanie (obstaranie)  archívneho priestoru.

5.2.2 Grantový systém
V Grantovom systéme MK SR boli kapitálové výdavky podľa prijímateľov dotácií

poskytnuté nasledovne:
(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4 : 3

%
čerpania

4 : 2

Index
 05/04
4 : 1

a 1 2 3 4 5 6 7
Kultúrne aktivity
v oblasti umenia spolu 1 425 0 1 756 1 756 100,0 x 123,2
z toho:
Obec (721 006) 30 0 60 60 100,0 x x
Vyšší územný celok
(721 007) 1 395 0 1 298 1 298 100,0 x 93,1
Občianske združenie,
nadácia a neinvestičný
fond (722 001) 0 0 398 398 100,0 x x

(v tis. Sk)

Ukazovateľ
Skutočnosť

2004
Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť
2005

%
čerpania

4 : 3

%
čerpania

4 : 2

Index
05/04
4 : 1

a 1 2 3 4 5 6 7
Obnovme si svoj dom 41 805* 17 000 16 197 16 109 99,5 94,8 38,5
z toho:
Verejná vys. škola
(721 003) 0 0 350 350 100,0 x x
Obec (721 006) 11 149 5 000 5 740 5 740 100,0 114,8 x
VÚC (721 007) 1 730 5 000 2 320 2 320 100,0 46,4 x
Obč. združenie, nadácia
a neinv. fond (722 001) 0 0 1 000 1 000 100,0 x x
Cirkev (722 002) 13 246 7 000 2 839 2 839 100,0 x x
Nezisková právnická
osoba (722 003) 200 0 0 0 x x x
Fyz. osoba - jednotlivec
- nepodnikateľ (722 004) 11 340 0 1 498 1 410 x x x
Ostatná právnická osoba
(723 002) 2 540 0 0 0 x x x
Fyzická osoba –
podnikateľ (723 003) 1 600 0 2 450 2 450 100,0 x x
* uvedená suma je vrátane finančných prostriedkov, prevedených na účet dofinancovania programov
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6. Zahraničné pracovné cesty organizácií rezortu kultúry a aparátu MK SR

V roku 2005 bolo realizovaných  4 907 zahraničných pracovných ciest za účelom
zabezpečenia zahraničných stykov a podujatí, zameraných na prezentáciu Slovenskej republiky.
Podľa jednotlivých organizácií boli cesty realizované nasledovne:
Organizácia počet osôb počet dní náklady v tis. Sk
MK SR, Bratislava             190               456           5 212
Rozpočtové organizácie
Rozpočtové organizácie: 442 760 3 889v tom:
SNK, Martin             153 233           1 354
UK v Bratislave               68               131              558
ŠVK Prešov 9  18 25
ŠVK Košice                 3 15 21
PÚ SR Bratislava             138               257           1 368
Bibiana, Bratislava               71               106              563
Príspevkové organizácie 4 275 2 980 25 975
v tom:
ŠVK B. Bystrica 19 44 86
SND Bratislava 1 064 122 4 368
NS Bratislava 127 67 646
ŠO B. Bystrica 203 42 1 284
ŠD Košice 532 113 2 815
Lúčnica 447 29 2 876
SF Bratislava 25 61 98
SĽUK Bratislava 17 16 34
MUS MS Bratislava 222 25 460
ŠKO Žilina 241 100 1 025
ŠF Košice 152 70 870
SÚH Hurbanovo 31 61 484
ÚVŠC Bratislava 22 67 482
HC Bratislava 21 95 265
SCD Bratislava 39 56 339
SFÚ Bratislava 105 321 888
DÚ Bratislva 118 318 693
NOC Bratislava 21 52 92
LIC Bratislava 141 103 3 979
SKN Levoča 0 0 0
SNM Bratislava 292 549 1 162
STM Košice 34 65 236
MSNP B. Bystrica 36 54 460
SNG Bratislava 83 137 727
ŠG B. Bystrica 7 6 41
VSG Košice 45 64 638
ÚĽUV Bratislava 25 17 196
DZS Bratislava 24 41 177
SKZ Bratislava 147 223 292
TASR Bratislava 35 62 262
Spolu: 4 907 4 196 35 076
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7.  Zamestnanci, mzdové prostriedky

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií okrem štátnych zamestnancov bol stanovený
ako záväzný ukazovateľ rozpisu pre rozpočtovú  kapitolu  na rok 2005. Počet štátnych
zamestnancov bol stanovený v zmysle Prílohy č. 2 k uzneseniu vlády Slovenskej republiky
č. 963/2004.

7. 1 Rozpočtové organizácie

Limit  zamestnancov stanovený pre oblasť rozpočtových organizácií bol 1 151 osôb, z toho
312 osôb bolo rozpísaných na základe systemizácie štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok
2005 ( aparát MK SR – 117 osôb a Pamiatkový úrad SR – 195 osôb ) a  839 osôb v zmysle Prílohy
č. 1 k uzneseniu vlády Slovenskej republiky č. 963/2004 ( aparát MK SR – 49 osôb – verejná
služba ).

V roku 2005 bol v rámci kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania rozpísaný záväzný ukazovateľ pre rozpočtové organizácie vo výške 211 296 tis. Sk,
z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného  orgánu,
okrem   štátnych   zamestnancov  (aparát verejná služba)  vo  výške  9 216 tis. Sk. V rámci
systemizácie štátnych zamestnancov v štátnej službe bol stanovený objem finančných prostriedkov
určených na platy v celkovej výške 72 180 tis. Sk, z toho ústredný orgán vo výške 30 817 tis. Sk
(aparát štátna služba). Po realizácii rozpočtových opatrení   bol   rozpočet   upravený   na    232 236
tis.  Sk,   z    toho   aparát   verejná   služba    na  11  347  tis.  Sk  a  v  rámci  systemizácie  štátnych
zamestnancov v štátnej službe na sumu 76 635 tis. Sk, z toho aparát štátna služba na 37 826 tis. Sk.
Úpravy schváleného rozpočtu boli vykonané na základe žiadostí ministerstva a následne
rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR v celkovej výške 20 940 tis. Sk.

V rozpočtových organizáciách rezortu kultúry vrátane aparátu MK SR boli v roku 2005
vyplatené prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy  a ostatné osobné vyrovnania vrátane
mimorozpočtových zdrojov vo výške 232 707 tis. Sk, čo v porovnaní k upravenému rozpočtu vo
výške 232 236 tis. Sk predstavuje ročné plnenie 100,2 %. Mimorozpočtové prostriedky boli
čerpané v celkovej výške 585 tis. Sk, čo v porovnaní s rokom 2004 predstavuje nárast o 159 tis. Sk
(37,3 %).

Ostatné rozpočtové organizácie vyčerpali v roku 2005 mzdové prostriedky v celkovej výške
183 364 tis. Sk, z toho 38 779 tis. Sk predstavovalo mzdové náklady vynaložené na odmeňovanie
štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu  v Pamiatkovom úrade SR a sumou  144 585
tis. Sk boli odmeňovaní zamestnanci vo verejnej službe. Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané
vo výške 273 tis. Sk, z toho 241 tis. Sk vyčerpala Slovenská národná knižnica v Martine na
vyplatenie odmien na zahraničný grant Európskeho spoločenstva na projekt TEL–ME-MOR (205
tis. Sk) a tuzemský grant zo stredoeurópskej nadácie (36 tis. Sk) a 32 tis. Sk Pamiatkový úrad SR
Bratislave na vyplatenie odmien na zahraničný grant od medzinárodnej organizácie UNESCO na
realizáciu projektu na tému: „Stav lokalít zapísaných v zozname svetového kultúrneho dedičstva“.
V rámci programu 06K – Výskum a vývoj v oblasti kultúry  na položke 611 – tarifný plat, osobný
plat, základný plat, funkčný plat bolo vyčerpaných 232 tis. Sk, čo v porovnaní s upraveným
rozpočtom predstavuje 100,0 % plnenie. V porovnaní s rokom 2004 predstavuje čerpanie miezd,
platov, služobných príjmov  a OOV v absolútnom vyjadrení nárast o 25 935 tis. Sk ( 12,5 %).
Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy zamestnancov rozpočtových organizácií rezortu kultúry
uvádza nasledovný prehľad:
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          (v  tis. Sk)
Rozpočtové

organizácie

Skutočnosť

2004

Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť

2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
MK SR 42 405 40 033 48 941 49 111* 100,3 122,7 115,8
UK, BA 30 796 32 289 38 220 38 220 100,0 118,4 124,1
SNK, Martin 48 090 50 435 52 573 52 842** 100,5 104,8 109,9
Bibiana, BA 6 316 5 954 6 767 6 767 100,0 113,7 107,1
ŠVK, Prešov 5 559 5 821 6 041 6 041 100,0 103,8 108,7
ŠVK, Košice 13 572 14 193 14 722 14 722 100,0 103,7 108,5
PÚ SR, BA 59 910 62 571 64 740 64 772*** 100,1 103,5 108,1
Program 06K 124 - 232 232 100,0 - 187,1
Celkom 206 772 211 296 232 236 232 707 100,2 110,1 112,5

