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1. Správa o hospodárení rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
 

1.1 Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v hodnotenom rozpočtovom roku 
 

1.1.1 Charakteristika činnosti kapitoly 
 
 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“, „ministerstvo“ alebo 
„MK SR“) bolo v roku 2010 ústredným orgánom štátnej správy pre štátny jazyk, ochranu pamiatkového 
fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo, umenie, autorské právo a práva súvisiace s autorským 
právom, osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu, prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí, vzťahy 
s cirkvami a náboženskými spoločnosťami, médiá a audiovíziu, kultúrne aktivity zdravotne postihnutých 
alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva a do 01.11. tiež pre kultúru národnostných menšín. 
V období od 01.07. do 30.10.2010 bolo ministerstvo ústredným orgánom štátnej správy aj pre oblasť 
cestovného ruchu. 
 

Ministerstvo kultúry tiež metodicky riadi činnosť slovenských inštitútov v zahraničí v oblasti ich 
kultúrneho pôsobenia. 
 

Súčasne ministerstvo kultúry zabezpečuje výkon štátneho odborného dohľadu a kontrolu 
dodržiavania zákonných povinností na zverenom úseku výkonu štátnej správy. 
 

Ministerstvo kultúry zabezpečovalo v roku 2010 plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu práce vlády 
Slovenskej republiky a Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2010 (v súlade 
s rozpracovaním úloh z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v podmienkach 
ministerstva kultúry na rok 2010 a jeho zámermi), ako aj viaceré operatívne úlohy súvisiace s jeho 
pôsobnosťou a výkonom štátnej správy v oblasti pôsobnosti. V roku 2010 ministerstvo pripravilo 
a predložilo na rokovanie vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) a na rokovanie Národnej rady 
Slovenskej republiky viaceré materiály. 
 
Legislatívna oblasť  
 
� Návrh programu komplexnej ochrany historických knižničných dokumentov, historických 

knižničných fondov a knižničného písomného dedičstva Slovenska 
 

Iniciatívny materiál nadväzuje na Stratégiu rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013. 
Zameriava sa najmä na realizáciu strategických úloh orientovaných na: 
- tvorbu, ochranu a sprístupňovanie digitálneho kultúrneho a vedeckého dedičstva, 
- pasportizáciu a ochranu starých a vzácnych tlačí a 
- výstavbu a rekonštrukciu existujúcich knižníc. 

Hlavným zámerom predkladaného programu je vytvoriť optimálne podmienky na pasportizáciu, 
odborné spracovanie, uloženie, ochranu, digitalizáciu a sprístupňovanie historických knižničných 
dokumentov, historických knižničných fondov a knižničného písomného dedičstva, uchovávaných najmä 
v knižniciach a tvoriaceho najvýznamnejšiu súčasť národného písomného kultúrneho dedičstva 
Slovenskej republiky. Ministerstvo kultúry sa usiluje dosiahnuť systémom opatrení zlepšenie situácie 
nielen v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, ale najmä v oblasti sprístupnenia knižničného písomného 
kultúrneho dedičstva odbornej aj laickej verejnosti. Program prednostne rieši knižničné fondy, ktoré sú 
svojím rozsahom najväčšie v Slovenskej republike a sú uložené v Slovenskej národnej knižnici v Martine 
a v Univerzitnej knižnici v Bratislave. 

Materiál bol prerokovaný na 196. schôdzi vlády Slovenskej repliky (ďalej len „vláda“) a schválený 
uznesením č. 177 dňa 10. marca 2010. 
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� Vecný, časový a finančný harmonogram prevádzky technologického zariadenia na masovú 

deacidifikáciu ohrozených dokumentov v knižniciach a archívoch 
 

Materiál bol vypracovaný podľa Plánu práce vlády na rok 2010. Stručne popisuje súčasný stav a 
rozsah ohrozenia nosičov informácií na drevitom papieri (tzv. kyslý papier), navrhuje možnosti riešenia 
(odstránenie kyslosti - deacidifikácia), ktoré sa dajú vhodne a efektívne použiť pre knižnice a archívy 
 a upozorňuje na to, že kapacita súčasnej ochrany je nedostatočná a na hromadnú ochranu nie sú 
vytvorené podmienky. 

Cieľom harmonogramu je komplexná realizácia návrhov riešení štátneho medzirezortného 
výskumného programu v oblasti ochrany historických kníh a archívnych dokumentov a návrhu 
optimálneho technologického riešenia záchrany historických nosičov informácií na tzv. kyslom papieri, 
čím sa predĺži životnosť ohrozených papierových nosičov informácií. 

Materiál bol prerokovaný na 196. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 178 dňa 10. marca 2010. 
 
� Hodnotiaca správa o plnení strategických úloh vyplývajúcich z Koncepcie starostlivosti 

o tradičnú ľudovú kultúru  
 

Materiál bol vypracovaný na základe úlohy z uznesenia vlády č. 666 z 8. augusta 2007. Koncepcia 
starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru je jedným zo základných dokumentov, ktoré prispeli k plneniu 
záväzkov vyplývajúcich Slovenskej republike  z medzinárodných zmlúv, ktorými pristúpila k plneniu 
významných dokumentov UNESCO - Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva, 
Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, Odporúčaniu na ochranu tradičnej 
kultúry a folklóru, ktoré sa týkajú problematiky tradičnej ľudovej kultúry a zaviazala sa realizovať 
odporúčania v nich uvedené, vrátane predkladania správ o prijatých opatreniach a ich plnení. 

Cieľom Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru je vytvoriť podmienky, v ktorých by sa 
tradičná ľudová kultúra zachovávala vo svojom prirodzenom prostredí, stala sa živou a trvalou súčasťou 
kultúrneho vedomia občanov Slovenska, bola inštitucionálne chránená a prístupná pre súčasné a budúce 
generácie. Na dosiahnutie tohto cieľa bol zadefinovaný súbor koordinovaných opatrení smerujúcich 
k identifikácii, dokumentácii, ochrane a účinnejšiemu prístupu k informáciám o  tradičnej ľudovej 
kultúre, ako aj k podpore jej živých foriem. 

Materiál vzala vláda na vedomie na 190. schôdzi 3. februára 2010. 
 
� Návrh na realokáciu finančných prostriedkov do Regionálneho operačného programu na 

zabezpečenie financovania čiastkových investičných projektov súvisiacich s projektom 
„Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013“  

 
Materiál bol vypracovaný na základe úlohy z uznesenia vlády SR č. 309 z 29. apríla 2009, z ktorej 

vyplynula ministrovi kultúry úloha v spolupráci s ostatnými ministrami vypracovať návrh mechanizmu 
financovania čiastkových investičných projektov súvisiacich s projektom „Európske hlavné mesto 
kultúry - Košice 2013“. 

Predkladaný iniciatívny materiál rekapituluje priebeh rokovaní o návrhu mechanizmu a na základe 
prijatých záverov navrhuje realokovať finančné prostriedky z Operačného programu Životné prostredie, 
Operačného programu Doprava, Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Operačného 
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast do Regionálneho operačného programu a alokovať 
časť finančných prostriedkov v rámci Regionálneho operačného programu na zabezpečenie financovania 
čiastkových investičných projektov súvisiacich s projektom „Európske hlavné mesto kultúry – Košice 
2013“. 

Materiál bol prerokovaný na 198. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 204 dňa 24. marca 2010. 
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� Návrh na dobudovanie digitalizačného pracoviska Slovenskej digitálnej knižnice 
- detašovaného pracoviska Slovenskej národnej knižnice vo Vrútkach s vecným, 
časovým a finančným harmonogramom 
 
Materiál bol vypracovaný na základe uznesenia vlády SR č. 177/2010 a nadväzuje na zámery 

Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013. Zameriava sa o. i. na modernizáciu 
a rekonštrukciu detašovaného pracoviska knižnice vo Vrútkach, kde by mali byť umiestnené všetky 
technologické prevádzky na digitalizáciu, mikrofilmovanie, konzervovanie a reštaurovanie zbierok, 
dlhodobé deponovanie digitálneho obsahu a fyzickú ochranu analógových a digitálnych nosičov. 

Na základe vyššie uvedeného bolo navrhnuté, aby vláda rozhodla o dofinancovaní predmetného 
individuálneho projektu v roku 2011 tak, aby mohlo byť vydané kolaudačné rozhodnutie pre  časť stavby 
schopnú samostatného užívania, v ktorej bude umiestnená prevádzka digitalizačného pracoviska s 
technológiami na digitalizáciu materiálov písomného, kultúrneho a vedeckého dedičstva Slovenska ako 
realizačný výstup projektu. Zároveň sa navrhuje, aby vláda rozhodla o dobudovaní celého objektu 
digitalizačného pracoviska Slovenskej národnej knižnice vo Vrútkach v rokoch 2012 – 2013 tak, aby 
v ňom mohli byť umiestnené ďalšie pracoviská knižnice súvisiace s digitalizáciou knižničných 
dokumentov. 

Predkladaný návrh bude mať dopad na štátny rozpočet v celkovej výške cca 3 660 000 eur, pričom 
bolo navrhnuté, aby finančné prostriedky na dobudovanie digitalizačného pracoviska Slovenskej 
 národnej knižnice vo Vrútkach boli zabezpečené zvýšením limitu kapitálových výdavkov rozpočtovej 
kapitoly ministerstva kultúry na rok 2011 vo výške 1 331 372 eur, na rok 2012 vo výške 1 320 289 eur a 
na rok 2013 vo výške 1 008 409 eur. 

Materiál bol prerokovaný na 210. schôdzi vlády a schválený uznesením č. 401 dňa 9. júna 2010. 
 
� Správa o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizácie Projektu systematickej obnovy 

audiovizuálneho dedičstva v Slovenskej republike 
 

Materiál bol vypracovaný na základe úlohy z uznesenia vlády č. 25 zo 14. januára 2009. Správa je 
rozdelená na dve základné časti. Prvá časť s názvom „Informácie o plnení úloh s termínom plnenia do 
30. júna 2010“ hodnotí plnenie úloh, ktoré ministerstvo bolo povinné v zmysle uznesenia splniť ešte pred 
predložením správy na rokovanie vlády. Vzhľadom na viaceré objektívne skutočnosti nebolo možné 
zabezpečiť ich splnenie v riadnom termíne, preto predseda vlády súhlasil  s odkladom termínu plnenia 
uvedených úloh. 

Druhá časť správy bola zameraná na priebežné hodnotenie jednotlivých úloh vyplývajúcich 
z aktualizácie, ich termín plnenia je stanovený k 31. decembru 2010 a  2011. V súvislosti s plnením 
úlohy  B.5 predmetného uznesenia - zabezpečiť inventarizáciu a diagnostiku materiálov k slovenským 
audiovizuálnym dielam, zvukovo-obrazovým záznamom a zvukovým záznamom umeleckých výkonov, 
ktoré sú audiovizuáliami v archívoch iných zákonných depozitárov (Slovenská televízia, Slovenský 
rozhlas) a v archívoch dobrovoľných depozitárov – je predpoklad, že vzhľadom na komplikácie 
s diagnostikou materiálov k slovenským audiovizuálnym dielam, zvukovo-obrazovým záznamom 
a zvukovým záznamom umeleckých výkonov, najmä v prípade archívov Slovenskej televízie 
a Slovenského rozhlasu, sa úloha zabezpečenia diagnostiky podarí naplniť len čiastočne. 

Materiál vzala vláda na vedomie na 212. rokovaní vlády dňa 9. júna 2010. 
 
� Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky 
 

Právna norma bola vypracovaná na základe Plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2010. Dôvodom 
na vypracovanie predmetného návrhu zákona je ustanovenie § 37d ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, podľa ktorého právne vzťahy pri poskytovaní dotácií podľa doterajších predpisov musia byť 
zosúladené s § 8a ods. 1 a 3 až 6 predmetného zákona najneskôr k 1. januáru 2011. Inak dotáciu po 1. 
januári 2011 nemožno poskytnúť. Uznesením vlády č. 351 z 28. mája 2008 k návrhu zákona, ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vláda uložila ministrom v úlohe B. 1. legislatívne 
upraviť poskytovanie dotácií vo svojej vecnej pôsobnosti podľa návrhu zákona do 31. decembra 2010. 
 
� Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. z 15. decembra 2010 

o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového 
rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti 

 
V nadväznosti na zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky, ktorý v ustanoveniach § 2 ods. 2 a § 4 ods. 3 splnomocňuje ministerstvo kultúry na 
vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore 
žiadosti, popise projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach 
žiadosti bol vypracovaný Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. z 
15. decembra 2010, č. MK-2320/2010-10/11656, o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore 
žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach 
žiadosti. 

Výnos bol publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky v čiastke 190. 
 
� Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
 

Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
bol ministerstvom predložený na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na 
obdobie rokov 2010 – 2014, v ktorom sa vláda Slovenskej republiky zaviazala vytvoriť nový legislatívny 
rámec financovania, organizácie a fungovania verejnoprávnych médií s cieľom zvýšiť efektivitu ich 
činnosti a posilniť ich verejnoprávny charakter. 

Hlavným cieľom zákona je predísť ďalšiemu zadlžovaniu verejnoprávneho vysielania, vytvoriť 
podmienky pre jeho postupnú konsolidáciu, a zároveň zefektívniť hospodárenie, kontrolu a riadenie 
verejnoprávnych vysielateľov s cieľom zvýšiť kvalitu ich vysielania. Zákonom sa navrhovalo zriadenie 
novej verejnoprávnej inštitúcie Rozhlas a televízia Slovenska, ktorá by zabezpečovala službu verejnosti 
v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, a ktorá by vznikla zlúčením Slovenského rozhlasu 
a Slovenskej televízie. Zlúčenie Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie do jednej inštitúcie 
predstavuje prvý z viacerých krokov procesu tvorby nového modelu verejnoprávneho vysielania 
v Slovenskej republike, ktorý bude v nasledujúcom období doplnený aj o zmenu systému jeho 
financovania, o nové zadefinovanie obsahu pojmu služba verejnosti a o spoločné priestorové riešenie 
novovzniknutého verejnoprávneho vysielateľa. Nový systém financovania verejnoprávnych vysielateľov 
bude zohľadňovať pravidlá štátnej pomoci pre oblasť verejnoprávneho vysielania stanovené Európskou 
úniou a jeho zavedeniu budú predchádzať konzultácie s Európskou komisiou. 