*      v tom: čerpanie mimorozpočtových prostriedkov vo výške 312 tis. Sk
**    v tom: čerpanie mimorozpočtových prostriedkov vo výške 241 tis. Sk
***  v tom: čerpanie mimorozpočtových prostriedkov vo výške   32 tis. Sk

Vývoj počtu zamestnancov v jednotlivých organizáciách rezortu dokumentuje nasledovná tabuľka:
Rozpočtové

organizácie

Skutočnosť

2004

Schválený
limit

zamestnancov
2005

Upravený
 limit

zamestnancov
2005

Skutočnosť

2005

%
plnenia

4:3

%
plnenia

4:2

Index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
MK SR 150 166 166 150 90,4 90,4 100,0
UK, BA 178 179 207 194 93,8 108,4 109,0
SNK, Martin 283 289 289 290 100,3 100,3 102,5
Bibiana, BA 36 35 38 38 100,0 108,6 105,6
ŠVK, Prešov 37 37 37 37 100,0 100,0 100,0
ŠVK, Košice 91 93 93 91 97,8 97,8 100,0
PÚ SR, BA 318 352 349 320 91,7 90,9 100,6
Celkom 1 093 1 151 1 179 1 120 95,0 97,3 102,5

V rozpočtových organizáciách rezortu kultúry boli zamestnanci v roku 2005 odmeňovaní
podľa zákona o verejnej službe ( Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovenská národná knižnica
v Martine, Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana v Bratislave, Štátna vedecká knižnica
v Prešove, Štátna vedecká knižnica v Košiciach) pričom aparát MK SR a Pamiatkový úrad SR
postupovali pri odmeňovaní svojich zamestnancov aj podľa zákona o štátnej službe.

Celkový počet zamestnancov rozpočtových organizácií rezortu v roku 2005 predstavoval
1 120 osôb, čo je v porovnaní s rokom 2004 nárast o 27 osôb. Skutočnosť počtu osôb predstavuje
95,0 % v porovnaní s upraveným rozpočtom, čo predstavuje neplnenie 59 osôb. Neplnenie počtu
zamestnancov vykazujú aparát MK SR v počte 16 osôb, Univerzitná knižnica v Bratislave v počte
13 osôb, Štátna vedecká knižnica v Košiciach v počte 2 osoby a Pamiatkový úrad SR v Bratislave
v počte 29 osôb. Slovenská národná knižnica v Martine vykazuje prekročenie plnenia o 1 osobu.

V zmysle systemizácie štátnych zamestnancov v štátnej službe na rok 2005, ktorá bola
prílohou č. 2 k uzneseniu vlády SR č. 963/2004  bol stanovený limit štátnych zamestnancov pre
rezort kultúry v počte 312 osôb, z toho pre aparát MK SR bolo stanovených 117 osôb  a pre
Pamiatkový úrad SR 195 osôb. Skutočnosť plnenia zamestnancov v štátnej službe bola za aparát
ministerstva v počte   104    osôb,  čo    predstavuje     88,9  %     plnenie     a   za   Pamiatkový
úrad   SR 172  osôb, čo predstavuje 88,2  % plnenie. Vykazované neplnenie zamestnancov v štátnej
službe je podmienené skutočnosťou, že i napriek množstvu prihlásených uchádzačov nebolo možné
obsadiť všetky voľné štátnozamestnanecké miesta z dôvodu nespokojnosti uchádzačov
s navrhovaným platovým zaradením alebo nesplnenia požadovaných podmienok výberového
konania  v oblasti vzdelania a odbornej praxe uchádzačmi.
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Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2005 bol stanovený pre
rozpočtové organizácie počet zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o verejnej službe  v počte
839 osôb (z toho aparát MK SR – 49 osôb ). Skutočnosť plnenia zamestnancov vo verejnej službe za
rok 2005 bola celkom v počte 844 osôb, čo predstavuje 97,3 % plnenie k upravenému rozpočtu
(z toho aparát ministerstva vykazoval k sledovanému obdobiu plnenie 46 osôb –  93,9 % plnenie
k upravenému rozpočtu). V rámci sledovania skutočného priemerného evidenčného prepočítaného
stavu zamestnancov  vo  verejnej  službe  v roku  2005 bolo zaznamenané neplnenie v celkovej
výške  23  osôb. Hlavnou príčinou neplnenia upraveného limitu zamestnancov bol odchod
zamestnancov z verejnej služby (Univerzitná knižnica v Bratislave – 13 osôb, Pamiatkový úrad SR –
6 osôb, aparát MK SR – 3 osoby,  Štátna vedecká knižnica v Košiciach – 2 osoby)  – ukončenie
pracovného pomeru dohodou, výpoveďou, z organizačných dôvodov, z dôvodu nesplnenia
predpokladov pre výkon prác vo verejnom záujme.

Plnenie počtu zamestnancov aparátu ministerstva za 2005 je vo výške 90,4 % k upravenému
rozpočtu. V porovnaní s rokom 2004 predstavuje plnenie počtu zamestnancov  100  %.

Prehľad o vývoji priemerného mesačného platu  za oblasť   rozpočtových organizácií je
nasledovný:

(v Sk)

Organizácia
Skutočnosť

2004

Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť

2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
UK, BA 14 418 15 032 15 386 16 418 106,7 109,2 113,9
SNK, BA 14 161 14 543 15 159 15 184 100,2 104,4 107,2
Bibiana, BA 14 620 14 176 14 840 14 840 100,0 104,7 101,5
ŠVK, Prešov 12 520 13 110 13 606 13 606 100,0 103,8 108,7
ŠVK, Košice 12 429 12 718 13 192 13 482 102,2 106,0 108,5
PÚ SR, BA 15 700 14 813 15 458 16 868 109,1 113,9 107,4

Priemerná mesačná mzda v roku 2005 za oblasť rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti MK SR dosiahla výšku 15 753,- Sk, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2004 nárast
o 1 239,- Sk (8,5 %). U zamestnancov odmeňovaných  podľa zákona o verejnej službe dosiahla
priemerná mesačná mzda v roku 2005 výšku 15 099 ,- Sk a štátni zamestnanci Pamiatkového úradu
SR dosiahli priemernú mzdu vo výške 18 788,- Sk.

V nasledovnom prehľade sa uvádza čerpanie finančných prostriedkov za aparát ministerstva
za  rok 2005 v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy  a ostatné osobné vyrovnania podľa
položiek rozpočtovej klasifikácie,  priemerná mesačná mzda v Sk a počet zamestnancov :

Položka
Skutočnosť

2004

Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť

2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
611- tarifný plat
        základný  plat 27 580 31 004 30 002 30 114 100,4 97,1 109,2
612– príplatky 6 288 7 040 7 421 7 480 100,8 106,3 119,0
614– odmeny 7 602 748 10 898 10 897 100,0 145,7 143,3
615 – ostatné osobné
         vyrovnania 508 562 592 592 100,0 105,3 116,5
616–doplatok k  platu 427 679 28 28 100,0 4,1 6,6
610 – mzdy, plat a OOV 42 405 40 033 48 941 49 111 100,3 122,7 115,8
priemerná
mesačná mzda v Sk 23 558 20 097 24 569 27 284 111,1 135,8 115,8
priemerný prepočítaný
stav zamestnancov 150 166 166 150 90,4 90,4 100,0
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V roku 2005 boli na aparáte ministerstva vyplatené prostriedky na mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania v celkovej výške vrátane mimorozpočtových prostriedkov
v  sume  49 111 tis. Sk, z toho   predstavovali   platy   štátnych  zamestnancov   v   štátnej službe
37 436   tis. Sk, plat ministra kultúry 1 051 tis. Sk, ostatné osobné vyrovnania štátneho tajomníka
338 tis. Sk, ostatné osobné vyrovnania ministra kultúry 252 tis. Sk a  platy zamestnancov vo
verejnej službe  10 034  tis. Sk. Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané vo výške 312 tis. Sk na
projekt Media Desk, z toho na tarifné platy vo výške 150 tis. Sk, na príplatky vo výške 84 tis. Sk
a na odmeny vo výške 78 tis. Sk. Mzdové  prostriedky  boli bez mimorozpočtových výdavkov
v objeme  48 799   tis. Sk, čo v porovnaní s upraveným rozpočtom predstavuje 99,7 %, z toho  na
tarifné platy vo výške  29 964 tis. Sk ( v porovnaní s upraveným rozpočtom – 99,9 %),  na
príplatky  vo  výške 7 396  tis. Sk ( v porovnaní s upraveným rozpočtom – 99,7 %), na odmeny vo
výške 10 819 tis. Sk ( v porovnaní s upraveným rozpočtom – 99,3 %), na ostatné osobné
vyrovnania vo výške 592  tis. Sk ( v porovnaní s upraveným rozpočtom – 100 %) a na doplatky
k platu vo výške 28 tis. Sk ( v porovnaní s upraveným rozpočtom – 100 %). Priemerná mesačná
mzda v roku 2005 za aparát dosiahla výšku 27 284,- Sk, čo je   v   porovnaní   s   predchádzajúcim
rokom   nárast   o   15,8 % - v absolútnom    vyjadrení o 3 726 ,- Sk.  V porovnaní   s upraveným
rozpočtom   predstavuje   nárast o 11,1 % t. j . o 2 715 Sk. Zamestnanci aparátu ministerstva
vykonávajúci štátnu službu dosiahli v roku 2005 priemernú mesačnú mzdu vo výške 30 268,- Sk
a zamestnanci odmeňovaní podľa zákona o verejnej službe 20 538,- Sk.