Predmetom zákona je úprava postavenia, poslania, úloh a činností Rozhlasu a televízie Slovenska, jej 
orgánov, ako aj hospodárenie a financovanie Rozhlasu a televízie Slovenska. Zákonom sa zavádza 
niekoľko zásadných zmien, ktorých cieľom je vytvoriť optimálne podmienky pre zabezpečenie plnenia 
funkcií, ktoré pre verejnoprávneho vysielateľa vyplývajú z právneho poriadku Slovenskej republiky. 
Vzhľadom na to, že činnosť, ako aj odbornosť doterajších orgánov Slovenského rozhlasu a  Slovenskej 
televízie boli a sú dlhodobo spochybňované, zákonom dochádza k redukcii orgánov verejnoprávneho 
vysielateľa a mení sa aj doterajší spôsob ich kreovania. Orgánmi Rozhlasu a televízie Slovenska sú 
generálny riaditeľ a  rada. 

Zákon bol publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. januára 2011 
v čiastke 195. 

 
� Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači 

a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), 
a ktorým sa mení zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom 

spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), a ktorým sa mení zákon č. 
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308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov, sa predkladal na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 591 z 8. 
septembra 2010 k návrhu krátkodobých štrukturálnych opatrení vlády Slovenskej republiky, ktoré bolo 
prijaté na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 - 2014. 
Vláda sa v ňom zaviazala prehodnotiť uplatňovanie tlačového zákona a vykonať potrebné legislatívne 
zmeny, najmä zrušenie práva na odpoveď verejného činiteľa. Po dvoch rokoch uplatňovania tlačového 
zákona sa predkladá návrh zákona, ktorého hlavným cieľom je obmedziť právo na odpoveď verejných 
funkcionárov v súvislosti s výkonom ich funkcie, a zároveň upraviť tie ustanovenia tlačového zákona, 
ktoré v súčasnej praxi spôsobujú aplikačné problémy. 

Predkladaným návrhom zákona sa obmedzuje právo na odpoveď pre verejného funkcionára 
v súvislosti s výkonom jeho funkcie. Ako súkromnej osobe však zostáva osobe, vykonávajúcej činnosť 
verejného funkcionára, právo na odpoveď zachované. Na účely tlačového zákona sa zavádza nová 
legálna definícia pojmu „verejný funkcionár“. V dôsledku navrhovanej právnej úpravy dochádza 
k zmene ustanovení upravujúcich zodpovednosť vydavateľa periodickej tlače a tlačovej agentúry za 
obsah alebo pravdivosť zverejnenej informácie, a zároveň sa vypúšťa povinnosť vydavateľa  periodickej 
tlače, ktorý je právnickou osobou, uverejniť v prvom čísle periodickej tlače vydanej v kalendárnom roku 
oznámenie o štruktúre vlastníckych vzťahov vydavateľa podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho 
kalendárneho roka. 

Podľa platnej právnej úpravy možno právo na odpoveď uplatniť vo vzťahu k akémukoľvek (aj 
pravdivému) skutkovému tvrdeniu, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo 
názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby. Navrhovanou právnou úpravou bude možné právo na 
odpoveď uplatniť iba vo vzťahu k nepravdivému, neúplnému alebo pravdu skresľujúcemu skutkovému 
tvrdeniu, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu, alebo dobrej 
povesti právnickej osoby a zamedzí sa možnosti súčasného uplatnenia práva na opravu a práva na 
odpoveď vo vzťahu k tomu istému nepravdivému skutkovému tvrdeniu. Návrhom zákona sa rozširujú 
prípady, kedy vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť opravu, odpoveď 
alebo dodatočné oznámenie, a zároveň sa zavádza možnosť vydavateľa periodickej tlače a tlačovej 
agentúry zverejňovať opravy, odpovede a dodatočné oznámenia na vopred vyhradenom mieste vo vydaní 
periodickej tlače alebo v agentúrnom spravodajstve, ktoré bude zreteľne označené a odlíšené od 
ostatného obsahu. Dôležitou súčasťou návrhu zákona je aj návrh na zrušenie práva na uplatnenie 
primeranej peňažnej náhrady. 
 
� Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
 

Návrh novely zákona bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 
republiky a v súlade s plnením krátkodobých štrukturálnych opatrení vlády Slovenskej republiky 
schválených uznesením vlády č. 691 z roku 2010.  V zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej 
republiky na roky 2010 - 2014 z  augusta 2010 sa vláda SR zaviazala, že zabezpečí ochranu a rozvoj 
štátneho jazyka a bude dbať o posilnenie postavenia štátneho jazyka ako nástroja komunikácie a 
integrácie spoločnosti v súlade so zásadami nediskriminácie, aby sa zabezpečili práva príslušníkov 
národnostných menšín na úrovni roku 2006. Súčasne sa zaviazala zmierniť účinok tejto právnej normy 
na národnostné menšiny žijúce v Slovenskej republike, čo sa dosiahlo novelou zákona o štátnom jazyku. 

Vláda schválila návrh zákona na 15. schôdzi svojím uznesením č. 651 z 24. septembra 2010. 
V Národnej rade Slovenskej republiky bol návrh zákona schválený uznesením č. 218 z 9. decembra 
2010. 
 

∗     ∗     ∗ 

 
Ďalšie významné úlohy a aktivity ministerstva kultúry  
 
� Oblasť kultúrneho dedičstva 
 

Ministerstvo kultúry zabezpečuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, výkon štátnej správy na úseku 
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ochrany pamiatkového fondu, múzeí, galérií a ochrany predmetov kultúrnej hodnoty, knižníc, ochrany 
historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov a gesciu vo vzťahu 
k nehmotnému kultúrnemu dedičstvu a osvetovej činnosti, ako aj kultúry znevýhodnených skupín 
obyvateľstva. 

V nadväznosti na uvedenú činnosť ministerstvo kultúry pripravilo materiál „Stratégia rozvoja 
pamäťových a fondových inštitúcií a ich inštitucionálnej infraštruktúry v rezorte kultúry“, ktorý prešiel 
vnútorným pripomienkovým konaním, bol schválený poradou vedenia ministerstva a následne bol 
predložený do medzirezortného pripomienkového konania. V súčasnosti prebieha jeho vyhodnocovanie a 
príprava na predloženie na rokovanie vlády. 

Ďalšími činnosťami v oblasti kultúrneho dedičstva v hodnotenom období boli: 
♦ spolupráca s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na zabezpečení agendy starostlivosti 

o vojnové hroby na Slovensku a v iných krajinách, 
♦ spracovanie návrhu koncepcie zamerania a podpory výskumu a vývoja v rezorte ministerstva na 

roky 2011-2015. Materiál bol vypracovaný na základe úlohy B.8. z uznesenia vlády č. 766 
z roku 2007 k Dlhodobému zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015, pričom 
vyhodnocuje a nadväzuje na Koncepciu zamerania a podpory výskumu a vývoja v rezorte 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2008, 

♦ spolupráca s Národnou ústredňou Interpolu Bratislava vo veci zabezpečenia prevzatia 
historických zbraní pochádzajúcich z krádeže v Slovenskom národnom múzeu - Múzeu Červený 
Kameň v Častej v Spolkovej republike Nemecko (predmetné zbrane boli do depozitára 
Slovenského národného múzea – Múzea Červený Kameň v Častej uložené dňa 20. septembra 
2010) a pri preverovaní možností získania historickej zbrane pochádzajúcej z tej istej krádeže, 
ktorá bola zaistená v Rakúskej republike a v súčasnosti je uložená v depozite Krajinského súdu 
v Salzburgu, 

♦ spolupráca so  zástupcami Národnej ústredne Interpolu v Bratislave vo veci preverovania 
pôvodu zadržaných predmetov kultúrnej hodnoty na základe výziev Národných ústrední 
Interpolu v jednotlivých európskych krajinách. Celkovo bolo spracovaných 14 požiadaviek, 

♦ spolupráca s Prezídiom Policajného zboru, Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky 
a colným kriminálnym úradom vo veci pátrania po odcudzených predmetoch kultúrnej hodnoty 
na základe výziev ministerstiev kultúry jednotlivých európskych krajín, ktoré hlásili odcudzenie 
predmetov kultúrnej hodnoty z ich územia. Celkovo boli spracované tri požiadavky, 

♦ spolupráca na vydaní rozhodnutia v rámci správneho konania o vyhlásení 12 knižničných 
dokumentov za historický knižničný dokument. Celkom sa v roku 2010 spracovalo 127 
dokumentov. V súčasnosti je vyhlásených za historický knižničný dokument, resp. historický 
knižničný fond celkovo 23 381 dokumentov, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v knižničnom 
zákone, 

♦ priebežná aktualizácia Zoznamu knižníc Slovenskej republiky, rovnako tak Registra múzeí 
a galérií Slovenskej republiky, 

♦ v súvislosti s potrebou administratívneho zabezpečenia poskytovania nového typu dotácií podľa 
§ 6 zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o 
doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol vypracovaný návrh, resp. vzor zmluvy 
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na náhradu škody požičiavateľovi, vzniknutej pri 
dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely 
prezentácie na území Slovenskej republiky, 

♦ v súlade s uznesením vlády č. 357 z 13. mája 2009 k Akčnému plánu predchádzania všetkým 
formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na 
obdobie rokov 2009 – 2011 pokračovala participácia na plnení špecifického cieľa č. 7, 

♦ v spolupráci so Železničnou spoločnosťou, a. s. sa realizovala jesenná časť podujatia Vlakom do 
múzeí a galérií, 

♦ v rámci štátneho štatistického zisťovania do výkazu KULT 10-01 o knižnici rozšírenie modulov 
o evidenciu a štatistické zisťovanie poskytovania elektronických služieb knižníc. Dopracovanie 
metodiky vykazovania týchto údajov, 

♦ spolupráca pri tvorbe a vyhodnocovaní plnenia úloh z vládnych strategických dokumentov a pri 
príprave podkladov (napr. Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, 
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xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na obdobie 2009 – 2011, Akčný plán 
k Národnému programu boja proti drogám, Stratégia prevencie kriminality na obdobie 2007 – 
2010, Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny 2008 – 2013, alebo Akčný 
plán rodovej rovnosti na roky 2010 – 2012), 

♦ monitoring kultúrnych podujatí podporených z grantového systému ministerstva (napr. 
Medzinárodná súťaž v spoločenskom tanci na vozíčku, Deti deťom - predvianočné stretnutie 
detí so zdravotným postihnutím, Hontianska paráda - 15. ročník folklórnych slávností, Muziky 
pod Poľanou - festival ľudových hudieb z krajín Vyšehradskej štvorky – Hriňová, 45. 
Podpolianske slávnosti pod Poľanou v Detve a mnohé ďalšie). 

 
� Oblasť umenia, literatúry, knižnej kultúry 
 

Ministerstvo v hodnotenom období spolupracovalo na príprave projektu Storočnice Jána Cikkera 
na rok 2011 v spolupráci s Nadáciou Jána Cikkera, ktorá je hlavným koordinátorom podujatia. 

V druhom polroku 2010 sa začala nová umelecká sezóna 2010/2011 súborov a umeleckých telies. 
Inštitúcie popri svojej pravidelnej umeleckej prevádzke zrealizovali aj ďalšie mimoriadne umelecké 
podujatia, ku ktorým možno bezo sporu zaradiť: 
♦ 46. ročník festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, organizátorom ktorého je Slovenská 

filharmónia,  
♦ 4. ročník Festivalu divadiel strednej Európy, ktorého organizátorom je Štátne divadlo Košice v 

spolupráci s OZ Košické Divadlo, 
♦ XXVII. Banskobystrické hudobné dni, ktorého organizátorom je Štátna opera Banská Bystrica. 

V Dome umenia Národného osvetového centra v Bratislave sa v gescii ministerstva uskutočnilo 11 
výstav súčasného umenia. Medzi divácky najúspešnejšie patrili výstavy v rámci Mesiaca fotografie, 
autorské výstavy Petra Kalmusa, Otisa Lauberta, Ladislava Čarného a výstavy realizované v rámci Roka 
kresťanskej kultúry a Očami (ne)viditeľné/reflexia kresťanstva v súčasnom umení. 

Ministerstvo, organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti i viaceré neštátne subjekty sa zapojili 
do prípravy a realizácie podujatí Roka kresťanskej kultúry 2010. Rôzne hudobné, divadelné, výtvarné a 
literárne projekty, realizované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva a podporené aj 
prostredníctvom dotácie z grantového systému ministerstva, reflektujú kresťanské tradície a približujú 
širokej verejnosti bohaté sakrálne hmotné a nehmotné dedičstvo na Slovensku. 

Rok 2010 sa niesol aj v znamení 150. výročia narodenia Martina Kukučína, ktoré bolo zapísané do 
kalendára kultúrnych výročí UNESCO. Pri tejto príležitosti pripravilo a uskutočnilo Literárne 
informačné centrum viacero samostatných podujatí, napríklad medzinárodná konferencia za účasti 
šiestich krajín, vrátane Slovenska na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, na ktorej vystúpili 
odborníci z oblasti literárnej vedy z Poľska, ČR, Ruska, Chorvátska a Francúzska, vedecká konferencia 
Kukučín v interpretáciách, Vedecká konferencia "Oravské motívy v diele Martina Kukučína a širšie 
kontexty", seminár Kukučín v Revúcej, seminár v Prahe, podujatie Trinásta komnata Martina Kukučína 
a ďalšie. 

Dňa 6. novembra 2010 sa vo Frankfurte nad Mohanom v rámci spolupráce LIC s Nemecko-
slovenským kultúrnym klubom vo Frankfurte a v spolupráci s Chorvátskou európskou kultúrnou 
spoločnosťou konal literárny večer venovaný 150. výročiu narodenia Martina Kukučína. 

Jubilejný X. ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti Bienále animácie 
Bratislava 2010 (v dňoch 2. - 16. októbra 2010), ktorý organizačne zabezpečuje organizácia v 
zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, uviedol vyše 500 
animovaných filmov z celého sveta, z toho 55 súťažných. Okrem programových sekcií Višegrádska 
cesta, Hviezdy českého animovaného filmu, Animácia a humor pre malých a veľkých, Od ilustrácie 
k animovanému filmu, Výberová kolekcia najlepších súčasných filmov pre deti, profilových prehliadok 
(Karel Zeman, Hermína Týrlová, John Coates, Jean Jacques Prunés, Marcell Jankovics, František Jurišič 
a ďalší), otvoril festival aj praktickú i teoretickú platformu animovanému filmu ako významného 
príspevku k mediálnej výchove, ktorá má v medzinárodnom kontexte vyše tridsaťročnú históriu. Program 
festivalu bol obohatený o Medzinárodný seminár „Animácia – škola hrou“, ktorého súčasťou bolo 
prepojenie na tvorivé dielne „Poďte sa hrať s filmom“. 
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� Oblasť štátneho jazyka 
 

Ministerstvo v spolupráci so Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli 
zabezpečilo konzultácie s predstaviteľmi Európskej komisie o pripravovanej novele zákona č. 270/1995 
Z. z. o štátnom jazyku. 