7. 2 Príspevkové organizácie

Limit zamestnancov pre príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva bol
v roku   2005   stanovený   ako  orientačný  ukazovateľ v počte 3 577 osôb. V priebehu roka 2005
boli realizované nasledovné úpravy – zvýšenie počtu zamestnancov v Slovenskom filmovom
ústave v Bratislave  o 7 osôb z dôvodu zabezpečenia projektu „Systematická obnova
audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie“, zvýšenie počtu zamestnancov
v Divadelnom ústave v Bratislave o 15 osôb ( z toho o 3 osoby v nadväznosti na rozpočtové
opatrenie MF SR ohľadne presunu finančných prostriedkov vyčlenených na Kultúrny kontaktný
bod z aparátu ministerstva do pôsobnosti menovanej organizácie a 12 osôb pre zabezpečenie
činnosti centra pre komunitné divadlo – Divadlo z Pasáže); zvýšenie  počtu  zamestnancov  v
 Správe  kultúrnych  zariadení  MK SR v Bratislave o 3 osoby z dôvodu personálneho zabezpečenia
odboru Novostavba SND na základe rozhodnutia ministra kultúry a zníženie počtu zamestnancov
o 30 osôb na žiadosť Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. Po realizácií rozpočtových
opatrení bol  rozpočet upravený na 3 572 osôb. Všetky príspevkové organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky postupujú pri odmeňovaní zamestnancov
podľa zákona o verejnej službe a v zmysle úplného znenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka
práce.

V roku 2005 bol v rámci kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania     rozpísaný    záväzný     ukazovateľ    pre    príspevkové   organizácie    vo    výške
602 675 tis.  Sk.  Po   realizácii   rozpočtových    opatrení    bol    rozpočet   upravený   na 629 720
tis. Sk, pričom v rovnakej výške boli k 31.12.2005 aj vyplatené prostriedky zo štátneho rozpočtu
v kategórii 610 -  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.  V roku 2005 boli za
oblasť príspevkových organizácií vyplatené mzdové prostriedky aj z iných zdrojov vo výške     652
tis. Sk v nasledovnom členení: Štátne divadlo v Košiciach – príspevok od mesta Košice vyplatený
vo forme odmien vo výške 12 tis. Sk, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu
v Levoči – príspevok z úradu práce na asistenčnú činnosť v celkovej výške 631 tis. Sk (vyplatený
vo  forme  osobných  príplatkov  vo  výške  384  tis.  Sk  a  odmien  vo  výške  247  tis.  Sk)  a  SNG
v Bratislave – finančný dar, sponzorské vyplatený vo forme odmien vo výške 9 tis. Sk.

Čerpanie finančných prostriedkov v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania zamestnancov príspevkových organizácií rezortu kultúry podľa funkčnej
klasifikácie uvádza nasledovný prehľad:
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     ( v tis. Sk)
Funkčná

klasifikácia
Skutočnosť

2004

Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť

2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
01.3.3 – Iné
všeobecné služby 12 187 12 742 13 284 13 284 100,0 104,3 109,0
08.2.0.1 – Divadlá 235 405 282 656 294 223 294 223 100,0 104,1 125,0
08.2.0.2 – Umelecké
súbory 89 785 97 017 101 423 101 423 100,0 104,5 113,0
08.2.0.3 – Klubové a
špeciálne kultúrne
zariadenia 4 382 4 630 4 829 4 829 100,0 104,3 110,2
08.2.0.4 – Odborno-
metodické  zariadenia 38 761 44 301 48 628 48 628 100,0 109,8 125,5
08.2.0.5 – Knižnice 6 568 6 850 7 253 7 253 100,0 105,9 110,4
08.2.0.6 – Múzeá
a galérie 101 030 106 950 111 472 111 472 100,0 104,2 110,3
08.2.0.8 -
Národnostná kultúra 6 823 6 945 7 251 7 251 100,0 104,4 106,3
08.2.0.9 – Ostatné
kultúrne služby 20 795 25 284 25 265 25 265 100,0 99,9 121,5
08.3.0
Vysielacie a
vydavateľské služby 14 000 15 300 16 092 16 092 100,0 105,2 114,9
Celkom: 529 736 602 675 629 720 629 720 100,0 104,5 118,9

Priemerný mesačný plat v príspevkových organizáciách rezortu v roku 2005 dosiahol výšku
15 015,-  Sk, čo oproti roku 2004 predstavuje nárast  o 2 355,-Sk  ( 18,6 %). Vývoj priemerného
mesačného platu v príspevkových organizáciách podľa funkčného triedenia  je nasledovný:

(v Sk)
Funkčná

klasifikácia
Skutočnosť

2004

Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť

2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
01.3.3 – Iné
všeobecné služby 12 236 12 066 12 580 13 337 106,0 110,5 109,0
08.2.0.1 – Divadlá 13 747 16 335 17 003 17 027 100,1 104,2 123,9
08.2.0.2 – Umelecké
súbory 13 554 14 780 15 395 15 565 101,1 105,3 114,8
08.2.0.3 – Klubové a
špeciálne kultúrne
zariadenia 13 042 13 780 14 372 14 372 100,0 104,3 110,2
08.2.0.4 – Odborno-
metodické  zariadenia 14 229 15 512 15 707 16 955 107,9 109,3 119,2
08.2.0.5 – Knižnice 10 327 10 193 10 793 11 193 103,7 109,8 108,4
08.2.0.6 – Múzeá
a galérie 11 424 11 915 12 419 12 519 100,1 105,1 109,6
08.2.0.8 -
Národnostná kultúra 12 361 11 348 11 848 11 848 100,0 104,4 95,8
08.2.0.9 – Ostatné
kultúrne služby 12 118 11 641 13 672 15 481 113,2 133,0 127,8
08.3.0 Vysielacie a
vydavateľské služby 6 108 6 440 6 773 7 492 110,6 116,3 122,7
Celkom: 12 660 14 041 14 691 15 015 102,2 106,9 118,6
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Prehľad o vývoji priemerného mesačného platu v  jednotlivých príspevkových organizáciách:

 (v Sk)
Organizácia Skutočnosť

2004

Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť

2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
ŠVK, B.B 12 236 12 066 12 580 13 337 106,0 110,5 109,0
SND, BA 15 517 19 715 20 503 20 038 97,7 101,6 129,1
DNS,BA 10 377 8 633 8 987 10 097 112,4 117,0 97,3
ŠO, B. B 11 520 10 985 11 450 12 595 110,0 114,7 109,3
ŠD, Košice 10 641 12 619 13 182 12 741 96,7 101,0 119,7
Lúčnica, BA 16 821 20 278 21 022 21 022 100,0 103,7 125,0
SF, BA 14 322 15 955 16 601 16 724 100,7 104,8 116,8
SĽUK, BA 12 243 13 333 13 900 14 235 102,4 106,8 116,3
MUS MS, BA 13 440 11 542 11 973 13 864 115,8 120,1 103,2
ŠKO, Žilina 14 018 14 757 15 377 16 045 104,3 108,7 114,5
ŠF, Košice 12 078 12 871 13 441 13 074 97,3 101,6 108,2
SÚH, Hurb. 13 042 13 780 14 372 14 372 100,0 104,3 110,2
ÚVŠC, BA 16 010 18 869 18 119 18 119 100,0 96,0 113,2
HC, BA 14 841 13 460 13 917 17 059 122,6 126,7 114,9
SCD, BA 19 157 19 444 19 993 21 811 109,1 112,2 113,9
SFÚ, BA 11 693 17 245 19 630 17 804 90,7 103,2 152,3
DÚ, BA 15 992 17 708 13 603 16 825 123,7 95,0 105,2
NOC, BA 13 369 14 391 15 156 15 914 105,0 110,6 119,0
LIC, BA 15 051 14 858 15 444 16 509 106,9 111,1 109,7
SKN, Levoča 10 327 10 193 10 793 11 193 103,7 109,8 108,4
SNM, BA 11 473 11 435 11 917 12 208 102,4 106,8 106,4
Z toho
08.2.0.6

11 373 11 445 11 926 12 254 102,8 107,1 107,7

08.2.0.8 12 361 11 348 11 848 11 848 100,0 104,4 95,8
STM, Košice 11 037 13 448 14 050 12 733 90,6 94,7 115,4
MSNP, B.B 11 409 13 415 14 047 11 518 82,0 85,9 101,0
SNG, BA 11 814 12 206 12 698 13 260 104,4 108,6 112,2
ŠG, B. B 11 818 11 990 12 495 13 276 106,3 110,7 112,3
VSG, Košice 10 383 11 492 12 016 12 403 103,2 107,9 119,5
ÚĽUV, BA 14 748 11 856 16 890 22 379 132,5 188,8 151,7
DZS, BA 18 900 20 017 22 050 22 050 100,0 110,2 116,7
SKZ, BA 9 835 10 486 10 876 11 509 105,8 109,8 117,0
TASR, BA 6 108 6 440 6 773 7 492 110,6 116,3 122,7