Súčasne posudzovalo návrhy na štandardizáciu geografických názvov na pôde Názvoslovnej 
komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a odsúhlasovalo názvy 
geografických objektov podľa § 18 ods. 1 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii 
v znení neskorších predpisov, ako aj názvy častí obcí pre Stálu názvoslovnú subkomisiu Terminologickej 
komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v ktorej má ministerstvo stále zastúpenie. 

Ako spoluvyhlasovateľ celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Prečo mám rád slovenčinu, 
prečo mám rád Slovensko“ určenej pre žiakov všetkých typov a druhov základných a stredných škôl na 
území Slovenska, ako aj v zahraničí ministerstvo zorganizovalo zasadnutie organizačného výboru 
v súvislosti s prípravou 19. ročníka súťaže. Navrhlo a technicky zabezpečilo zjednodušený elektronický 
systém prijímania súťažných žiackych prác. 

Zverejňovaním kodifikovanej podoby štátneho jazyka a príspevkov z oblasti jazykovej kultúry 
prispievalo ministerstvo k usmerňovaniu jazykovej praxe v spoločnosti a k zvyšovaniu jazykovej kultúry 
pri používaní slovenského spisovného jazyka. 
 

� Oblasť mediálnej výchovy 

 
 V záujme presadzovania Koncepcie mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzdelávania, 
ktorú schválila vláda v  roku 2009 svojím uznesením č. 923, ministerstvo realizovalo a iniciovalo viacero 
podujatí formou prednášok, ktorými boli napríklad 
- pre učiteľov bratislavských základných škôl „Význam mediálnej výchovy v 21. storočí“ 

(v spolupráci s Metodicko - pedagogickým centrom Ministerstva školstva Slovenskej republiky), 
- pre študentov katedry kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 
- pre účastníkov filmového festivalu Ekotopfilm 2010. 

Mimoriadne účinným prostriedkom propagácie mediálnej výchovy bola realizácia samostatnej 
televíznej diskusnej relácie za účasti zahraničných hostí v rámci festivalu pre deti a mládež Cena Dunaja, 
ako aj zorganizovanie medzinárodnej konferencie na tému „Mediálna výchova v otvorenom priestore“. 
Ministerstvo spracúvalo na tému mediálnej výchovy stanoviská a realizovalo desiatky konzultácií. 
V spolupráci s Národným osvetovým centrom sa podieľalo na vydaní  časopisu Sociálna prevencia, 
v histórii periodika po prvýkrát tematicky zameraného na problematiku mediálnej výchovy. 

V súlade s ustanovením článku 5 odsek 2 Štatútu Audiovizuálneho fondu vydala Rada 
Audiovizuálneho fondu záväznú štruktúru podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu na rok 2010, 
v rámci ktorej bolo možné poskytnúť  podporu produkcii hraných audiovizuálnych diel určených pre 
detského diváka, ako aj  produkcii hraných a dokumentárnych audiovizuálnych diel obsahovo 
zameraných na problematiku menšín a znevýhodnených skupín. 

V roku 2010 boli poskytnuté finančné prostriedky na podporu výroby desiatich projektov pre deti, 
medzi ktorými boli rozprávky, animované seriály, ale aj vzdelávací cyklus ovce.sk. Odborní pracovníci 
ministerstva sa podieľali na príprave a realizácii televízneho seriálu o mediálnej výchove pre deti 
s deťmi. 

Význam mediálnej výchovy v roku 2010 v Slovenskej republike vzrástol a rozšíril sa medzi viaceré 
subjekty vo formálnom a neformálnom vzdelávaní aj vďaka existujúcej koncepcii mediálnej výchovy, 
ktorá podnietila viaceré subjekty na Slovensku k jej implementácii v každodennej praxi. 
 

� Oblasť evidencie v audiovízii 

 
V zmysle zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania 

audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vedie 
evidenciu slovenských audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, 
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multimediálnych diel, evidenciu osôb pôsobiacich v oblasti audiovízie a registráciu nezávislých 
producentov. 

V súvislosti s príslušnými ustanoveniami zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom 
spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) ministerstvo kultúry 
zabezpečovalo úlohy spojené s evidovaním periodickej tlače a vedením zoznamu v zmysle § 11 
tlačového zákona. 

Ministerstvo v rámci výkonu dohľadu nad organizáciami kolektívnej správy práv podľa zákona 
č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) pokračovalo v príslušných správnych konaniach, 
pričom z hodnoteného obdobia sú nateraz realizované tri neukončené správne konania v predmetnej 
oblasti. 
 
� Oblasť cirkví a náboženských spoločností 
 

V 2. polroku 2010 sa ministerstvo intenzívne zaoberalo registračnou žiadosťou Cirkvi kresťanské 
spoločenstvá Slovenska (ďalej len „CKSS“). V tejto veci bol ministerstvom ako registrujúcim orgánom 
menovaný znalec, ktorý 29. augusta 2010 predložil obsiahly znalecký posudok k činnosti a pôsobeniu 
tohto náboženského subjektu. Následne prebieha konanie vo veci vyhodnocovania návrhov 
a pripomienok CKSS v tejto záležitosti, ktoré zatiaľ nie je uzavreté.  

V aktuálnom programovom vyhlásení vlády sa vláda zaviazala otvoriť celospoločenskú diskusiu 
o problematike financovania cirkví. V tejto súvislosti ministerstvo pripravilo viaceré podkladové 
materiály o legislatívnej úprave financovania cirkví štátom, vývoji tejto problematiky, možnostiach 
ďalšieho postupu zo strany štátu a komparácii so situáciou v Česku. V nadväznosti na uvedené sa 
pripravuje aj kreovanie expertnej komisie venujúcej sa príprave odborných podkladov k optimálnemu 
modelu financovania cirkví a v prípade potreby aktívnemu vstupovaniu do celospoločenskej diskusie 
o predmetnej problematike. 

Ministerstvo v hodnotenom období súčasne aktívne vstupovalo do prípravy významných 
hodnotiacich správ o stave náboženskej slobody na Slovensku a podkladov pre medzinárodné 
organizácie a fóra, ktoré mapujú a sledujú dodržiavanie ľudských práv s dôrazom na náboženskú 
slobodu. Išlo predovšetkým o podklady pre Hodnotiacu konferenciu OBSE k ľudskej dimenzii (Varšava, 
október 2010), Správu o stave náboženskej slobody v Slovenskej republike publikovanej Ministerstvom 
zahraničných vecí USA v novembri 2010 a Projekt Aliancie civilizácií pod gesciou Ministerstva 
zahraničných vecí Slovenskej republiky. 

V oblasti cirkví a náboženských spoločností ministerstvo zabezpečuje aj školenia a konzultačné 
rokovania so zástupcami cirkví a náboženských spoločností za účelom obojstranného sprostredkovania 
informácií a rozpracovania aktuálnej právnej a ekonomickej agendy. Prostredníctvom rezortnej 
príspevkovej organizácie Ústav pre vzťahy štátu a cirkví  bol v októbri 2010 zorganizovaný odborný 
seminár Pastorácia drogovo závislých, ktorého súčasťou bola aj časť venovaná problematike 
obchodovania s ľuďmi. Hlavným cieľom podujatia bolo v spolupráci s odborníkmi z cirkví 
a náboženských spoločností pomenovať príčiny, priebeh a dôsledky drogovej závislosti a rozbor 
možností sociálnej práce  a nájdenie takých postupov a oblastí, kde je činnosť cirkví a náboženských 
spoločností efektívnejšia ako činnosť iných subjektov. 
 
� Oblasť medzinárodnej spolupráce 
 
Multilaterálna spolupráca 
 

Európska únia 
V hodnotenom období ministerstvo v rámci záležitostí Európskej únie rozvíjalo medzinárodnú 

platformu spolupráce. Okrem iného zriadilo Európsky kontaktný bod pre program Európa pre občanov, 
ktorý zohráva kľúčovú úlohu sprostredkovateľa medzi Európskou komisiou a záujemcami o finančnú 
podporu. Európsky kontaktný bod je poverený šírením informácií o programe a poskytovaním pomoci 
potenciálnym žiadateľom pri podávaní žiadosti. 

V rámci plnenia úloh Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2010 – 2014 
bola ako súčasť webovej stránky ministerstva vytvorená podstránka, ktorá postupne zhromažďuje všetky 
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dostupné informácie o možnostiach čerpania prostriedkov z programov a fondov Európskej únie na 
kultúrne projekty. 

 
UNESCO 
Dňa 15. septembra 2010 sa v Paríži uskutočnilo stretnutie ministra kultúry Slovenskej republiky 

s generálnou riaditeľkou UNESCO Irinou Bokovou. Na stretnutí partneri hovorili o výstave slovenskej 
gotiky s názvom „Zlatom a ohňom – Umenie na Slovensku koncom stredoveku“ v parížskom Národnom 
múzeu stredovekého umenia Cluny, ktorá bola otvorená v predvečer stretnutia. Minister kultúry 
informoval generálnu riaditeľku UNESCO o lokalitách Slovenskej republiky zapísaných v Zozname 
svetového dedičstva UNESCO. Počas stretnutia pozval minister kultúry generálnu riaditeľku UNESCO 
na návštevu Slovenskej republiky. 
 

ASEM 
V dňoch 8. - 10. septembra 2010 sa štátna tajomníčka ministerstva zúčastnila na 4. stretnutí 

ministrov kultúry krajín ASEM („Asia – Europe Meeting“). Stretnutie sa uskutočnilo v poľskom Poznani 
pod patronátom poľského ministra kultúry a národného dedičstva Bogdana Zdrojewského. Ministri 
kultúry zúčastnených krajín prijali na záver stretnutia spoločné vyhlásenie, v ktorom zdôraznili svoju 
podporu kultúrnemu zbližovaniu národov Ázie a Európy. 
 

OBSE 
Dňa 29. septembra 2010 minister kultúry Slovenskej republiky prijal v rámci oficiálnej návštevy 

Slovenskej republiky vysokého komisára OBSE pre otázky národnostných menšín Knuta Vollebaeka. 
Hlavnou témou stretnutia bol návrh novely zákona o štátnom jazyku, ktorý schválila vláda Slovenskej 
republiky dňa 24. septembra 2010.  

 
Bilaterálna spolupráca 

V tejto oblasti ministerstvo zabezpečovalo nasledovné činnosti: 
- program spolupráce medzi ministerstvom a Ministerstvom kultúry a národného dedičstva Rumunska 

na roky 2010 – 2012, Bukurešť, dňa 11. novembra 2010, 
- memorandum o porozumení medzi ministerstvom a Ministerstvom kultúry a turizmu Tureckej 

republiky o kultúrnej spolupráci na roky 2010 – 2013, Ankara, dňa 29. novembra 2010. 
 
Prezentácia kultúry v zahraničí 

Ministerstvo sa podieľalo na realizácii viacerých prezentačných podujatí. Najvýznamnejším 
podujatím bola výstava slovenskej gotiky s názvom „Zlatom a ohňom. Umenie na konci stredoveku“ pod 
záštitou prezidentov Slovenskej republiky a Francúzska v priestoroch Národného múzea stredovekého 
umenia v Cluny v dňoch 14. septembra 2010 – 11. januára 2011. Sprievodným podujatím k výstave bol 
cyklus slovenských filmov v artkine v Paríži. 

Z ďalších podujatí treba uviesť prezentáciu slovenského filmu v Bielorusku a Srbsku v dňoch 13. – 
23. decembra 2010, ako aj vystúpenia Štátneho komorného orchestra v rámci projektu ONE – orchestra 
network for Europe a podpora prezentácie slovenskej literatúry v zahraničí. 
 
Prezentácia zahraničnej kultúry na Slovensku 

Za účasti nórskeho kráľovského páru, ministrov vlády Slovenskej republiky a členov 
diplomatického zboru akreditovaných v Bratislave sa v spolupráci s Nórskym veľvyslanectvom, Múzea 
B. Bjornsona a SNK Martin, uskutočnilo otvorenie výstavy „Pocta Bjornsonovi“. Výstava sa konala 
v dňoch 25. – 29. októbra 2010 v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky. 

Na základe Programu spolupráce v oblasti kultúry, školstva a vedy medzi vládou Slovenskej 
republiky a vládou Izraelského štátu na roky 2008 – 2012 sa uskutočnilo prijatie izraelských výtvarníkov 
Avi Birana a Avrahama Borshevského pri príležitosti otvorenia výstavy „Posolstvo z Jeruzalema“, dňa 2. 
septembra 2010 v Múzeu židovskej kultúry Slovenského národného múzea v Bratislave. 

Ministerstvo v spolupráci s Japonským veľvyslanectvom, ako aj Divadelným ústavom usporiadalo 
dňa 25. októbra 2010 v Bratislave v Divadle Astorka divadelné predstavenie „Japonské frašky kjógen“  
v podaní Malého divadla kjógen z Brna. Súčasťou predstavenia bol aj koncert japonského hráča na 
tradičnú bambusovú flautu shakuhachi. 
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Ministerstvo bolo zároveň nápomocné Veľvyslanectvu Talianskej republiky v Slovenskej republike 
a Talianskemu kultúrnemu inštitútu v Bratislave pri príprave výstavy Laury Pitcheiderovej „Ikony bytia“. 
Výstava sa uskutočnila pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky v priestoroch Bratislavského 
hradu v dňoch 6. – 24. októbra 2010. 

Rumunský kultúrny inštitút v Prahe zorganizoval prezentáciu rumunskej kultúry pod názvom 
„Neskoré leto v Bratislave“ v dňoch 22. septembra – 16. októbra 2010. Išlo o širšie koncipovaný  
kultúrny program, ktorého súčasťou bola výstava výtvarného umenia, fotografií, hudba, predstavenia pod 
holým nebom, filmové predstavenia, uvedenie rumunských divadelných hier v slovenskom predvedení. 
Ministerstvo v rámci tohto podujatia finančne podporilo prezentáciu Dni rumunského filmu, ktorá sa 
uskutočnila v dňoch 7. – 10. októbra 2010 v kine Mladosť (Bioscop). 

Na základe zmluvných dokumentov medzi ministerstvami, sa ministerstvo podieľalo na vystúpení 
arménskeho symfonického orchestra v Slovenskej filharmónii v novembri 2010 a vystúpení 
symfonického orchestra zo Sankt-Peterburgu v decembri 2010, koncerte poľského komorného orchestra 
v Bratislave v rámci roku Chopina. 

Taktiež sa podieľalo na organizovaní výstavy Bulharské súčasné výtvarné umenie, chorvátska 
čipka, výstavou fínskeho skla spojenú s workshopom a výstavou fotografií F. Drtikola. 
 
 
� Činnosť v oblasti programov a projektov 
 

1. Regionálny operačný program 
 

Prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu 
 

Počas prvej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho 
operačného programu (ďalej len „ROP“) v rámci posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie 
do pamäťových a fondových inštitúcií a intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok boli schválené 
nasledovné projekty: 
- Rekonštrukcia päťhrannej veže Zámku Bojnice ( investičná akcia vo výške 981 500,74 eur), 
- Rekonštrukcia budovy SNM - Múzea Andreja Kmeťa v Martine (investičná akcia vo výške 

1 905 851,34 eur), 
- Rekonštrukcia a prestavba objektu materskej školy na vzdelávacie centrum Múzea SNP Banská 

Bystrica (investičná akcia vo výške 2 486 602,47 eur), 
- Rekonštrukcia budovy SNM na Mäsiarskej ulici v Levoči (investičná akcia vo výške 1 862 593,06 

eur), 
- Zriadenie regionálneho centra v Košiciach (investičná akcia vo výške 1 961 254,48 eur), 
- Rekonštrukcia objektu Sklad soli Solivaru Prešov (investičná akcia vo výške 2 486 156,17 eur). 

 
V predmetných projektoch boli vykonané viaceré kroky zamerané na: 

- zrealizované a ukončené verejné obstarávania na dodávateľa stavby, 
- postupne sa predkladajú verejné obstarávania na kontrolu riadiacemu orgánu, pričom po ukončení 

kontroly sa uzatvorí dodatok k základnej zmluve a začne samotná realizácia investičnej akcie, 
- vo všetkých prípadoch bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že na realizáciu investičných projektov boli schválené 
výdavky v celkovej výške 11 683 958,26 eur.  

Ministerstvo plánuje, a v súčasnej dobe má pripravených zásobník projektov, s ktorými sa chce aj 
v rámci druhej výzvy uchádzať o nenávratný finančný príspevok. 
 

Prioritná os 7 - Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 
 

Prioritná os 7 ROP vytvára podmienky na realizáciu národných projektov investičného charakteru 
v súvislosti s projektom Európske hlavné mesto kultúry (ďalej len „EHMK“) – Košice 2013, ktorý je na 
základe uznesení vlády Slovenskej republiky, prijatých v rokoch 2009 a 2010, definovaný ako priorita na 
národnej úrovni. 
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Realizácia jednotlivých projektov EHMK – Košice 2013 predpokladá posilnenie rozvoja 
kultúrneho potenciálu mesta Košice a širšieho regiónu prostredníctvom rekonštrukcie, modernizácie a 
dobudovania kultúrnej a kultúrno-spoločenskej infraštruktúry a hmotnej infraštruktúry mesta s ohľadom 
na trvalú udržateľnosť životného prostredia, tvorbu pracovných miest a podporu mestského a kultúrno-
poznávacieho cestovného ruchu. 

Dňa 15. decembra 2010 sa v Bruseli uskutočnilo monitorovacie stretnutie pre projekt EHMK – 
Košice 2013. Išlo o prvé monitorovacie stretnutie v súlade s Rozhodnutím Európskeho parlamentu 
a Rady č. 1622/2006/ES z 24. októbra 2006 o činnosti Spoločenstva na podporu projektu EHMK na roky 
2007 až 2019. Projekt hodnotil nezávislý expert a vo svojej správe ocenil prácu projektového tímu 
a postup v príprave programu. Ocenil taktiež stabilnú politickú podporu projektu, ktorú deklarovala aj 
vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení na roky 2010 - 2014. 

Vláda Slovenskej republiky takisto schválila alokáciu 60 000 000 eur z finančných prostriedkov 
dodatočne pridelených Slovenskej republike na základe technickej úpravy finančného rámca na roky 
2011 – 2013 na investičné projekty, pričom navrhnutú revíziu ROP, ktorú schváli Monitorovací výbor 
pre ROP 29. októbra 2010 musí ešte schváliť Európska komisia. Mesto Košice vytvorilo pozíciu 
splnomocnenca pre investičné projekty. Spolu by sa malo realizovať 21 národných projektov – 11 
v gescii mesta Košice, sedem v gescii Košického samosprávneho kraja a tri v gescii ministerstva. 

Ministerstvo v sledovanom období rokovalo o obsahu Splnomocnenia Sprostredkovateľského 
orgánu (ďalej len „SORO“) pod Riadiacim orgánom na plnenie úloh Riadiaceho orgánu a o znení 
Zmluvy o financovaní  Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre ROP. V súčasnej dobe 
môžeme konštatovať, že po vykonaní všetkých úkonov došlo k delimitácii prechodu kompetencií 
z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a k vytvoreniu SORO na 
ministerstve kultúry, ktoré bude zabezpečovať jednotlivé úlohy súvisiace s implementáciou projektov 
v rámci tejto prioritnej osi (schválené uznesením vlády SR č. 167/2011).  
 

2. Operačný program Informatizácia spoločnosti - Prioritná os 2 
 

Ministerstvo vypracovalo v II. polroku návrh niekoľkých zmien národných projektov v rámci 
Operačného Programu Informatizácia spoločnosti prioritná os 2 (ďalej len „OPIS PO2“), a to z dôvodu 
lepšieho a efektívnejšieho dosiahnutia cieľov prioritnej osi. 

Na základe zhodnotenia stavu a prípravy realizácie projektov  v rámci OPIS PO2 pristúpilo 
k viacerým strategickým rozhodnutiam. Ich podstatou je v plnom rozsahu rešpektovať a realizovať 
všetky kroky vychádzajúc z názvu prioritnej osi 2 („Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a ich 
národnej infraštruktúry“) a smerovať ich k splneniu základného cieľa pre OPIS PO2, ktorým je 
„Skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu, 
modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcii na národnej úrovni“. 

Nastavený cieľ dosiahne ministerstvo prostredníctvom rozvoja a dobudovania vlastných rezortných 
inštitúcií - obnovou časti  ich priestorových kapacít, ktoré súvisia s procesom digitalizácie, ich náležitým 
technologickým vybavením, implementáciou potrebného know - how a rozvojom ľudských zdrojov. 
Týmto sa vytvorí predpoklad pre trvalú udržateľnosť projektov realizovaných v rámci OPIS PO2, teda 
možnosť pokračovania digitalizácie a sprístupňovania kultúrneho dedičstva novými formami aj po 
uplynutí doby realizácie projektov, už ako integrálnej súčasti odbornej práce pamäťových a fondových 
inštitúcií. 

Štúdia uskutočniteľnosti v podobe, v akej bola vypracovaná, tento hlavný cieľ takmer vôbec 
nereflektovala. Popísané konkrétne aktivity a procesy, ktoré sa týkajú priamo činností spojených 
s procesom digitalizácie kultúrnych objektov sú síce zväčša relevantné, ale hlavné strategické nastavenia 
sú stanovené chybne a nezakladajú možnosť realizovať OPIS PO2 korektným a prijateľným spôsobom, 
a to nie len z hľadiska kultúrno-spoločenských potrieb, ale aj z hľadiska ekonomickej efektívnosti. 

 
Štúdia uskutočniteľnosti totiž navrhla napríklad –  
 

♦ budovanie niektorých digitalizačných pracovísk v kultúrnych inštitúciách, ktoré sú zriadené za úplne 
iným účelom a nemajú s daným  segmentom  kultúrneho dedičstva nič spoločné, 
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♦ aby nové pracovné miesta vznikli hlavne na strane súkromných poskytovateľov služieb spojených  
♦ s digitalizáciou a nie priamo v inštitúciách, ktoré najvýznamnejšie kultúrne objekty spravujú 

a zároveň v zmysle platnej legislatívy tieto inštitúcia tvoria a spravujú centrálne databázy v danom 
segmente kultúrneho dedičstva, 

♦ nekoncepčné rozdelenie realizácie OPIS PO 2 na 17 národných projektov, 
♦ chybne nastavený ukazovateľ výsledku počtu zdigitalizovaných objektov. 

 
Ide o nastavenia, z ktorých by v budúcnosti jednoznačne vyplývali neoprávnené výdavky, 

nemožnosť udržateľnosti projektu, irelevantnosť prepočtov potrebných nákladov na jednotlivé projekty, 
ako aj poruchy v celom systéme a sieti kultúrnych organizácií.  

Na základe analýzy pôvodného nastavenia implementácie OPIS PO2 vykonanej 
ministerstvom kultúry a identifikovaných možných negatívnych dopadov došlo teda k návrhu  

 
♦ na zmeny v oblasti riadenia, koordinácie a implementácie národných projektov v rámci 

OPIS PO2, 
♦ na zmenu spôsobu financovania OPIS PO 2, a to princípom PRO RATA, 
♦ na zlúčenie národných projektov (z pôvodných 17 národných projektov na 9), 
♦ na zrušenie jedného národného projektu, 
♦ na zmenu žiadateľov projektov, 
♦ na zlúčenie opatrení 2.1 Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo 

zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií a 2.2 Digitalizácia obsahu pamäťových 
a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát v rámci prioritnej 
osi 2 do jedného opatrenia, 

♦ zmeny počtu zdigitalizovaných objektov u jednotlivých národných projektov, 
♦ zmena počtu novovytvorených pracovných miest. 

 
Všetky zmeny národných projektov vychádzajú teda z relevantných strategických rozhodnutí 

ministerstva, pričom ide o zmeny nielen oproti Štúdii uskutočniteľnosti projektov OPIS PO2, ale aj 
oproti Operačnému programu Informatizácia spoločnosti a Programovému manuálu OPIS. 

 
Nevyhnutnou zmenou v procese implementácie projektov v rámci OPIS PO2 je ich implementácia 

pri použití financovania princípom PRO RATA, ktorý predstavuje sumu 24 756 053,- Eur. Prioritná 
os 2 v rámci Operačného programu však pokrýva iba cieľ územia Konvergencia, preto aktivity na území 
cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (ďalej len „RKZ“) musia byť realizované 
a financované na báze princípu PRO RATA, prostredníctvom navýšenia pomeru národných zdrojov voči 
zdrojom Európskej únie. V čase spracovania Štúdie uskutočniteľnosti nebolo počítané so zapojením 
financovania národných projektov prostredníctvom systému PRO RATA a v tomto duchu boli 
vypočítané aj finančné alokácie. 

Projekty, ktoré mali byť realizované v rámci OPIS PO2 v pôvodne navrhovanej podobe, boli bez 
financovania prostredníctvom princípu PRO RATA nerealizovateľné. 

Vyššie uvedené potvrdzuje aj skutočnosť, že hlavným kritériom pre výber kultúrnych objektov na 
digitalizáciu bolo ich zaradenie medzi najhodnotnejšie súčasti kultúrneho dedičstva Slovenska, pričom 
takmer polovica definovaných kultúrnych objektov sa nachádza na území cieľa RKZ (Bratislava 
a Bratislavský samosprávny kraj – sídlia tu erbové inštitúcie kultúrneho dedičstva štátu - Slovenská 
národná galéria, Slovenské národné múzeum, Slovenský filmový ústav, Slovenský národný archív). 

V súčasnej dobe je vypracovaný časový a finančný harmonogram implementácie národných 
projektov tak, aby najneskôr v prvom polroku 2015 došlo k ukončeniu projektov s tým, že v druhom 
polroku sa bude vykonávať už len ich finančné zúčtovanie. 

Ďalej bola vypracovaná „Stratégia rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a ich inštitucionálnej 
v rezorte kultúry“, v ktorej okrem iného bol zapracovaný aj princíp financovania PRO RATA pre OPIS 
PO2 a ktorá bola 16. 3. 2011 schválená vládou SR. 
 



14 

Na marcovom zasadnutí Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku, boli všetky 
predmetné strategické rozhodnutia schválené a ministerstvo pristúpilo k samotnej  implementácii OPIS 
PO2. 

Ministerstvo v II. polroku vypovedalo zmluvu s Tender Media Group, s.r.o., bez uvedenia dôvodu, 
ako to samotná základná zmluva umožňovala, a ministerstvo nebude realizovať túto základnú zmluvu na 
digitalizáciu kultúrneho dedičstva. 
 

3. Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného 
mechanizmu 

 
Projekty realizované v kapitole ministerstva, ktorých financovanie sa realizuje z Finančného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu sú tieto: 
 

♦ „Slovenská digitálna knižnica – detašované pracovisko SNK, Vrútky“ – Slovenská národná 
knižnica 

Implementácia tohto projektu bola rozdelená do jednotlivých na seba nadväzujúcich aktivít, ktoré 
sa postupne realizovali. 

Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov nebolo možné ukončiť projekt v stanovenom 
termíne, teda do 30. apríla 2011, a preto bolo nutné požiadať o notifikáciu predĺženia termínu nielen pre 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ale aj na predĺženie realizácie projektu. 

Tejto žiadosti bolo vyhovené, pričom financovanie projektu po 30. apríli 2011 je však spojené s 
jeho dofinancovaním z prostriedkov štátneho rozpočtu. Tieto budú v roku 2011 zabezpečené v súlade 
s príslušnými zákonnými normami. Nakoľko však počas realizácie projektu nedošlo k plnému 
vyčerpaniu plánovaných finančných prostriedkov alokovaných na jednotlivé aktivity, Slovenská národná 
knižnica požiadala o ich presun do aktivity č. 2 – prestavba budovy č. 2 na Slovenskú digitálnu knižnicu, 
a to vo výške 209 tis. eur. 

O túto čiastku sa znižuje požiadavka na financovanie tejto aktivity zo štátneho rozpočtu v roku 
2011, ktorá teda bude predstavovať sumu 1 121 994 eur. Týmito opatreniami sa súčasné vedenie 
ministerstva snaží minimalizovať nepriaznivé dopady spôsobené časovým sklzom realizácie tohto 
projektu tak, aby nedošlo k jeho zmareniu a následnému vráteniu všetkých doteraz vynaložených 
finančných prostriedkov, čo by znamenalo výraznú záťaž pre rozpočet rezortu kultúry v nasledovnom 
období. 
 

♦ „Reštaurátorské práce v interiéroch a exteriéroch REDUTY v Bratislave“ – Slovenská 
filharmónia 

Aj v tomto projekte došlo k potrebe požiadať Úrad vlády SR o predĺženie doby realizovateľnosti 
projektu. Tejto žiadosti o predĺženie termínu pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo 
v plnom rozsahu vyhovené, pričom dôvodom na predĺženie termínu bolo uskutočnenie prác na jednej 
fasáde objektu, ktoré nie je možné realizovať v zimných mesiacoch. Ostatné práce plánované v rámci 
projektu budú ukončené v termíne, t. z. do 30. apríla 2011 (ide o termín, do kedy musia byť poskytnuté 
zdroje použité). 
 