Čerpanie finančných prostriedkov v kategórií 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania v jednotlivých príspevkových organizáciách rezortu uvádza nasledovný
prehľad:

 (v tis. Sk)
Organizácia Skutočnosť

2004

Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť

2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
05/04
4:1

a 1 2 3 4 5 6 7
ŠVK BB 12 187 12 742 13 284 13 284 100,0 104,3 109,0
SND, BA 163 485 203 927 212 083 212 083 100,0 104,0 129,7
DNS, BA 10 211 10 359 10 784 10 784 100,0 104,1 105,6
ŠO, B.B. 27 233 29 000 30 227 30 227 100,0 104,2 111,0
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ŠD, Košice 34 476 39 370 41 129 41 129 100,0 104,5 119,3
LÚČNICA 2 624 3 650 3 784 3 784 100,0 103,7 144,2
SF, BA 47 778 51 693 54 185 54 185 100,0 104,8 113,4
SĽUK,BA 12 341 13 600 14 178 14 178 100,0 104,3 115,0
MUS MS, BA 2 903 3 047 3 161 3 161 100,0 103,7 108,9
ŠKO, Žilina 7 906 8 500 8 857 8 857 100,0 104,2 112,0
ŠF, Košice 16 233 16 527 17 258 17 258 100,0 104,4 106,3
SÚH,Hurb. 4 382 4 630 4 829 4 829 100,0 104,3 110,2
ÚVŠC,BA 1 537 1 585 1 522 1 522 100,0 96,0 99,0
HC,BA 5 699 6 461 6 346 6 346 100,0 98,2 111,4
SCD,BA 2 069 2 800 2 879 2 879 100,0 102,8 139,2
SFÚ,BA 4 911 6 622 9 187 9 187 100,0 138,7 187,1
DÚ,BA 6 333 6 800 7 672 7 672 100,0 112,8 121,1
NOC,BA 13 155 14 506 15 277 15 277 100,0 105,3 116,1
LIC,BA 5 057 5 527 5 745 5 745 100,0 103,9 113,6
SKN MH 6 568 6 850 7 253 7 253 100,0 105,9 110,4
SNM,BA 62 094 63 393 66 070 66 070 100,0 104,2 106,4
z toho:
08.2.0.6 55 271 56 448 58 819 58 819 100,0 104,2 106,4
08.2.0.8 6 823 6 945 7 251 7 251 100,0 104,4 106,3
STM, Košice 7 682 9 360 9 779 9 779 100,0 104,5 127,3
MSNP, B.B. 6 161 6 600 6 911 6 911 100,0 104,7 112,2
SNG,BA 25 660 27 683 28 800 28 800 100,0 104,0 112,2
ŠG, B.B. 2 269 2 446 2 549 2 549 100,0 104,2 112,3
VSG, Košice 3 987 4 413 4 614 4 614 100,0 104,6 115,7
ÚĽUV, BA 8 495 11 809 10 742 10 742 100,0 91,0 126,5
DZS, BA 2 268 2 402 2 646 2 646 100,0 110,2 116,7
SKZ,BA 10 032 11 073 11 877 11 877 100,0 107,3 118,4
TASR, BA 14 000 15 300 16 092 16 092 100,0 105,2 114,9
SPOLU 529 736 602 675 629 720 629 720 100,0 104,5 118,9

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty zamestnancov stanovené ako orientačný
ukazovateľ rozpočtu podľa jednotlivých organizácií. Z prehľadu vyplýva, že príspevkové
organizácie nedodržali stanovený orientačný ukazovateľ, čím došlo k neplneniu v porovnaní
s upraveným rozpočtom  97,8 % (v absolútnom vyjadrení  77 osôb).

                (prepočítané osoby)

Organizácia
Skutočnosť

2004

Schválený
rozpočet

2005

Upravený
rozpočet

2005

Skutočnosť

2005

%
čerpania

4:3

%
čerpania

4:2

Index
05/04
4:1

b 1 2 3 4 5 6 7
ŠVK, B. B. 83 88 88 83 94,3 94,3 100,0
SND, BA 878 862 862 882 102,3 102,3 100,4
DNS, BA 82 100 100 89 89,0 89,0 108,5
ŠO, B. B 197 220 220 200 90,9 90,9 101,5
ŠD, Košice 270 260 260 269 103,5 103,5 99,6
Lúčnica, BA 13 15 15 15 100,0 100,0 115,4
SF, BA 278 270 272 270 99,3 100,0 97,1
SĽUK, BA 84 85 85 83 97,6 97,6 98,8
MUS, BA 18 22 22 19 86,4 86,4 105,6
ŠKO, Žilina 47 48 48 46 95,8 95,8 97,9
ŠF, Košice 112 107 107 110 102,8 102,8 98,2
SÚH, Hurb. 28 28 28 28 100,0 100,0 100,0
ÚVŠC, BA 8 7 7 7 100,0 100,0 87,5
HC, BA 32 40 38 31 81,6 77,5 96,9
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SCD, BA 9 12 12 11 91,7 91,7 122,2
SFÚ, BA 35 32 39 43 110,3 134,4 122,9
DÚ, BA 33 32 47 38 80,9 118,8 115,2
NOC, BA 82 84 84 80 95,2 95,2 97,6
LIC, BA 28 31 31 29 93,5 93,5 103,6
SKN , Levoča 53 56 56 54 96,4 96,4 101,9
SNM, BA 405 411 411 400 97,3 97,3 98,8
STM, Košice 58 58 58 64 110,3 110,3 110,3
MSNP, B.B 45 41 41 50 122,0 122,0 111,1
SNG, BA 181 189 189 181 95,8 95,8 100,0
ŠG, B. B. 16 17 17 16 94,1 94,1 100,0
VsG, Košice 32 32 32 31 96,9 96,9 96,9
SNM – MM 46 51 51 51 100,0 100,0 110,9
DZS, BA 10 10 10 10 100,0 100,0 100,0
ÚĽUV, BA 48 83 53 40 75,5 48,2 83,3
SKZ, BA 85 88 91 86 94,5 97,7 101,2
TASR, BA 191 198 198 179 90,4 90,4 93,7
Celkom 3 487 3 577 3 572 3 495 97,8 97,7 100,2

8. Hodnotenie majetkovej pozície
8.1 rozpočtové organizácie

Rozpočtové organizácie rezortu kultúry vrátane aparátu ministerstva k 31. 12. 2005
vykazujú neobežný majetok v zostatkovej hodnote  1 847 711 tis. Sk a obežný majetok v hodnote
164 349 tis. Sk. V rámci neobežného majetku organizácie majú k dispozícií na zabezpečovanie
plnenie svojich úloh stavby v zostatkovej hodnote  1 217 865 tis. Sk, pozemky v sume 409 462 tis.
Sk, stroje, prístroje a zariadenia v sume 73 885 tis. Sk, dopravné prostriedky v sume 6 653    tis. Sk
a softvér v hodnote 12 827 tis. Sk. Rozpočtové organizácie vykazujú k 31. 12. 2005 umelecké diela
a zbierky v hodnote 3 900 tis. Sk.V rámci obežného majetku sú vykazované zásoby v sume 31 976
tis. Sk, z toho zásoby materiálu sú v objeme 20 907 tis. Sk a nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby v sume 9 788  tis. Sk. Nedokončenú výrobu vykazuje len PÚ SR Bratislava.
Ostatné bežné účty sú celkom v sume 118 349 tis. Sk. Na bežných účtoch finančných fondov sú
vykázané prostriedky sociálneho fondu v sume 795 tis. Sk.

 Pohľadávky za RO predstavujú sumu celkom  12 970 tis. Sk, z toho:
· pohľadávky voči odberateľom                          3 067 tis. Sk,
· poskytnuté prevádzkové preddavky                  1 096 tis. Sk,
· pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové    8 404 tis. Sk,
· pohľadávky voči zamestnancom                          164 tis. Sk,
· iné pohľadávky                                                     239 tis. Sk.

Najvyššie pohľadávky vykazuje aparát ministerstva v  čiastke 5 163 tis. Sk, z toho
pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové v sume 5 026 tis. Sk, v tom pohľadávky po zrušenom
štátnom fonde kultúry Pro Slovakia v sume 4 521 tis. Sk.