♦ „Kompetenčné centrum pre digitalizáciu (KCD:NOC)“ – Národné osvetové centrum 
Verejné obstarávanie na realizáciu projektu, ktoré uskutočnilo ministerstvo ešte v prechádzajúcom 

volebnom období, bolo Úradom pre verejné obstarávanie zrušené. Napriek snahe Národného osvetového 
centra a ministerstva a napriek skutočnosti, že boli prepracované podmienky a parametre verejného 
obstarávania nebolo možné, vzhľadom na časový sklz, vyhlásiť nové verejné obstarávanie a tým pádom 
zabezpečiť realizáciu projektu v stanovenom čase, teda do 30. apríla 2011. Žiadosti týkajúcej sa  
možného predĺženia doby použitia zdrojov až do 31. decembra 2011 nebolo vyhovené, a preto došlo 
k odstúpeniu od realizácie projektu dohodou zmluvných strán. 
 
 

∗     ∗     ∗ 
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Do zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstvo kultúry v roku 2010 patrilo šesť rozpočtových 
organizácií (plus aparát ministerstva) a 27 príspevkových organizácií. Činnosť jednotlivých organizácií 
bola v sledovanom roku zameraná nasledovne: 
 
Divadlá a divadelná činnosť  
  

Divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry (Slovenské národné divadlo, Divadlo 
Nová scéna, Štátna opera Banská Bystrica a Štátne divadlo Košice) uviedli v roku 2010 v premiére spolu 
32 scénických a koncertných diel (o 6 menej ako v roku 2009). Odohrali spolu 1 391 predstavení 
(rovnako ako v roku 2009). Predstavenia štátnych divadiel videlo v roku 2010 spolu 473 791 divákov, čo 
je o 11 281 menej ako v roku 2009. 
 

� Slovenské národné divadlo (ďalej len „SND“) 
 

Po neúspešnom výberovom konaní 11. decembra 2009 (vedením SND bol dočasne poverený Pavol 
Smolík) sa 26. marca 2010 uskutočnilo nové výberové konanie na obsadenie miesta generálneho 
riaditeľa, v súlade s § 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov. Výberová komisia po vypočutí všetkých kandidátov odporučila ministrovi kultúry 
na vymenovanie do funkcie Mgr. art. Andreja Šotha ArtD., ktorý sa ujal funkcie 3. mája 2010. Po jeho 
nástupe, v nadväznosti na koncepciu činnosti na základe ktorej ho odporučila výberová komisia na post 
generálneho riaditeľa SND, prišlo 21. 05. k zmenám na poste riaditeľov umeleckých telies. 

SND uviedlo v roku 2010 spolu 15 premiér (o 1 menej ako v roku 2009), súbory odohrali spolu 673 
predstavení (o 1 menej ako v roku 2009) na domácich scénach, scénach na Slovensku a v zahraničí. 
Predstavenia zhliadlo 283 151 divákov (o 21 080 viac ako v predchádzajúcom roku). SND pripravilo pre 
svojich priaznivcov Deň otvorených dverí. Priestory novej budovy sprístupnilo záujemcom 21. novembra 
2010, v programe sa predstavili sa všetky tri súbory. V priestoroch novej budovy zrealizovalo divadlo 10 
výstav v spolupráci so SNG, Slovenskou národnou knižnicou v Martine, Divadelným ústavom a ďalšími 
subjektmi. 
Opera SND uviedla 5 premiér: koncertné uvedenie diela J. N. Hummella Mathilde de Guise v slovensko 
– francúzskej koprodukcii. Ako druhú premiéru uviedla opera dielo Faust od Charlesa Gounoda 
v hudobnom naštudovaní Rastislava Štúra a po nej premiéru belkantovej opery Vincenza Belliniho 
Puritáni v naštudovaní Heiko Mathiasa Förstera. V druhom polroku uviedla dve opery: málo známu 
operu G. Verdiho Dvaja Foscariovci v hudobnom naštudovaní F. Haidera a v réžii M. Chudovského 
a operný titul pre detského diváka Kominárik autora Benjamina. Žánrovú ponuku opery doplnili 
v uplynulom roku viaceré koncertné podujatia. 

Dôležitým momentom v umeleckom i spoločenskom živote opery bol zájazd operného zboru do 
Macaa aj vzhľadom na to, že išlo o jeho prvý samostatný zahraničný zájazd na hudobný festival 
medzinárodného významu. Zbor reprezentoval našu hudobnú kultúru na vysokej umeleckej úrovni. 

Opera odohrala v roku 2010 spolu 167 predstavení (o 1 viac ako v predchádzajúcom roku). 
Balet SND uviedol 2 premiéry: titul autora, choreografa a režiséra J. Kudelku: Made in: Canada, 
a romantický balet Giselle (Adolphe Charles Adam). Mimo domácej scény hosťoval súbor doma 
a v zahraničí (Maďarsko, Mexiko). V SND hosťoval prestížny španielsky súbor Compañía Nacional de 
Danza s umeleckým šéfom, svetoznámym choreografom Nachom Duatom. 

Okrem vlastných predstavení realizoval balet SND aj ďalšie podujatia. Tanečnému dorastu dal 
priestor na prezentáciu prostredníctvom projektu Nádej baletu, členom súboru zase vytvoril možnosť 
experimentu v kontexte choreografických pokusov uvedením projektu Choreografický ateliér Baletu 
SND, zrealizoval významné medzinárodné benefičné podujatie Balet GALA 2010 – Pomôže celé 
Slovensko. 

V roku 2010 odohral súbor spolu 105 predstavení ( o 13 viac ako v predchádzajúcom roku). 
Činohra SND prešla v kalendárnom roku 2010 väčšími personálnymi zmenami, ktoré sa podpísali i na 
skladbe a tvare nového dramaturgického plánu v sezóne 2010/2011 i v hereckom súbore. V roku 2010 
uviedla činohra 8 nových titulov, napr. Ksicht nemeckého súčasného dramatika Mariusa von 
Mayenburga, komédiu Carla Goldoniho Vejár, dielo autora Neila Simona Zlatí chlapci, dramatizáciu 
románu slovenského autora P. Rankova Stalo sa prvého septembra. 
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Okrem predstavení na domácej scéne absolvovala činohra SND 20 hosťovaní v iných slovenských 
mestách (Piešťany, Nitra, Trenčín, Zvolen, Košice), 10 hosťovaní v českých mestách, zúčastnila sa na 
domácich divadelných festivaloch (Nová dráma, Divadelná Nitra) i na festivaloch v zahraničí (Zlín, 
Turecko). 

V júni 2010 sa ukončil aj edukačný projekt Platforma 11+, do ktorého sa Činohra SND zapojila 
spolu s Divadelným ústavom, edukačné projekty budú pokračovať v nasledujúcej sezóne formou 
kreatívnych workshopov. 

Činohra SND odohrala v roku 2010 celkom 401 predstavení (o 15 menej ako v roku 2009). 
 
� Divadlo Nová scéna (ďalej len „DNS“) 
 

V roku 2010 sa DNS zameralo na napĺňanie tendencií, stanovených v strednodobom horizonte, avšak 
pod celkový obraz umeleckého a prevádzkového smerovania divadla sa do istej miery podpísala nižšia 
návštevnosť (dopad ekonomickej krízy) ako aj celková ekonomická situácia divadla. Táto neumožňovala 
nasadenie viacerých náročných výpravných projektov. 

Najmä v druhej polovici roka muselo divadlo vypustiť pôvodne plánovaný titul Bonviván 
(životopisná hra s piesňami F. K. Veselého). Napriek ekonomickým problémom sa divadlo snažilo o 
rozširovanie žánrovej a repertoárovej ponuky a posilnenie interného súboru. V sledovanom období 
uviedlo 4 premiéry (o 1 viac ako vlani): komorný muzikál o živote šansonierky Edith Piaf maďarskej 
autorky Évy Pataki s názvom Edith a Marlene, muzikálový titul Petra Quiltera Boyband,  Zimnú 
rozprávku autora W. Shakespeara. Posledným titulom bol muzikál Báthoryčka, ktoré divadlo uviedlo 
namiesto pôvodne plánovaného titulu Sváko. 

Divadlo Nová scéna odohralo v roku 2009 spolu 190 predstavení (o 34 menej ako vlani), z toho na 
domácej scéne 182 a mimo vlastnej scény 8 predstavení pre 66 642 divákov (o 15 338 menej ako vlani). 
Umelci pôsobiaci v  divadle získali v roku 2010 ocenenia Literárneho fondu. 
 

� Štátna opera Banská Bystrica (ďalej len „ŠO BB“) 
 

ŠO BB zaradila do programovej štruktúry divadla také repertoárové diela, ktoré by uspokojili čo 
najpočetnejšie publikum v Banskej Bystrici a širokom okolí. V roku 2010 uviedla 4 scénické premiéry: 
dielo ruskej opernej klasiky M. P. Musorgskij - Soročinský jarmok, tanečné predstavenie M. Jarre - 
Chrám Matky, operný hit G. Verdi - Nabucco, operetu E. Kálmán - Vojvodkyňa z Chicaga a iné, okrem 
toho 7 premiér koncertov. 

Zrealizovala 32. ročník opernej časti letného divadelného a operného festivalu Zámocké hry 
zvolenské, ktorý tradične uzatvára divadelnú sezónu a 17. ročník jesenného hudobného festivalu 
Banskobystrické hudobné dni. Štátna opera odohrala spolu 118 hudobno - dramatických podujatí (o 1 
viac ako v roku 2009. Podujatia navštívilo 33 109 návštevníkov. Umelci pôsobiaci v  divadle získali 
v roku 2010 ocenenia Literárneho fondu. ŠO BB v roku 2010 pokračovala v realizácii dostavby a 
prestavbu. 
 
� Štátne divadlo Košice (ďalej len „ŠD KE“) 
 

Štátne divadlo Košice, v súlade s kontraktom a prioritnými projektmi, uviedlo v roku 2010 v premiére 
10 divadelných inscenácii (o päť menej ako v roku 2009), z toho 2 baletné, 6 činoherných a 2 operné. 
Všetky tri súbory spolu odohrali 410 predstavení (o 18 viac ako v predchádzajúcom roku), z toho 369 na 
domácej scéne, 19 na iných scénach na Slovensku a 22 v zahraničí. Predstavenia Štátneho divadla Košice 
videlo spolu 90 989 divákov (20 272 menej ako vlani), čo bolo spôsobené nižším počtom návštevníkov na 
zahraničných zájazdoch, naproti tomu počet divákov na domácej scéne stúpol o 10,5 %. 

Štátne divadlo Košice zorganizovalo štvrtý ročník Festivalu divadiel strednej Európy, zorganizovalo 
internú prehliadku, vydalo 5 čísiel pravidelného dvojmesačníka divadelných novín pod názvom Suflér. 

Spoločne s Národným divadlom v Miškolci pokračovalo na projekte Bezhraničné zážitky na podporu 
cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom. Výsledkom - okrem vzájomnej prezentácie 
inscenácii, bola spoločná inscenácia Robinson & Crusoe. 
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Balet ŠD KE - uviedol dve premiéry: pôvodný baletný titul Jánošík a titul Harlekyniáda, ktorý je poctou 
najväčšiemu baletnému umelcovi M. Petipovi. Balet Štátneho divadla Košice účinkoval v dvoch 
predstaveniach opery, absolvoval množstvo domácich a zahraničných zájazdov. V sledovanom období 
odohral spolu 69 predstavení (o 1 viac ako vlani), zúčastnil sa viacerých významných festivalov. 
Činohra ŠD KE – umelecká činnosť činohry sa realizovala v súlade s dramaturgickým plánom. Uviedla 
spolu 6 nových titulov: rozprávku Štyria škriatkovia a víla, inscenáciu V. Sigareva, inscenáciu F. 
Arrabala Trojkolka a ďalšie. 

Činohra sa prezentovala na Slovensku i v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, ČR). Súbor odohral 
celkovo 262 predstavení (o 37 viac ako vlani) na domácich aj zahraničných scénach. 
Opera ŠD KE uviedla v roku 2010 2 premiéry. Celkovo odohral operný súbor spolu 69 predstavení (o 
16 menej ako vlani) na domácej scéne, na iných scénach doma a zahraničí (Poľsko, Maďarsko). 
 
 
� Divadelný ústav (ďalej len „DÚ“) 
 

DÚ je celoslovenskou odbornou inštitúciou, ktorá plní nezastupiteľnú úlohu v oblasti mapovania 
a výskumu profesionálnej kultúry na Slovensku. Vo svojej činnosti sa zaoberá komplexným výskumom, 
dokumentáciou a poskytovaním informácií vo vzťahu k divadelnej kultúre na Slovensku. Vykonáva aj 
niektoré špecializovane úlohy, ako napr. Špecializovaného verejného archívu, Múzea Divadelného 
ústavu a Akreditovaného pracoviska pre výskum a vývoj. V súlade s Rozhodnutím o zmene Divadelného 
ústavu č. MK- 1141/2010-10/3954 prestal vykonávať činnosť v oblasti komunitného divadla na 
Slovensku. Divadlo z Pasáže prešlo pod zriaďovateľskú pôsobnosť mesta Banská Bystrica. 

Popri základnej činnosti realizuje DÚ aj ďalšie aktivity. V roku 2010 zrealizoval šiesty ročník 
festivalu inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma/New Drama (10. – 15. mája 
2010), ktorého súčasťou je aj prezentácia niektorej krajiny z Európy pod názvom Focus Európa. 

Divadelný ústav prišiel aj s myšlienkou zapojiť sa do európskeho podujatia Noc divadiel, s cieľom 
otvoriť divadlá divákom, ponúknuť bezplatne výnimočný program a urobiť z návštevy divadla 
mimoriadny zážitok. Do programu noci s podtitulom Dnes večer nezhasíname sa zapojila vyše polovica 
slovenských divadiel. Divadelný ústav spolupracuje s organizátormi celoslovenských či medzinárodných 
festivalov (Dotyky a spojenia, Divadelná Nitra, Bábkarská Bystrica a pod.). V roku 2010 získala 
organizácia prostriedky aj z iných zdrojov, najmä z grantu EK Kultúra 2000 a Kultúra 2007 – 2013, 
niektoré projekty vznikli v koprodukcii s divadlami, vydavateľstvami alebo občianskymi združeniami. 