Pohľadávky    po   lehote   splatnosti  celkom  sú  vo   výške   8  766  tis.  Sk,  z  toho  po  lehote
splatnosti dlhšej ako jeden rok vo výške 8 488 tis. Sk.  Najväčší podiel na tomto objeme majú
pohľadávky fondu Pro Slovakia (MK SR) v sume 4 521 a zostatok pohľadávok voči odberateľom
z príspevkovej organizácie (PÚ SR) v sume 3 021 tis. Sk. Pohľadávky po lehote splatnosti sa
vymáhajú súdnou cestou a exekúciami. V porovnaní s rokom 2004 sú celkové pohľadávky
rozpočtových organizácií vyššie o 599 tis. Sk.
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Záväzky rozpočtových organizácií sa vykazujú celkom vo výške  120 439 tis. Sk, z toho:
· záväzky zo sociálneho fondu                     696 tis. Sk,
· dodávatelia                                               5 904 tis. Sk,
· ostatné záväzky                                        4 431 tis. Sk (len aparát MK SR),
· zamestnanci                                              7 351 tis. Sk,
· zúčtovanie s inštit. sociál.zabezp. a ZP  10 899 tis. Sk,
· ostatné priame dane                                   2 533 tis. Sk,
· iné záväzky                                              87 592 tis. Sk,
· odhadné účty pasívne                                1 033 tis. Sk (len PÚ SR Bratislava)

Záväzky  po lehote splatnosti predstavujú sumu 2 389 tis. Sk, z toho po lehote splatnosti
dlhšej ako jeden rok v sume 189 tis. Sk.  Záväzky v sume 2 200 tis. Sk boli vyrovnané úhradou
faktúr v mesiaci 1/2006.  Záväzky po lehote splatnosti dlhšej ako jeden rok vykazuje len aparát
ministerstva v sume 189 tis. Sk Jedná sa o neuhradené faktúry komerčnému právnikovi z roku
2001 za zastupovanie ministerstva v konkurznom konaní voči Štúdiu Koliba. Nakoľko sa právo
premlčalo bude daný návrh na odpis záväzku z účtovnej evidencie v roku 2006. V porovnaní
s rokom 2004  sú celkové záväzky  rozpočtových organizácií  vyššie o 66 577 tis. Sk. Najväčší
nárast je na iných záväzkoch (379) 59 854 tis. Sk,  z toho aparát ministerstva 57 649 tis. Sk.

8. 2  Príspevkové organizácie

     Príspevkové organizácie rezortu kultúry k 31. 12. 2005 vykazujú pohľadávky celkom vo výške
125 309 tis. Sk, po lehote splatnosti 91 168 tis. Sk a po lehote splatnosti dlhšej ako
1 rok 71 365 tis. Sk. Najväčší podiel na tomto objeme má  TASR Bratislava ( pohľadávky celkom
61 013  tis. Sk, po lehote splatnosti 56 827 tis. Sk    a po lehote splatnosti dlhšej ako 1 rok 51 217
tis. Sk) a Správa kultúrnych zariadení MK SR (pohľadávky celkom 10 544  tis. Sk, po lehote
splatnosti  6 188 tis. Sk).  V prípade TASR ide o pohľadávky z podnikateľskej činnosti (7 092 tis.
Sk)  a  o  pohľadávku z nevysporiadaných vzťahov z titulu spoluinvestorstva na výstavbe
Tlačového centra v Bratislave (8 361 tis. Sk). Uvedená pohľadávka je riešená v spolupráci
s Ministerstvom financií SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom kultúry SR, zatiaľ
bezvýsledne.

Vo väčšine ostatných prípadov po lehote splatnosti ide  o pohľadávky z obchodného styku,
ktoré sú v štádiu riešenia súdnou cestou alebo iným spôsobom v súlade so zákonom
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.

 Záväzky celkom sú vykazované vo výške 205 520 tis. Sk, z toho po lehote splatnosti vo
výške 18 714 tis.  Sk a po lehote splatnosti dlhšej ako jeden rok vo výške 6 844 tis. Sk. Najväčší
podiel na záväzkoch po lehote splatnosti má Slovenské národné múzeum Bratislava (11 621 tis. Sk,
ide o záväzky voči dodávateľom po lehote splatnosti). Organizácia ako dôvod uvádza nedostatok
finančných prostriedkov na ich úhradu.  Najväčší podiel  na záväzkoch po lehote splatnosti dlhšej
ako jeden rok   má  Slovenská národná galéria Bratislava  (5 918 tis. Sk). Ide o záväzok za
rekonštrukciu Esterházyho paláca, ktorý bude hradený v splátkach, dohodnutých s dodávateľom.
V ostatných prípadoch ide o štandardné krátkodobé záväzky voči dodávateľom, zamestnancom,
poisťovniam, zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia,  a pod.
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9. Vonkajšie kontroly, vykonané kontrolnými orgánmi v roku 2005
9.1 Rozpočtové organizácie

Názov organizácie Vonkajšia kontrola

a 1
Slovenská národná
knižnica, Martin

Univerzitná knižnica
v Bratislave

1/ Kontrolný orgán:
 Apollo zdravotná poisťovňa, Púchov
Dátum vykonania kontroly:

Od 22.6. do 24.6.2005 a  04. 7. 2005.
Predmet kontroly:
Zameranie kontroly bolo na hospodárenie s prostriedkami zdravotného
poistenia, odvod poistného pre poisťovňu Apollo.
Výsledok kontroly:
Kontrolou bolo zistené, že SNK nesprávne vypočítavala poistné za 1
zamestnanca, ktorý deklaroval, že má ZPS. To však nepreukázal
rozhodnutím Sociálnej poisťovne. Išlo o obdobie 12 mesiacov, za ktoré
doplatila SNK poistné vo výške 10242 Sk. Ďalších 596,- Sk doplatila SNK
za 06/2003, kedy SNK uplatnila nižšie percento z vymeriavacieho základu,
iné porušenia neboli zistené.

1/ Kontrolný orgán:
Najvyšší kontrolný úrad SR
Dátum vykonania kontroly:
26.9.2005 - 9.12.2005
Predmet kontroly:
Hospodárnosť pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu SR
a majetkom štátu za obdobie rokov 2003 a 2004.
Výsledok kontroly:
Protokol o výsledku kontroly zo dňa 9.12.2005 bol prerokovaný dňa
21.12.2005.
Nedostatky  sa týkali hlavne vymáhania pohľadávok organizácie,
inventarizácie majetku, nájomných zmlúv, dodržiavania zákona o verejnom
obstarávaní a zákona o cestovných náhradách. Organizácia prijala opatrenia
na odstránenie zistených nedostatkov podľa jednotlivých bodov protokolu.
2/ Kontrolný orgán:
Ministerstvo vnútra SR - Slovenský národný archív
Dátum vykonania kontroly:  8.9.2005
Predmet kontroly:
V súlade s §24 ods. 3 písm. b) zákona NR SR č. 395/2002Z.z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vykonali zástupcovia MV
SR –Slovenského národného archívu štátny odborný dozor v UKB
Výsledok kontroly:
Záznam z výkonu štátneho odborného dozoru z 11.11.2005.
Na základe štátneho odborného dozoru boli prijaté opatrenia na nápravu
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Štátna vedecká
knižnica v Prešove

Štátna vedecká
knižnica v Košiciach

nedostatkov:
-dôsledne dodržiavať ustanovenia  Spisového poriadku, najmä v oblasti
evidencie registratúry záznamov
- zabezpečiť, aby priestory Registratúrneho strediska spĺňali ustanovenia
v zmysle vyhlášky 628/2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
- v zmysle zákona 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vypracovať
Registratúrny poriadok a registratúrny plán a predložiť ho na posúdenie
Slovenskému národnému archívu.
3/ Kontrolný orgán:
Ministerstvo kultúry SR
- referát utajovaných skutočností a obrany
Dátum vykonania kontroly:
5.5.2005 - 6.5.2005
Predmet  kontroly:
Stav vypracovanosti dokumentácie krízového plánovania v zmysle zákona
č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona NR SR č.
274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany v znení
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 119/2003
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z.z.
a plnenia úloh v oblasti ochrany utajovaných skutočností v zmysle zákona
NR SR č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a úloh civilnej ochrany v zmysle zákona č.
42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva organizácie.
Výsledok kontroly:
Záznam o kontrole zo dňa 11.5.2005.
Na základe záznamu o kontrole nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia.

1/ Kontrolný orgán
Správa finančnej kontroly Košice
Dátum vykonania kontroly:
26.8., 26.9. - 7.10.2005
Predmet kontroly:
Následná finančná kontrola splnenia prijatých opatrení na nápravu
nedostatkov  zistených finančnou kontrolou v roku 2004.
Výsledok kontroly:
Boli splnené všetky prijaté opatrenia.

1/ Kontrolný orgán
Obvodný úrad Košice
Predmet kontroly :
Kontrola dodržiavania zákona č.63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR
(umiestnenie štátneho znaku, vyobrazenie št. znaku, úradné pečiatky,
spôsob použitia št. vlajky) a ich používaní v znení neskorších predpisov
Dátum vykonania kontroly :
25.5.2005
Výsledok kontroly:
Nebolo zistené porušenie zákona ani žiadne iné nedostatky.
2/ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Košice
Predmet kontroly :
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Bibiana, Bratislava

Dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s
verejnými prostriedkami poskytnutými v 3. štvrťroku 2005 na vykonávanie
absolventskej praxe podľa ust. §51 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v zmysle Dohody č. 188/§51/2005/
NP IX zo dňa 31.5.2005
Dátum vykonania  kontroly :
 14.9.2005
Výsledok kontroly:
Kontrolovaný subjekt dodržal hospodárnosť, efektívnosť účinnosť pri
vynakladaní verejných prostriedkov. Nedostatky neboli zistené.
3/ Konfederácia umenia a kultúry, Bratislava
Dátum kontroly :
8.-10. 11. 2005
Predmet kontroly :
Stav a zabezpečovanie BOZP a zlepšovanie pracovných podmienok
Výsledok kontroly:
Novelizovať   vypracovanú smernicu  o poskytovanie osobných ochranných
prac. pomôcok v zmysle vl. nar. č.504/2002 Z. z.
4/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Dátum kontroly :
30. 11. 2005
Predmet kontroly :
Žiadosť o rozšírenie činnosti pracoviska o etylénozidový sterilizátor
a schválenie prevádzkového poriadku pre prácu s chemickými faktormi.
Výsledok kontroly :
Nedostatky neboli zistené
5/ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Dátum kontroly :
12. 12. 2005
Predmet kontroly :
Schválenie prevádzkového poriadku pre prácu s nebezpečnými chemickými
faktormi na konzervátorskom a reštaurátorskom pracovisku ŠVK.
Výsledok kontroly :
 - Prevádzkový poriadok schválený rozhodnutím RÚVZ so sídlom
 v Košiciach zo dňa 19.12.2005
-  Pracovisko nemá zamestnanca s odbornou spôsobilosťou pre prácu
 s jedmi. Knižnica zabezpečila cestou SČK vyškolenie zamestnanca pre
získanie predmetnej odbornej spôsobilosti

1/ Kontrolný orgán:
Odbor rezortnej kontroly MK SR
Dátum vykonania kontroly:
 23.5.2005 - 17.6.2005
Predmet kontroly:
 Následná finančná kontrola zameraná na hospodárenie s rozpočtovými
prostriedkami v rokoch 2002, 2003, 2004.
Výsledok kontroly:
 Boli zistené nasledovné nedostatky:
- porušenie finančnej disciplíny podľa § 31, ods.1, písm. b zákona
 č. 523/2004 Z. z. vo výške 226 726,85 Sk,
- porušenie finančnej disciplíny podľa § 31, ods.1, písm. c zákona
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Pamiatkový úrad SR,
Bratislava

Ministerstvo kultúry
SR

 č. 523/2004 Z .z. vo výške 51 988,45 Sk,
- porušenie § 4 a § 8 zákona č. 431/2002 Z .z.
- porušenie § 3 zákona 278/1993 Zb.
- porušenie Smernice o škodových komisiách č. MK-2018/1999-1
Na základe rozhodnutia Správy finančnej kontroly, Bratislava zo dňa
12.8.2005 organizácia vrátila do štátneho rozpočtu dňa 30.8.2005 finančné
prostriedky v sume 278 716,- Sk.

1/ Kontrolný orgán:
Inšpektorát práce Bratislava
 Dátum vykonania kontroly
 6.9. – 9.9.2005 a 20.9.2005
 Predmet kontroly:
 Dodržiavanie  pracovne - právnych a   mzdových predpisov vyplývajúcich
zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a zákonov  č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce  vo verejnom záujme a č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov.
 Výsledok kontroly:
 V kontrolovanom subjekte neboli zistené nedostatky.
2/ Kontrolný orgán:
Úrad vlády Slovenskej republiky
 Sekcia kontroly
 Dátum vykonania kontroly:
 8. 8. 2005 – 31. 10. 2005
 Predmet kontroly:
 Kontrola plnenia úloh z uznesení vlády SR  splatných v II. štvrťroku 2005
 a dodržiavania právnych predpisov pri výkone štátneho dohľadu, resp.
inšpekcie vybranými ministerstvami a príslušnými orgánmi špecializovanej
štátnej správy.
 Kontrolovaným obdobím bola doba od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2005.
 Výsledok kontroly:
  Nebolo zistené porušenie všeobecne  záväzných právnych predpisov ani
  interných predpisov, vydaných na ich základe.

1/ Ministerstvo financií SR, odbor finančnej
 kontroly
 Termín vykonania kontroly:
 30.9. - 28.10.2005
 Predmet kontroly:
 Následná finančná kontrola zameraná na   nakladanie s majetkom štátu.
 Výsledok  kontroly:
 Neboli zistené nedostatky.
2/ Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného  zboru v Bratislave I.
Termín vykonania kontroly:
5.4.2005
Predmet kontroly:
Komplexná protipožiarna kontrola.
Výsledok kontroly:
Na zistené nedostatky boli uložené termíny na ich odstránenie.
3/ Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave I.
Termín vykonania kontroly:
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21.7.2005
Predmet kontroly:
Následná kontrola za účelom splnenia uložených opatrení.
Výsledok kontroly:
Neboli zistené nedostatky.

9.2. Príspevkové organizácie

Názov
organizácie

Vonkajšia kontrola

Štátna vedecká
knižnica Banská
Bystrica

Názov kontrolného orgánu:
OR Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica
Dátum vykonania kontroly:

Slovenské národné
divadlo Bratislava

Názov kontrolného orgánu:
1. Inšpektorát práce Bratislava
Dátum kontroly: 18. 1. – 2. 2. 2005
Predmet kontroly:
Kontrola dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a technických zariadení, ktoré sú
rozhodujúce pre povolenie výkonu ľahkých prác fyzickým osobám, ktoré
nedovŕšili 15 rokov veku podľa § 11 ods. 5 zák. č. 311/2001 Z. z. v znení
platných predpisov v predstavení Maškarný bál.
Výsledok kontroly:
Neboli zistené nedostatky
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Dátum kontroly: 21. 01. 2005

Predmet kontroly:
Dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
Výsledok kontroly:
Zabezpečiť dodržiavanie zákazu fajčenia vo všetkých pracovných
priestoroch SND – budovy opery a baletu na Gorkého 2 v Bratislave.
3. Sociálna poisťovňa Bratislava
Dátum kontroly: 31. 1. 2005
Predmet kontroly:
Kontrola odvodu poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové
zabezpečenie a kontrola hospodárenia s prostriedkami nemocenského
poistenia a štátnymi  sociálnymi dávkami.
Výsledok kontroly:
Neboli zistené nedostatky.
4. Inšpektorát práce Bratislava
Dátum kontroly: 15. 12., 22. 12,  29. 12. 2005 a 11. 2. 2005 a 31. 3. 2005
Predmet kontroly:
Dodržiavanie právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a technických zariadení, ktoré sú rozhodujúce
pre povolenie výkonu  ľahkých prác fyzickým osobám, ktoré nedovŕšili 15
rokov veku podľa § 11 ods. 5 zák. č. 311/2001 Z. z. v znení platných
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predpisov v predstaveniach Luskáčik, Spiaca krásavica, Bajadéra, Korzár
a v opere Tajomný kľúč
Výsledok kontroly:
 Neboli zistené nedostatky.
5. Inšpektorát práce Bratislava
Dátum kontroly: 2. 2. 2005 a 15. 2. 2005
Predmet kontroly:
Dodržiavanie právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a technických zariadení, ktoré sú rozhodujúce
pre povolenie výkonu  ľahkých prác fyzickým osobám, ktoré nedovŕšili 15
rokov veku podľa § 11 ods. 5 zák. č. 311/2001 Z. z. v znení platných
predpisov v predstavení Cyrano z Bergeracu, Luskáčik, Spiaca krásavica,
Bajadéra, Korzár a v opere Tajomný kľúč
Výsledok kontroly:
Neboli zistené nedostatky.
6. Regionálny  úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Dátum kontroly: 12. 5. 2005
Predmet kontroly:
UDD, SND, kontrola rizikových prác v zmysle nariadenia vlády SR
č. 511/2004 Z. z. o kritériách na zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska
zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na  zaradenie do kategórií
Výsledok kontroly:
Vypracovať a predložiť na RÚVZ hl. m. SR Bratislavy prevádzkový
poriadok a posudok o riziku vypracovaný v súlade s §§ 4,11 Nariadenia
vlády SR č. 45/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými
faktormi.
Predložiť protokol z merania hluku a vibrácií v pracovnom prostredí
stolárskej a zámočníckej dielne vypracovaný osobou, ktorá má povolenie
MZ SR na zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného
prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí.
Predložiť výsledky meraní chemických faktorov v obuvníckej a maliarskej
dielni a vo farbiarni vypracovaný osobou, ktorá má povolenie MZ SR na
zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely
posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí .
Predložiť zdravotnú spôsobilosť pracovníkov stolárskej, zámočníckej,
obuvníckej maliarskej dielne a farbiarne na vykonávaný druh práce.
7. Inšpektorát práce
Dátum kontroly: 8. 6. až 10 . 6. 2005
Predmet kontroly:
Dodržiavanie právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a technických zariadení, ktoré sú rozhodujúce
pre povolenie výkonu  ľahkých prác fyzickým osobám, ktoré nedovŕšili 15
rokov veku podľa § 11 ods. 5 zák. č. 311/2001 Z. z. v znení platných
predpisov v predstavení Peter Grimes
Výsledok kontroly:
Neboli zistené nedostatky.
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Dátum kontroly: 19. 10., 24. 10. a 10. 11. 2005
Predmet kontroly:
Dodržiavanie zákona č. 465/2005 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
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Výsledok kontroly:
Podľa § 79 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. bola uložená pokuta vo výške
20 000,- Sk
9. Odbor rezortnej kontroly MK SR
Dátum kontroly: 21. 11. – 19. 12. 2005
Predmet kontroly:
Kontrola vecnej a formálnej správnosti, účelnosti, efektívnosti
a hospodárnosti pri nakladaní s majetkom štátu zvereného do správy za
obdobie rokov 2004 a 2005.
Výsledok kontroly:
Boli zistené nedostatky  administratívneho charakteru a bolo uložené prijať
opatrenia na ich odstránenie.