Dokumentačná činnosť - bola zameraná na zhromažďovanie, odborne spracovávanie, uchovávanie 
a sprístupňovanie archívnych, dokumentačných, knižničných, audiovizuálnych a scénografických 
historických zbierok a fondov o divadelnej kultúre na Slovensku: divadelná literatúra, divadelne hry, 
scenáre, režijné knihy, periodická a neperiodická tlač, fotografické a propagačné materiály, scénografia 
a zbierkové predmety, audio a audiovizuálne nahrávky divadelných inscenácii, nahrávky 
dokumentárnych filmov z oblasti divadla a ďalšie materiály. Uvedené zbierky a fondy sa priebežne 
dopĺňajú a spracovávajú v informačných databázach. K nosným úlohám divadelnej dokumentácie 
a informatiky pribudlo v roku 2010 ďalšie rozpracovanie prípravných prác digitalizácie kultúrneho 
dedičstva v rámci programu OPIS 2. 

Vydavateľská činnosť - v roku 2010 DÚ vydal 18 publikácii v rôznych edíciách vrátane katalógov 
a DVD. Samozrejmou súčasťou sú verejne prezentácie vydaných publikácii. Veľký význam má aj šírenie 
publikácii v zahraničí prostredníctvom knižných veľtrhov (Lipsko, Londýn, Thessaloniki, Praha). V roku 
2010 vydal 10 čísel odborného časopisu kod, z toho jedno rozšírené letné dvojčíslo. 

Výstavná činnosť je jednou z hlavných prezentačných činností DÚ. Výstavy prezentujú osobnosti 
činoherného a hudobného divadla, dramatikov, scénických a kostýmových výtvarníkov, jubilujúce 
divadlá, divadelnú architektúru, divadelnú fotografiu. V roku 2010 zrealizoval a reinštaloval Divadelný 
ústav spolu 26 výstav, na Slovensku 17 a v zahraničí 9. Pokračovali aj práce na príprave medzinárodnej 
výstavy Pražské Qadrienále 2011. 

Prezentačná činnosť (v rámci Štúdia 12) – je zameraná na spoluprácu s občianskymi združeniami 
ako aj priestor na prezentáciu aktivít DÚ. Zrealizoval 8 tematicky rôznych diskusných platforiem pod 
názvom KODEK, prezentácie vybraných 3 krajín pod názvom Focus Európa v spolupráci s občianskymi 
združeniami premiéry inscenácii v rámci projektu MLIEČNE ZUBY, vzdelávacie aktivity pre deti 
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a mládež v rámci projektu PLATFORMA + 11, podporeného EU v rámci programu Kultúra 2007 – 2013 
a pod. 

Analytická činnosť a štatistická činnosť - na podnet MK SR pripravuje stanoviská k návrhom 
medzinárodných zmlúv, podklady na rokovanie ministra kultúry, pripomienky k návrhom legislatívnych 
zmien, spracováva analýzy niektorých čiastkových kultúrno-politických otázok a tiež informácie o 
repertoári divadiel, o pripravovaných premiérach a iných divadelných podujatiach vrátane divadelných 
festivalov. 

Kultúrny kontaktný bod - činnosť Kultúrneho kontaktného bodu súvisí s realizáciou programu 
Kultúra a súvisiacich aktivít Európskej komisie. V roku 2010 pravidelne aktualizoval webovú stránku, 
neaktualizoval dizajn stránky, vydal publikáciu  s kompletnými informáciami o programe, pravidelne bol 
vydávaný newsletter (4 čísla). V priebehu roka organizoval sériu informačných seminárov po celom 
Slovensku (celkom 7), súvisiacich s aktuálnymi termínmi na predkladanie žiadostí o grant, pripravil resp. 
participoval na konferenciách Imidž mesta (v rámci festivalu Nová dráma/New drama), konferencii 
Kreatívne inkubátor a kreatívny priemysel, pracovnom stretnutí k projektu Kultúra REMAKE v Brne. 
Spolupracoval aj s partnerskými inštitúciami v zahraničí, pravidelne sa zúčastňoval na stretnutiach 
a konferenciách. 
 

∗     ∗     ∗ 
 
 
Hudba, koncertná činnosť a umelecké súbory  
 

V roku 2010 v oblasti hudby vo vecnej pôsobnosti sekcie umenia vyvíjali činnosť 3 organizácie 
s vlastnými umeleckými súbormi – Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný 
orchester Žilina, ktoré spolu zabezpečili 411 koncertov, z toho v 107 zahraničí. V oblasti hudobného 
folklóru svoju činnosť zabezpečovali Umelecký súbor Lúčnica a Slovenský ľudový umelecký kolektív, 
ktoré zrealizovali 151 predstavení, z toho 30 v zahraničí. Do pôsobnosti MK SR prináleží aj Hudobné 
centrum ako odborné pracovisko v oblasti hudby, ktoré organizačne a produkčne zabezpečilo 585 
koncertných podujatí a akcií. 
 
 
� Slovenská filharmónia (ďalej len „SF“) 
 

V roku 2010 zastrešovala činnosť troch umeleckých súborov - Orchestra Slovenská filharmónia, 
Slovenského filharmonického zboru a Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala. SF je od 
roku 2005 hlavným organizátorom najvýznamnejšieho festivalu – Bratislavské hudobné slávnosti (BHS) 
a od roku 2007 tiež Medzinárodnej klavírnej súťaže J.N. Hummela, ktorá sa koná ako trienále. Rok 2010 
bol rozhraním 61. a 62. umeleckej sezóny. Činnosť organizácie (umelecká a aj administratívna časť) bola 
v roku 2010 v náhradných priestoroch, keď od septembra 2009 z dôvodu uzavretia budovy Reduty a jej 
celkovej rekonštrukcie bola administratívna časť organizácie dočasne preťahovaná do náhradných 
priestorov; koncerty až do ukončenia rekonštrukcie budovy Reduty sa konajú v Historickej budove SND, 
Dvorane VŠMU, Vodných kasárňach SNG a ojedinele aj v ďalších priestoroch. 
Orchester uskutočnil 86 výkonov, z toho 20 koncertov v zahraničí a 5 na Slovensku (v Piešťanoch, 
Nitre, Trenčianskych Tepliciach, Východnej a v Bojniciach). Orchester spolupracoval okrem svojho 
šéfdirigenta Emmanuel Villauma a stáleho hosťujúceho dirigenta Leoša Svárovského s takými domácimi 
a zahraničnými dirigentskými osobnosťami ako Rastislav Štúr, Petr Altrichter, Petr Vronský, Christoph 
Campestrini, Alexander Rahbari, Aleksandar Marković, Alexander Vedernikov, Tamás Gál a iní. 

K umeleckým vrcholom patril koncert venovaný jubilujúcemu slovenskému skladateľovi 
Romanovi Bergerovi. SF účinkovala v Rakúsku (Salzburg), Nemecku a Švajčiarsku, absolvovala svoje 
v poradí desiate koncertné turné v Japonsku a v poradí desiate koncertné turné v Španielsku. Orchester 
nahral CD so symfonickými básňami Antonína Dvořáka. 
Slovenský filharmonický zbor uskutočnil 42 výkonov, z toho 21 v zahraničí (v roku 2009 to bolo 36 
výkonov, z toho 20 v zahraničí). Na Slovensku, mimo vlastného pódia, to boli 2 výkony (oproti 
žiadnemu v roku 2009). Na zahraničných pódiách účinkoval opakovane vo viedenskej Štátnej opere, 
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v Rakúsku účinkoval tiež v projektoch uvedenia opier Richarda Wagnera, ďalej hosťoval v Istanbule, 
Olomouci a na Sicílii. 
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala zrealizoval spolu 51 výkonov, čo je výrazný nárast 
oproti roku 2009, keď zrealizoval spolu iba 26 výkonov. V rámci tohto celkového počtu je nárast v počte 
koncertov zrealizovaných ako na domácej scéne - 23 (oproti 17 v roku 2009), tak v zahraničí - 16 (oproti 
4 v roku 2009) a tiež aj na Slovensku - 11 (oproti 5 v roku 2009). Orchester zrealizoval počas festivalu 
BHS slávnostný koncert, ktorým si pripomenul 50 rokov svojej existencie. 
Medzinárodný hudobný festival Bratislavské hudobné slávnosti zrealizoval v roku 2010 svoj 46. 
ročník. V období 19.11. – 6.12. 2009 sa v jeho rámci uskutočnilo 26 koncertov, na ktorých účinkovali 
umelci 30 krajín. Dramaturgickými akcentmi bolo 20. výročie V4 a predsedníctvo SR v tomto zoskupení, 
Rok kresťanskej kultúry, výročia skladateľských osobností – F. Chopina, G. Mahlera, R. Schumanna. 

K vrcholom festivalu patril umelecký návrat sopranistky Ľubice Orgonášovej na Slovensko po 30 
rokoch, hosťovanie slávneho Orchestra Mariinského divadla z Petrohradu pod taktovkou legendárneho 
Valery Gergieva. Na objednávku festivalu bolo premiérovo uvedené dielo Matúša Jakabčica Jesenné 
trblietanie, tiež dielo Egona Kráka Jazzphony Concerto pre jazzový súbor a symfonický orchester. 
 
 
� Slovenský ľudový umelecký kolektív (ďalej len „SĽUK“) 
 

SĽUK je štátna profesionálna umelecká inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti 
umeleckého spracovania a interpretácie folklóru, ako aj v oblasti starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru 
Slovenska. V roku 2010 organizácia plnila úlohy v zmysle zriaďovacej listiny a na základe uzatvoreného 
kontraktu s MK SR. SĽUK má vlastnú umeleckú scénu, ktorá okrem potreby naštudovania vlastných 
programov dáva možnosť organizovať aj vlastné predstavenia v domácom prostredí. V roku 2010 SĽUK 
pripravil a odohral celkom 88 vystúpení, čím bol plán odohratých predstavení splnený na 110 %. 

Bol vytvorený celosúborový hudobno-tanečný program „Chorea Slovaca“ s vyššou mierou 
štylizácie, určený širšiemu publiku a komorný, multimediálny program z cyklu Osobnosti venovaný 
hudobnému skladateľovi Svetozárovi Stračinovi, orientovaný na odbornú verejnosť. Výnimočným 
projektom bolo aj vytvorenie hudobno-speváckeho programu „Vinšujeme vám...,“ zameraného na 
hudobné spracovanie vianočnej hudby národností žijúcich na Slovensku. Umelecký súbor SĽUK-u sa 
zúčastnil na turné vo Fínsku, kde odohral 12 predstavení. V rámci dňa slovenskej kultúry v Prahe SĽUK 
vystupoval s dvomi predstaveniami, prvým bol detský program „Gašparko“ a druhým predstavenie 
„Obrázky zo Slovenska“. 

SĽUK tradične v spolupráci so „zadunajskými“ mestskými časťami Bratislavy (Rusovce, Petržalka, 
Jarovce a Čunovo) organizuje vo svojom areáli podujatie Zadunajský majáles, v roku 2010 sa uskutočnil 
už 11. ročník. K 1. máju 2010 sa z doterajšej pôsobnosti Národného osvetového centra delimitovali a 
následne previedli na SĽUK činnosti vyplývajúce z realizácie Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú 
kultúru (uznesenie vlády č. 666 z 8. 8. 2007), ako aj činnosti vyplývajúce z Programu starostlivosti o 
tradičnú ľudovú kultúru. Zároveň sa do pôsobnosti SĽUK-u previedlo Koordinačné centrum tradičnej 
ľudovej kultúry, t.j. pracovisko, ktoré bolo zriadené za účelom implementácie Koncepcie starostlivosti o 
tradičnú ľudovú kultúru. Koordinačné centrum pokračovalo v implementácii vládnej úlohy bez 
prerušenia kontinuity. 
 
� Umelecký súbor Lúčnica (ďalej len „Lúčnica“) 
 

Poslaním Lúčnice je naštudovať, uchovávať a hlavne interpretovať ľudové tance, spevy a hudbu zo 
všetkých regiónov Slovenska a pre všetky vrstvy obyvateľstva. V roku 2010 organizácia plnila úlohy 
v zmysle zriaďovacej listiny a na základe uzatvoreného kontraktu s MK SR. Tanečný súbor a orchester 
na domácich scénach uskutočnil 31 vystúpení. V zahraničí súbor realizoval 11 predstavení. Spevácky 
zbor uviedol celkovo 21 koncertov, z toho 20 koncertov na Slovensku a 1 koncert v zahraničí, 
zrealizoval zvukové nahrávky v celkovom rozsahu 17 nahrávacích frekvencií a naštudoval 6 vokálno-
inštrumentálnych diel. Umelecký súbor Lúčnica v spolupráci so Slovenským rozhlasom uviedol 
Slávnostný koncert Hommage à Peter Hradil. 

V roku 2010 zrealizovala Lúčnica, na základe schváleného prioritného projektu, vydanie dvoch 
nosičov so záznamami umeleckých výkonov svojich telies, tanečného súboru a speváckeho zboru. 



20 

Veľkým prínosom a obohatením, rozširujúcim umelecký potenciál súboru, boli aj nové projekty ako 
nahrávanie pôvodnej hudby do nového slovenského filmu (Legenda o lietajúcom Cypriánovi), či 
účinkovanie na medzinárodných festivaloch i pódiách najprestížnejších svetových scén (turné 
v Taliansku i Austrálii). 
 
� Hudobné centrum (ďalej len „HC“) 
 

HC vykonávalo svoju činnosť odborného informačno-servisného a metodického pracoviska 
s vlastnou edičnou a organizačnou činnosťou v oblasti hudobnej kultúry. Je tiež organizátorom 
pravidelných i mimoriadnych koncertných podujatí doma i v zahraničí - v roku 2010 zrealizovalo spolu 
585 koncertných aktivít, z toho 422 výchovných koncertov pre školy s možnosťou využitia kultúrnych 
poukazov, ktoré navštívilo ich 37 062 detí. HC organizuje výchovné koncerty po celom Slovensku, 
vrátane koncertov pre deti s rôznym zdravotným postihnutím a pre školy s vyučovacím jazykom 
maďarským, ukrajinským a rusínskym. Propagáciu výchovných koncertoch šíri prostredníctvom 
internetového portálu Infovek. 

V roku 2010 zorganizovalo jubilejný 20. ročník Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia 
v Žiline, na ktorom sa pred medzinárodnou porotou o Cenu hudobnej kritiky uchádzalo 7 umelcov 
a súborov. HC ďalej zrealizovalo 41 komorných koncertov v rámci cyklu nedeľných matiné 
v Mirbachovom paláci, cyklus 6 koncertov v Primaciálnom paláci, projekt na podporu mladých 
interpretov Fórum mladých talentov, v rámci ktorého podporili 34 mladých talentov, a tiež koncerty 
v slovenských inštitútoch v zahraničí (11). 