Nová scéna  BA Neboli vykonané žiadne vonkajšie kontroly.
Štátna opera B.
Bystrica

Názov kontrolného orgánu:
1.Sociálna poisťovňa, pobočka Banská Bystrica
Dátum kontroly: 25. 10. 2005 – 27. 10. 2005
Predmet kontroly:
Kontrola odvodu poistného na sociálne dávky, kontrola odvodu príspevku
na poistenie,  v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu, kontrola
odvodu poistného na poistenie zodpovednosti za škodu pri pracovnom
úraze a chorobe z povolania
Výsledok kontroly:
Neboli zistené nedostatky.

Štátne divadlo
Košice

Názov kontrolného orgánu :
Inšpektorát práce Košice
Dátum kontroly: 10., 16., a 23. 3. 2005
Predmet kontroly:
Inšpekcia stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavanie
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na pracoviskách
Výsledok kontroly:
Zistené nedostatky boli odstránené a Opatrenie na  odstránenie nedostatkov
boli zaslané na Inšpektorát práce a na ORK MK SR.

Lúčnica Neboli vykonané žiadne vonkajšie kontroly.
SF Bratislava Názov kontrolného orgánu:

1.Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava
Dátum kontroly: 24. 3. 2005
Predmet kontroly:
Hospodárenie s prostriedkami nemocenského poistenia
Výsledok kontroly:
Dávky nemocenského poistenia boli vyplácané v zmysle platných
predpisov. Vzhľadom na výsledok kontroly nebolo nutné  uložiť návrh
opatrení.
2. Správa finančnej kontroly Bratislava
Dátum kontroly: 8. 7. 2005 – 27. 7. 2005
Predmet kontroly:
Následná finančná kontrola
Výsledok kontroly:
Neboli zistené žiadne nedostatky, preto nebolo potrebné prijať opatrenia na
ich odstránenie.

SĽUK Bratislava Neboli vykonané žiadne vonkajšie kontroly.
MUS Ifjú Szivek Neboli vykonané žiadne vonkajšie kontroly.
ŠKO Žilina Neboli vykonané žiadne vonkajšie kontroly.
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ŠF Košice Neboli vykonané žiadne vonkajšie kontroly.
SÚH Hurbanovo Názov kontrolného orgánu:

Správa finančnej kontroly
Dátum konania kontroly:
11. – 16. 8. 2005
Predmet kontroly:
následná finančná kontrola zameraná na splnenie opatrení prijatých na
nápravu nedostatkov
Výsledok kontroly:
organizácia dodržala všetky povinnosti uložené v Zápisnici z prerokovania
Správy o výsledku následnej finančnej kontroly

ÚVŠC Bratislava Neboli vykonané žiadne vonkajšie kontroly.
HC Bratislava Neboli  vykonané žiadne vonkajšie kontroly.
SCD Bratislava Názov kontrolného orgánu:

Odbor rezortnej kontroly Ministerstva kultúry SR
Dátum vykonania kontroly:
 25.1. 2005 – 17. 2. 2005
Predmet kontroly:
dodržiavanie predmetu činnosti organizácie v zmysle zriaďovacej listiny,
kontrola prijatia, realizácie a plnenia opatrení na  odstránenie nedostatkov
a príčin ich vzniku zistených kontrolnými orgánmi v rokoch 2003 -2004,
kontrola vykonávania revízie knižničného fondu,  kontrola splnenia
opatrení prijatých v roku 2003 na základe prešetrenia sťažnosti, kontrola
nakladania s majetkom štátu v rozsahu anonymného podania v roku 2004

Výsledok kontroly:
Nesúlad zriaďovacej listiny a formy hospodárenia – nedostatok odstránený
Nedostatky vo vydávaní časopisu Designum -  boli  prijaté i splnené
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
Nedostatky v Štatúte a rokovacom poriadku Rady SCD – opatrenia na
odstránenie nedostatku splnené vypracovaním nového Štatútu
Revízia knižničného fondu – boli prijaté opatrenia týkajúce sa čiastkových
ročných revízií knižničného fondu v súlade s ustanoveniami vyhlášky č.
421/2003 Z. z..
Vyhodnotenie opatrení kontroly ORK MS SR  za obdobie bývalej
riaditeľky SCD – splnené
Vnútorný kontrolný systém podľa Smernice MK SR – nedostatok
odstránený vypracovaním novej Internej smernice o finančnom riadení
a finančnej kontrole, ktorá je v súlade so zákonom č. 502/2001
Nesúlad medzi pracovnou náplňou zamestnancov a zriaďovacou listinou –
prijaté opatrenie bolo splnené

SFÚ Bratislava Názov kontrolného orgánu:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Dátum kontroly: 21. 1. 2005 – 20. 4. 2005
Predmet kontroly:
Hospodárenie organizácie za roky 2002, 2003 a 2004.
Výsledok kontroly:
Nedostatky vo vnútorných predpisoch
Porušenie zákona o rozpočtových pravidlách č. 303/1995 Z. z.
Porušenie zákona o správe majetku štátu č. 278/1993 Z. z.
Nedostatky v dodržiavaní zákona o verejnom obstarávaní
Nedostatky v dodržiavaní zákona o účtovníctve



75

Nedostatky  v dodržiavaní zákona o cestovných náhradách
Nedostatky v dodržiavaní Autorského zákona  č. 618/2003 Z. z.
Protokol z kontroly bol odstúpený Správe finančnej kontroly, správne
konanie zatiaľ nezačalo.
Organizácia prijala spolu 22 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

DÚ Bratislava Neboli vykonané žiadne vonkajšie kontroly.
NOC Bratislava Názov kontrolného orgánu:

Odbor rezortnej kontroly MK SR
Dátum vykonania kontroly: 7. 3. – 24. 3. 2005
Predmet kontroly:   prijímanie, realizácia a splnenie opatrení na odstránenie
nedostatkov a príčin ich vzniku zistených kontrolnými orgánmi v rokoch
2002-2004
Výsledok kontroly:
Zistenia týkajúce sa spôsobu organizácie, programu, obsahu a úrovne
výsledných dokumentov z vykonaných vnútorných kontrol

LIC Bratislava Neboli vykonané žiadne vonkajšie kontroly.
SKN Levoča Názov kontrolného orgánu:

1. OR Hasičský a záchranný zbor
Dátum vykonania kontroly: 17. 5. 2005
Predmet kontroly: preverenie splnenia a odstránenie uložených opatrení
z predchádzajúcej protipožiarnej kontroly
Výsledok kontroly:
Žiadne nové požiarne nedostatky
2. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Dátum kontroly: 1. 6. 2004 – 31. 5. 2005
Predmet kontroly:
Následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie dohody o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa
§ 59 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
Výsledok kontroly:
Žiadne porušenie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov.

SNM Bratislava SNM – Múzeá Martin
Názov kontrolného orgánu:
Okresné riaditeľstvo H a ZZ Martin
Názov kontrolného orgánu:
: 17. – 18. 10. 2005
Predmet kontroly:
Komplexná protipožiarna kontrola
Výsledok kontroly:
Uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov
SNM - Múzeum Bojnice
Názov kontrolného orgánu:
Okresné riaditeľstvo H a ZZ v Prievidzi
Dátum kontroly: 13. 5. 2005
Predmet kontroly:
Komplexná protipožiarna kontrola
Výsledok kontroly:
Uložené opatrenia boli odstránené do 15. 7. 2005
SNM – Múzeum Betliar
Názov kontrolného orgánu:
SIŽP – Inšpektorát životného prostredia Košice
Dátum kontroly: 20. 10. a 23. 11. 2005
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Predmet kontroly:
Vypúšťanie odpadových vôd a účinnosť ČOV
Výsledok kontroly:
Uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov
SNM – Spišské múzeum Levoča
Názov kontrolného orgánu:
Okresné riaditeľstvo H a ZZ v Levoči
Dátum kontroly: 1. 2. 2005
Predmet kontroly:
Komplexná protipožiarna kontrola
Výsledok kontroly:
Kontrolou neboli zistené nedostatky.
SNM – Múzeum Červený Kameň
Názov kontrolného orgánu:
Okresné riaditeľstvo H a ZZ Pezinok
Dátum kontroly: 20. – 25. 1. 2005 a 30. 1. 2005
Predmet kontroly:
Kontrola prijatých opatrení
Výsledok kontroly:
Uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov
Slovenský odborový zväz kultúry
Dátum kontroly: 14. 6. 2005
Predmet kontroly:
Kontrola stavu BOZP
Výsledok kontroly:
Uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
Dátum kontroly: 26. 8. 2005
Predmet kontroly: Nelegálna práca
Výsledok kontroly:
Neboli zistené žiadne nedostatky.
Okresné riaditeľstvo H a ZZ Pezinok
Dátum kontroly:
28. 9. 2005- 3. 10. 2005 a 29. 12. 2005
Predmet kontroly: Komplexná kontrola stavu protipožiarnej ochrany
Výsledok kontroly:
Zistené nedostatky boli odstránené.
SNM – MBKaH – Hrad Modrý Kameň
Názov kontrolného orgánu:
Okresné riaditeľstvo H a ZZ V. Krtíš
Dátum kontroly: 15. 2. 2005 a 20. 10. 2005
Predmet kontroly: Protipožiarna kontrola a kontrola opatrení
Výsledok kontroly:
Na odstránenie nedostatkov boli prijaté opatrenia.
SNM – GR úsek ekonomiky Žižkova 18
Názov kontrolného orgánu:
Sociálna poisťovňa pobočka Bratislava
Dátum kontroly: 12. 5. 2005
Predmet kontroly: Odvod príspevku na poistenie v nezamestnanosti
Výsledok  kontroly:
Rozhodnutie o zaplatení penále vo výške 3 541,- Sk
Múzeum SNR Myjava
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Názov kontrolného orgánu:
Okresné riaditeľstvo H a ZZ Nové Mesto    nad Váhom
Dátum kontroly: 21. 10. 2005
Predmet kontroly:
Komplexná protipožiarna kontrola
Výsledok kontroly:
Uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov

STM Košice Názov kontrolného orgánu:
1. Správa finančnej kontroly Košice
Dátum kontroly: 30. 9. – 7. 10. 2005
Predmet kontroly:
Kontrola použitia verejných prostriedkov za I. polrok 2005
Výsledok kontroly:
Nebolo zistené neúčelné použitie verejných prostriedkov.
2. OR Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie
Dátum kontroly: marec 2005
Predmet kontroly: Následná kontrola požiarnej ochrany Kaštieľ Budimír
Výsledok kontroly: Opatrenia splnené
3. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru – oddelenie bezpečnostných
služieb Košice
Dátum kontroly: marec 2005
Predmet kontroly:
Kontrola dodržiavania bezpečnostnej služby
Výsledok kontroly:
Neboli zistené porušenia zákona.

MSNP Bratislava Názov kontrolného orgánu:
1.Najvyšší kontrolný orgán Banská Bystrica
Dátum kontroly: 24. 1. 2005 – 8. 4. 2005
Predmet kontroly:
Kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a s majetkom
štátu za roky
2003 a 2004
Výsledok kontroly:
Tým, že MSNP uhradilo verejné prostriedky za  nedodanú publikáciu
v alikvotnej výške 416 381,- Sk s DPH porušilo finančnú disciplínu
v zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Tým, že MSNP uhradilo finančné prostriedky vo výške 249 995,20 Sk
s DPH za nevykonané práce, porušilo finančnú disciplínu z zmysle zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Nezaúčtovaním ukončenej stavby „Nová expozícia MSNP k 60. výročiu
SNP, bezodkladne po uvedení do používania, konalo MSNP v rozpore
s Opatrením č. 24501/2003-92 a súčasne v rozpore so zákonom
o účtovníctve, keď nedodržalo postupy účtovania.
Formálne nedostatky
MSNP nepostupovalo v súlade so schváleným Organizačným poriadkom
2. Správa finančnej kontroly Zvolen
Dátum kontroly: 13. 6. – 21. 6. 2005
Predmet kontroly:
Následná finančná kontrola zameraná na splnenie opatrení prijatých na
nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin
ich vzniku za rok 2004
Výsledok kontroly:
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MSNP porušilo  zákon o účtovníctve tým, že nesprávne vykázalo konečný
stav v súvahe
Zistenie nesprávne stanoveného nájomného za nebytové priestory,  a to
nesprávnym  výpočtom
MSNP porušilo zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite tým, že nevykonávalo overovanie každej finančnej operácie
predbežnou finančnou kontrolou.
MSNP nesprávne účtovalo na fonde reprodukcie
3. Odbor rezortnej kontroly Ministerstva  kultúry SR
Dátum kontroly: 2. 11. 2005 – 8. 12. 2005
Predmet kontroly:
Prijímanie, realizácia a splnenie opatrení na odstránenie nedostatkov
a príčin ich vzniku zistených kontrolnými
Na odstránenie vyššie uvedených zistení NKÚ a SFK bolo prijatých
celkom 13 opatrení, z ktorých je 11 splnených a 2 sa plnia priebežne.

SNG Bratislava Názov kontrolného orgánu:
Štátny odborný dohľad Ministerstva kultúry  SR
Dátum kontroly: 23. 9.2005 – 31. 12. 2005
Predmet kontroly:
Štátny odborný dohľad podľa zákona 115/98
Výsledok kontroly:
Prístup zodpovedných pracovníkov k plneniu opatrení je pozitívny

ŠG B. Bystrica Názov kontrolného orgánu:
1. OR Hasičský a záchranný zbor Banská    Bystrica
Dátum kontroly:3. 5. 2005
Predmet kontroly:
Komplexná protipožiarna kontrola
Výsledok kontroly:
Prijaté opatrenia bez sankcií a pokút
2. Správa finančnej kontroly Zvolen
Dátum kontroly: 13.6. 2005 – 17. 6. 2005
Predmet kontroly:
Následná finančná kontrola
Výsledok kontroly:
Prijaté opatrenia bez sankcií a pokút
3. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Dátum kontroly: 29. 6. 2005
Predmet kontroly:
Kontrola zameraná na dodržiavanie podmienok dohody vykonávania
absolventskej praxe
Výsledok kontroly:
Neboli zistené žiadne nedostatky.
4. Odber rezortnej kontroly Ministerstva kultúry SR
Dátum kontroly: 2. 8. 2005 – 17. 8. 2005
Predmet kontroly:
Prijímanie, realizácia a splnenie opatrení na odstránenie nedostatkov
zistených kontrolnými orgánmi v roku 2004 a kontrolu účinnosti
vnútorného kontrolného systému. Prijaté opatrenia bez sankcií a pokút.

VSG Košice Názov kontrolného orgánu:
1. Odbor rezortnej kontroly Ministerstva kultúry SR
Dátum kontroly: 30. 5. 2005 – 10. 6. 2005
Predmet kontroly:



79

Prijímanie, realizácia a splnenie opatrení na odstránenie nedostatkov
a príčin ich vzniku zistených kontrolnými orgánmi v rokoch 2002 až 2004,
vrátane uplatnenia právnej zodpovednosti voči  zodpovedným za zistené
nedostatky, kontrola účinnosti a efektívnosti vnútorného kontrolného
systému
Výsledok kontroly:
Nálezy – 25, opatrenia – 21, k 31. 12. 2005 opatrenie splnené
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice
Dátum kontroly: 18. 10. 2005
Predmet kontroly:
Komplexná protipožiarna kontrola
Výsledok:
Neboli zistené nedostatky

ÚĽUV Bratislava Názov kontrolného orgánu:
Sociálna poisťovňa Bratislava
Dátum kontroly: 20. 1. 2005
Predmet kontroly: odvod poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové
zabezpečenie a kontrola hospodárnosti s prostriedkami nemocenského
poistenia a štátnymi sociálnymi dávkami za obdobie od 1. 11. 2002 do 31.
12. 2003.
Výsledok kontroly: organizácia odviedla za kontrolované obdobie poistné
do Sociálnej poisťovne o 95 284,- Sk menej, čo nebolo spôsobené
úmyselne, ale išlo o technický problém so softvérom pri spracovaní
odvodov poistného. Tento problém bol odstránený zavedením nového
softvéru na spracovanie mzdovej agendy od 1. 1. 2004.  Organizácia
odviedla  sumu 95 284,- Sk odviedla do poisťovne dňa 3. 3. 2005 a penále
bolo Sociálnou poisťovňou  odpustené.

DZS Bratislava Nebola vykonaná žiadna vonkajšia kontrola.
SKZ Bratislava Nebola vykonaná žiadna vonkajšia kontrola.
TASR
Bratislava

Názov kontrolného orgánu:
1.Odbor rezortnej kontroly MK SR
Dátum kontroly: 28. 11. 2005 – 16. 12. 2005
Predmet kontroly:
Následná finančná kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho
rozpočtu, nakladania s majetkom štátu a dodržiavania všeobecne záväzných
právnych predpisov pri hospodárení s týmito prostriedkami za rok 2004.
Výsledok kontroly:
Preplatok  vo  výške  12,-  Sk  na  cestovnom  a  prijatie  opatrenia  na  zistené
nedostatky v oblasti preplácania paušálnych náhrad cestovného.
2. Sociálna poisťovňa Bratislava
Dátum kontroly: 14. 1. 2005  a 3. 5. 2005
Predmet kontroly:
Odvod poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie
a kontrola hospodárenia s prostriedkami nemocenského poistenia
a štátnymi sociálnymi dávkami a kontrola odvodu príspevku na poistenie
v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu za obdobie od 1. 2.
2002 do 31. 12. 2003.
Výsledok kontroly:
Neboli zistené žiadne nedostatky.
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