Dramaturgickými akcentmi koncertných podujatí bol Rok kresťanskej kultúry a tiež životné 
jubileum skladateľa Romana Bergera, diela ktorého zazneli nielen na Slovensku, ale aj vo Varšave. 
V rámci projektu Podpora rezidenčných súborov zrealizovalo HC prezentáciu špičkových džezových 
umelcov a súborov na domácich i zahraničných podujatiach. 
HC spracovalo a pripravilo vyhodnotenia štatistických výkazov za rok 2009, pokračovalo v dlhodobom 
projekte zahrnutého do Registra kultúrneho dedičstva – Prieskum historických organov na Slovensku, 
keď bolo zdokumentovaných 210 organov na území okresov Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská 
Nová Ves a Levoča. HC budovalo databázový systém SNORKA. 
 
� Štátna filharmónia Košice (ďalej len „ŠF KE“) 
 

ŠF KE realizovala svoju činnosť v roku 2010 na rozhraní 41. a 42. umeleckej sezóny. V 2. polroku 
bola ukončená 1. etapa rekonštrukcie a modernizácie sídla inštitúcie – Domu umenia. Vybudovaním 
prístavby sa citeľne zlepšili pracovné podmienky a umelecké zázemie pre orchester a čiastočnou 
rekonštrukciou starej časti tiež priestory pre návštevníkov koncertov. Inštitúcia zrealizovala celkovo 86 
koncertov (vrátane hosťujúcich umelcov a telies), čo je rovnaký počet ako v minulom roku, ale pokles 
oproti roku 2008 (107). Počet koncertov na vlastnej scéne (47) je porovnateľný s rokom 2009 (48). 
Rovnako počet vlastných výkonov orchestra (60) je porovnateľný s rokom 2009 (62), ale oproti roku 
2008 (78) ide o pokles. Znížil sa najmä počet koncertov pre iných usporiadateľov ako dôsledok ich 
nesolventnosti v čase finančnej krízy. Porovnateľný je celkový počet koncertov organizovaných pre 
mladých poslucháčov (19) – oproti roku 2009 (21), mierne poklesol počet koncertov pre mladých 
poslucháčov, ktoré realizovala inštitúcia mimo svojho sídla. 

ŠF je popri svojej hlavnej koncertnej činnosti aj organizátorom troch hudobných festivalov; v roku 
2010 sa uskutočnil jubilejný 55. ročník Košickej hudobnej jari, tiež jubilejný 40. ročník Medzinárodného 
organového festivalu (spolu 9 koncertov v Košiciach a okolí) a 8. ročník Festivalu súčasného umenia, 
k vrcholom ktorého patril symfonický koncert pod taktovkou Petra Breinera. ŠF Košice zrealizovala 
viacero dramaturgicky príťažlivých projektov, ktoré sa stretli s veľkou poslucháčskou odozvou, ako napr. 
otvárací koncert 42. umeleckej sezóny so svetoznámym violončelistom Julianom Lloydom Webberom, či 
záverečný koncert Dní českej kultúry Česká opera a koncert v rámci Festivalu sakrálneho umenia. ŠF 
Košice tiež pokračovala v projekte Mladí mladým – umelci vedcom a zorganizovala benefičný koncert 
Umelci pre Haiti. Výnimočnou udalosťou boli 2 koncerty na festivale Bažant - Pohoda. 

K vrcholným koncertom festivalu 55. ročníka Košická hudobná jar patril koncert s vynikajúcou 
huslistkou Sophiou Jaffé, koncert s poľským dirigentom Antoni Witom, literárno-hudobný večer 
s Václavom Hudečkom a Evou Hudečkovou, či komorný koncert Chasidské piesne. Potešiteľná je 
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zvýšená priemerná návštevnosť na koncertoch, ako aj zvýšenie počtu stálych návštevníkov – 
abonentných predplatiteľov koncertov. ŠF zrealizovala 3 CD nahrávky. 
 
� Štátny komorný orchester Žilina (ďalej len „ŠKO“) 
 

ŠKO v roku 2010 (rozhranie 36. a 37. umeleckej sezóny) zrealizoval 126 koncertov, čo je 
porovnateľné s rokom 2009 (127). Z uvedeného počtu, do ktorého sú zarátavané aj koncerty iných telies, 
je 90 výkonov vlastného orchestrálneho telesa (v roku 2009 to bolo 85 výkonov). Počtom výkonov je 
ŠKO najvyťaženejším orchestrálnym telesom. Na domácom pódiu Domu menia Fatra sa uskutočnilo 54 
koncertov (oproti 69 v roku 2009). Porovnateľným s predchádzajúcimi rokmi je počet koncertov, ktoré 
ŠKO zorganizoval a zrealizoval v iných slovenských mestách – 21 (oproti 27 v roku 2009), výrazne 
vzrástol počet koncertov v zahraničí 45 (oproti 31 v roku 2009). ŠKO Žilina uskutočnil 21 koncertov na 
Slovensku mimo svojho sídla, čím výrazne prispel k udržovaniu profesionálneho hudobného života, 
pripravil 22 koncertov v rámci činnosti venovanej výchove mladých poslucháčov. 

Dramaturgickými akcentmi roku 2010 bolo uvádzanie slovenskej tvorby, diel jubilujúcich autorov R. 
Schumanna, F. Chopina a uvádzanie diel k Roku kresťanskej kultúry. Organizácia venovala pozornosť aj 
plneniu iných sledovaných ukazovateľov - realizovanie koncertov určených na výchovu mladého 
poslucháča  a účinkovanie v iných mestách Slovenska. K umeleckým vrcholom na vlastnom pódiu patrili 
novoročné koncerty, fašiangové koncerty s dirigentom Leošom Svárovským, koncert s francúzskym 
dirigentom Mishom Katzom, s dirigentom Oliverom Dohnányim, predpremiéra programu na prestížny 
medzinárodný festival Wiener Festwochen s čestným šéfdirigentom ŠKO T. Maedom, záverečný koncert 
36. sezóny v spolupráci s dirigentom P. Vronským, koncerty s uvedením slovenskej tvorby s Leošom 
Svárovským, koncert so svetoznámym klaviristom Vladimírom Sverdlovom, koncert k Roku kresťanskej 
kultúry s uvedením diela Misa a Buenos Aires od M. Palmeriho, či vianočné koncerty s dirigentom 
Martinom Majkútom. 

Za dlhoročnú propagáciu tvorby Jána Cikkera doma aj v zahraničí získal ŠKO od Nadácie J. Cikkera 
14. 4. 2010 Cenu Jána Cikkera za rok 2009. Významné bolo pôsobenie ŠKO Žilina v zahraničí - 
orchester uskutočnil 45 zahraničných koncertov (21 koncertov na 4 zájazdoch v Španielsku, 13 
koncertov na 4 zájazdoch v Nemecku, 8 koncertov v Kanade, 1 koncert v Rakúsku, 1 koncert v Českej 
republike, 1 koncert v Poľsku). Opakovanie vystúpil napríklad aj na prestížnom pódiu viedenského 
Musikvereinu počas festivalu Wiener Festwochen. Orchester pokračoval v medzinárodnom projekte 
ONE step futher podporeného z prostriedkov Európskej komisie. V roku 2010 mierne poklesol celkový 
počet návštevníkov, na domácej pôde však dosiahla návštevnosť potešiteľných 81%. Organizácia splnila 
všetky kontraktom stanovené úlohy. 
 
 
� Maďarský umelecký súbor Ifjú Szivek - Mladé srdcia (ďalej len „MUS“) 
 

MUS napĺňal aj v roku 2010 svoje hlavné ciele prostredníctvom prezentácie klasického kultúrneho 
dedičstva nadväzujúceho na tradície ľudového umenia občanov maďarskej národnosti žijúcich na území 
Slovenskej republiky. Činnosť tanečného súboru sa zameriavala najmä na prípravu a realizáciu 
predstavení súboru na území Slovenska a v zahraničí, realizáciu nových programov, výchovných 
koncertov pre školskú mládež v Bratislave, ako aj v regiónoch Slovenska, a tiež na sprístupňovanie 
kultúry a podporu návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov. Realizoval tiež pedagogickú 
činnosť pre mládež. Súbor vo svojich programových tituloch spracováva a interpretuje tradičnú ľudovú 
kultúru a ponúka širokej verejnosti spoznanie kultúrneho dedičstva. Súbor pravidelne prezentoval svoje 
programy aj v Maďarskej republike. 
 
 

∗     ∗     ∗ 
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Výtvarné umenie, fotografia, architektúra a dizajn  
 
� Medzinárodný dom umenia pre deti – Bibiana (ďalej len „Bibiana“) 

Úlohou Bibiany je tvorivo rozvíjať teoretickú a praktickú činnosť doma i v zahraničí v oblasti 
umenia pre deti ako samostatného druhu umeleckej tvorby zameranej na výchovu detí umením a 
k umeniu. Rok 2010 bol mimoriadne úspešným rokom organizácie, keď okrem už tradičných 
medzinárodných podujatí a prezentačných výstav vo viacerých krajinách sveta pripravila až 24 výstav 
v regiónoch Slovenska. Programy pripravuje špecifickým spôsobom, témy sú podávané prístupnou 
formou, a prispievajú k zvyšovania dôvery detí vo vlastné tvorivé schopnosti. 

Jubilejný X. ročník Medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti Bienále Animácie 
Bratislava 2010, ktorý organizačne zabezpečuje Bibiana, uviedol vyše 500 animovaných filmov z celého 
sveta, z toho 55 súťažných. Program festivalu bol obohatený o Medzinárodný seminár „Animácia – škola 
hrou“, ktorého súčasťou bolo prepojenie na tvorivé dielne „Poďte sa hrať s filmom“. Podujatia sa 
zúčastnili známe osobnosti animácie a jednotlivé sekcie viedli skúsení tvorcovia zo zahraničia. Festival 
sa niesol aj v znamení storočnice Karla Zemana, čo pripomenula aj výstava Fantastický svet Karla 
Zemana v priestoroch Bibiany. Aj v roku 2010 boli na BAB udeľované prestížne ocenenia - Cena 
Viktora Kubala,  Cena UNICEF, Cena CIFEJ,  Cena sv. Vojtecha pre najlepší film z krajín Višegrádu. 
Ocenenie PRIX KLINGSOR za celoživotné dielo významnému predstaviteľovi maďarského 
animovaného filmu, výtvarníkovi, ilustrátorovi, animátorovi, režisérovi, pedagógovi Marcellovi 
Jankovicsovi. 

Počas roka pripravila Bibiana celkom 97 výstavných podujatí, z nich priamo v domácich priestoroch 
12 výstav, na Slovensku 51 a v zahraničí 34.  Medzi divácky najpríťažlivejšie patria interaktívne 
výstavy: Človek hravý, venovaná fenoménu hry, fantazijná výstava Dračou stopou,  Fantastický svet 
Karla Zemana venovaná storočnici filmového kúzelníka a výstava Objavy Bibiany. 

Súčasťou činnosti Bibiany sú tvorivé dielne, divadelné predstavenia a hrané programy pre deti. 
V roku 2010 bolo odohratých spolu 179 programov a tvorivých dielní. Spolu s Divadelným  ústavom 
v Bratislave sa Bibiana zapojila do medzinárodného projektu  PLATFORM 11 +, tvorivé dielne 
kreatívneho písania pre deti od 10 do14 rokov. V rámci Kultúrneho leta sa uskutočnila 10. medzinárodná 
prehliadka alternatívnych a bábkových divadiel pre deti Hráme pre Vás. Bibiana ako každoročne 
zorganizovala celoslovenské podujatie Dni detskej knihy, spojené s výstavnými podujatiami. 
Pokračovalo sa vo vydávaní odborného periodika o umení pre deti - štvrťročníka Revue Bibiana, 
jediného periodika na Slovensku, ktoré sa zaoberá umením pre deti a mládež. Časopis má nezastupiteľné 
miesto pri príprave budúcich pedagógov, ako aj pri ďalšom vzdelávaní pedagógov, alebo pracovníkov 
knižníc. 

Prioritnou úlohou v roku 2010 bolo sprístupnenie aplikačnej databázy BIBIANA ON LINE 
a ďalších digitálnych zbierok na internete. Po komplexnej revízii a doplňovaní údajov, testovaní 
funkcionality databázy a používateľského rozhrania sa od septembra 2010 sprístupnili digitálne zbierky 
verejnosti v rámci novej podstránky webového sídla Bibiany. materiálov o výstavách, festivaloch, 
podujatiach a ďalších aktivitách BIBIANY. 
 
� Slovenské centrum dizajnu (ďalej len „SCD“) 
 

SCD je jediné odborné pracovisko v oblasti dizajnu s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré v rámci 
svojho predmetu činnosti plní úlohu dokumentačného, informačného, propagačného, konzultačného, 
výskumného, edičného a študijného pracoviska a zabezpečuje prezentáciu dizajnu v zahraničí. Jeho 
poslaním je efektívnym spôsobom podporovať rozvoj dizajnu ako významného faktora kultúry a ako 
nástroja hospodárskej politiky zameranej na zvyšovanie konkurencieschopnosti výrobcov. 

Jednou z prioritných a dlhodobých aktivít SCD je Národná cena za dizajn. Kontinuálne 
v nadväznosti na predchádzajúce obdobie zabezpečovalo SCD budovanie informačného systému, ktorý 
rieši získavanie, spracovanie, ochranu a sprístupňovanie informácií v elektronickom prostredí pre oblasť 
dizajnu a dokumentuje vznik a rozvoj dizajnu na Slovensku. Súčasťou informačného systému SCD sú 
Newsletter, Hot news a  web sídlo SCD, ktoré prinášajú najnovšie informácie z domáceho aj 
zahraničného diania. V roku 2010 SCD vydávalo už 16. ročník časopisu Designum. 
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V rámci celoročnej činnosti v priestoroch výstavného a informačného bodu Satelit bolo 
realizovaných 11 výstav. Významnou bola aj participácia SCD na jednom z najprestížnejších podujatí 
v Bratislave, na festivale DAAD – Dni architektúry a dizajnu. 

Okrem úloh vyplývajúcich z členstva v medzinárodných profesijných organizáciách SCD 
zabezpečovalo prezentáciu slovenského dizajnu v zahraničí na viacerých významných podujatiach a jeho 
zástupcovia odborne participovali na ich príprave. Najvýznamnejšou prezentáciou slovenského dizajnu 
v zahraničí v roku 2010 bola výstava hračiek zo súťaže Čas na hru, ktorú vypísalo v roku 2009 SCD. V 
oblasti koncepčnej a výskumnej činnosti SCD v rámci podpory teórie dizajnu zhromaždilo odborné texty 
teoretikov dizajnu do Antológie, ktorá je pripravená do tlače v roku 2011. 
 
 

∗     ∗     ∗ 
 
Audiovízia a film  
 
� Slovenský filmový ústav (ďalej len „SFÚ“) 
 

Najdôležitejšou priebežne napĺňanou úlohou aj pre rok 2010 bolo odborné uskladnenie, ošetrovanie, 
uchovávanie, obnova a katalogizácia audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky a jeho 
sprístupňovanie na študijné, vzdelávacie a vedecké účely. 

SFÚ aj v roku 2010 pokračoval s použitím najmodernejšej laboratórnej technológie v projekte 
systematickej obnovy a záchrany filmového archívneho fondu a pri vybraných filmoch zrealizoval aj 
kompletný reťazec digitálneho postprodukčného spracovania materiálov. 

Rovnako pokračuje projekt informačného systému SK CINEMA a digitalizácia dokumentačných 
zbierkových fondov. 

Činnosť edičného oddelenia počas uplynulého roka možno hodnotiť ako úspešnú, a to rovnako 
z aspektu vykázanej kvantity (počet definitívne ukončených a rozpracovaných edičných projektov), ale 
i po stránke dosiahnutej kvality konečných výstupov a ich predajnosti. Za rok 2010 bolo celkovo 
vydaných 12 DVD (z toho 4 DVD na základe postúpenia licenčných práv na vydanie formou licenčnej 
zmluvy), na základe čoho je možné konštatovať aj splnenie cieľa v tejto oblasti. 

Cieľ prezentovať slovenskú kinematografiu v zahraničí sa tiež podarilo naplniť. SFÚ spolupracoval 
na 119 podujatiach s účasťou slovenského filmu v 33 štátoch. SFÚ ďalej prostredníctvom kancelárie 
MEDIA Desk Slovensko zabezpečil informačný a konzultačný servis a technickú pomoc pre subjekty, 
žiadajúce podporu v rámci programu Európskej únie MEDIA. 
 
 

∗     ∗     ∗ 
 
Knižnice a knižničná činnosť  
 

Ministerstvo kultúry vykonáva štátnu správu v oblasti knižničného systému, ochrany historických 
knižničných dokumentov a historických knižničných fondov. V zriaďovateľskej pôsobnosti sú Slovenská 
národná knižnica v Martine univerzálne vedecké knižnice – Univerzitná knižnica v Bratislave, Štátna 
vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Štátna vedecká knižnica 
v Prešove a špeciálna knižnica – Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. 
 
� Slovenská národná knižnica v Martine (ďalej len „SNK“) 
 

SNK v roku 2010 zabezpečovala úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 183/2000 Z. z. 
o knižniciach a zriaďovacej listiny. Priebežne realizovala závery Stratégie rozvoja slovenského 
knihovníctva na roky 2008 – 2013. Rozhodujúcou mierou sa podieľala na príprave strategického 
materiálu „Návrh na dobudovanie digitalizačného pracoviska Slovenskej digitálnej knižnice – detašované 
pracovisko Slovenskej národnej knižnice vo Vrútkach s vecným, časovým a finančným 
harmonogramom“, ktorý vláda schválila 10. júna 2010. 
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V súlade s uznesením vlády č. 801 zo 17. júla 2002 k Programu elektronizácie knižníc v Slovenskej 
republiky v zhode s projektom Knižnično-informačný systém tretej generácie (KIS3G) sa v roku 2010 
v ďalších 3 knižniciach implementoval spoločný knižnično-informačný softvér Virtua. V rámci projektu 
Slovenská digitálna knižnica – detašované pracovisko Vrútky zdigitalizovala 600 000 strán knižných 
dokumentov, 4 000 pohľadníc, 3 700 máp a 300 rytín. SNK pokračovala v distribúcii knižničného 
a informačného softvéru pre malé a stredné knižnice (KIS MaSK) založeného na báze databázového 
systému WINISIS. V priebehu roka 2010 sa uskutočnilo v knižniciach 32 inštalácií (61 v roku 2009). 
V súčasnosti je nainštalovaný v 326 inštitúciách. 

Národný bibliografický ústav pokračoval v budovaní generálnej bázy slovacikálnych 
bibliografických údajov a v pravidelnom sprístupňovaní Slovenskej národnej bibliografie. V programe 
výskumu dejín knižnej kultúry spracoval celý rad autorských štúdií a pripravil niekoľko celoslovenských 
podujatí (napr. Dni regionálnej bibliografie, Bratislavské bibliografické dni, Dni Slovenskej národnej 
retrospektívnej bibliografie). Spolupracoval pri spracovaní digitalizačného plánu slovacikálnych 
dokumentov, ďalšieho ročníka celoslovenského podujatia Dni Milana Hodžu 2010. Pripravil elektronické 
vydanie Bibliografie slovenských bibliografií za rok 2010, a pokračoval v budovaní elektronickej 
plnotextovej databázy Bibliografia dejín knižnej kultúry na Slovensku. V rámci programu Pamäť sveta 
a Pamäť Slovenska edične realizoval projekt Klenoty knižnej kultúry a dokumentárneho dedičstva vo 
fondoch a zbierkach SNK, pokračovali práce na Bibliografii tlačí 18. a 19. storočia vydaných na území 
Slovenska a pod. 

Archív literatúry a umenia priebežne dopĺňal fond archívnych dokumentov (literárne a hudobné 
rukopisy a fotografie). Navštívilo ho 1 001 (1 080 v roku 2009) bádateľov, počet výpožičiek archívnych 
dokumentov dosiahol číslo 61 981 (76 602 v roku 2009). Stav zbierok je 1 640 287 jednotiek – 
literárnych a hudobných rukopisov, mikrofilmov a fotografií (1 602 119 jednotiek v roku 2009). 

Národný biografický ústav získal 634 biografických dokumentov (dotazníkov, výpisov z matrík, 
personálnych bibliografií) a 530 biografických výstrižkov zo súčasnej i staršej tlače. Pripravil zborník 
Biografické štúdie, vydal Biografický lexikón Slovenska. K významným prezentačným podujatiam, 
ktoré zabezpečoval, patria semináre a podujatia k výročiam spisovateľov a dejateľov (napr. A. A. 
Baníka, P. Floreka, I. Kotvana a pod.). Najväčším podujatím bol odborno-metodický seminár 
s medzinárodnou účasťou Škola praktickej genealógie. 

Slovenské národné literárne múzeum (Martin) doplnilo v roku 2010 fond o 342 zbierkových 
predmetov. Návštevnosť sa znížila na 11 695 návštevníkov. Slovanské múzeum A. S. Puškina 
(Brodzany) doplnilo v roku 2010 zbierkový fond o 52 (v r. 2009 o 13) nových zbierkových predmetov. 
Celkový počet návštevníkov dosiahol 2 935 osôb (3 514 osôb v roku 2009). 

SNK sa podieľala aj na správe Národného cintorína v Martine, ktorý navštívilo 19 367 návštevníkov. 
 
� Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej len „UKB“) 
 

UKB v roku 2010 zabezpečovala úlohy, ktoré jej ukladá zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach 
a zriaďovacia listina. Súbežne zabezpečovala realizáciu záverov Stratégie rozvoja slovenského 
knihovníctva na roky 2008 – 2013. Knižnica poskytovala celú škálu tradičných, ale aj nových, 
moderných služieb – najmä kvalitných referenčných, reprografických a digitalizačných služieb. Svojim 
používateľom ponúkla vlastné a externé informačné zdroje on-line, virtuálne, digitálne aj pomocou 
vzdialeného prístupu a pomocou metavyhľadávača. Pokračovala v elektronizácii katalógov 
a v digitalizácii vecných katalógov starších fondov. V uplynulom období zabezpečovala rutinnú 
prevádzku knižnično-informačného systému Virtua. Multifunkčné kultúrne centrum UKB zavŕšilo v roku 
2010 náročný proces formovania rozhodujúcich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov svojej 
činnosti. Realizovalo 557 kultúrno-vzdelávacích podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 21 839 návštevníkov 
(rok 2009 13 013 akcií s 40 342 návštevníkmi). 

UKB zabezpečovala tvorbu celoštátneho súborného katalógu periodík, pričom úzka spolupráca 
prebiehala so všetkými knižnicami v republike podieľajúcimi sa na kooperatívnej katalogizácii 
v súbornom katalógu periodík. V roku 2010 kompletne zreštaurovala a zakonzervovala 314 ks 
historických dokumentov, z toho 69 ks vzácnych tlačí zo 16. a 17. storočia. 

UKB aktívne spolupracovala so zahraničnými inštitúciami – pokračovala v realizácii projektu Česká 
knižnica v UKB a Slovenská knižnica v Národní knihovne v Prahe. Veľká pozornosť sa venovala 
rozširovaniu spolupráce  s knižnicami v zahraničí a  medzinárodnej výmene publikácií.  Úspešne 
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pokračovala činnosť centra INFO USA, Centra ruských štúdií, Rakúskej knižnice, Informačného 
a dokumentačného strediska UNESCA, Depozitnej knižnice NATO a  Britského centra. Plnila aj úlohy, 
ktoré jej vyplynuli zo zapojenia knižnice do medzinárodných projektov a mimovládnych združení 
a organizácií pod záštitou OSN, UNESCO a EÚ. Stredisko UNESCO v UKB vykonávalo  funkciu 
Sekretariátu Slovenského výboru pre program UNESCO Pamäť sveta. V rámci medzinárodného projektu  
Digitálne fórum Stredná a Východná Európa pokračovala UKB v spolupráci so Szechényho knižnicou 
v Budapešti a Bavorsko štátnou knižnicou v digitalizácii najvýznamnejších bratislavských novín 
Pressburger Zeitung. Vydala 47 ročníkov Pressburger Zeitung. V spolupráci s NATO usporiadala 
odbornú konferenciu Slovenské bezpečnostné fórum 2010. V súčasnosti zabezpečuje aktualizáciu 
a skvalitňovanie obsahovej a formálnej stránky internetovej prezentácie slovenskej kultúry – Kultúrny 
profil Slovenska. 

Pokračoval rozvoj služby EoD (digitalizácia na objednávku) – vyhotovili 462 digitálnych 
dokumentov (v roku 2009 137). V rámci medzinárodného systému ISSN sa zabezpečovala činnosť 
Národnej agentúry ISSN, ktoré pridelilo 223 čísiel (195 v roku 2009). 
 
� Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (ďalej len „ŠVK BB“) 
 

ŠVK BB ako univerzálna vedecká knižnica so špecializovaným organizačným útvarom Literárnym 
a hudobným múzeom, je kultúrnou, informačnou, zberateľskou, vedeckou, vzdelávacou inštitúciou 
v oblasti knižničnej, bibliografickej, literárnomúzejnej, hudobnomúzejnej, kultúrno-vzdelávacej 
a vydavateľskej činnosti. 

V porovnaní s rokom 2009 počty registrovaných používateľov, návštevníkov a výpožičiek mierne 
klesli. Napriek propagácii služieb knižnice sa zaregistrovalo menej používateľov, celkový pokles počtu 
používateľov však nedosahuje 0,6%. Pokles počtu návštevníkov v knižnici súvisí aj s možnosťou 
prístupu k on-line katalógu, kde čitateľ môže nájsť všetky informácie o dostupnosti dokumentu 
a s možnosťou využívania rôznych on-line služieb. Výrazný nárast počtu návštevníkov zaznamenali 
jazykové študovne, ktorých knižnica prevádzkuje 5. V roku 2010 navštívilo webovú stránku 299 741 
návštevníkov. Ako mimoriadne úspešné sa ukázali knižnicou organizované podujatia, ktoré v roku 2010 
navštívilo až 97 464 návštevníkov. 

V rámci edičnej činnosti bolo vydaných 11 edičných titulov, 7 katalógov výstav a zabezpečili 
vydávanie vlastného periodika Knižničné noviny. 

Používateľom bolo k dispozícii 12 špecializovaných študovní a pracovisko pre slabozrakých 
a nevidiacich. 

Štátnej vedeckej knižnici bolo v roku 2010 v rámci akreditačného konania udelené Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR Osvedčenie o spôsobilosti pracoviska vykonávať výskum a vývoj 
s platnosťou do roku 2016. Vedeckovýskumná činnosť oddelenia bibliografie sa v rámci spracovaného 
plánu vedeckovýskumnej činnosti na roky 2009 – 2013 pokračovala v riešení nasledujúcich úloh: 
„Bibliografický systém protifašistického hnutia a Slovenského národného povstania“, „Dejiny knižnej 
kultúry a Program regionálnej retrospektívnej bibliografie mesta“, „Fenomén osobnosti vo vyučovaní“, 
„Tlače 18. – 19. storočia na území mesta Banská Bystrica“ a „Jozef Murgaš – vedec, kňaz, umelec“. 
V roku 2010 bol zároveň spracovaný nový projekt „Využitie fondov knižníc vo vyučovaní slovenskej 
literatúry“. 

V rámci realizácie projektu knižnično-informačného systému 3. generácie (KIS3G) koordinovala 
a metodicky usmerňovala správu seriálov v celoslovenskej databáze a zorganizovala 4 školenia modulu 
Seriály a 1 školenie modulu Akvizícia. 
Literárne a hudobné múzeum ako organizačná súčasť knižnice na základe prieskumu a vedeckého 
výskumu zhromažďuje, zhodnocuje a odborne spracováva zbierkové predmety ako súčasť kultúrneho 
dedičstva. Múzeum je zamerané na literárny a hudobný život na Slovensku, dokumentáciu výroby 
a uplatňovanie ľudových hudobných nástrojov a bábkarské tradície na území Slovenska. 

Zbierkový fond múzea sa rozrástol o 948 jednotiek - 952 kusov (v roku 2009 – 641 jednotiek) zo 
všetkých oblastí dokumentácie. Všetky zbierky boli spracované v elektronickej prvostupňovej evidencii 
v počte 948 prírastkových čísiel. Múzeum pokračovalo v retrospektívnom spracovaní starších zbierok 
v systéme ESEZ v počte 3 700. V druhostupňovej evidencii bolo kurátormi spracovaných 728 jednotiek 
zbierkových predmetov a retrospektívne 1 205. Konzervovaných bolo 32 zbierkových predmetov. 
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Múzeum zabezpečovalo počas roka prevádzku nasledovných expozícií: Múzeum – domov múz 
v Banskej Bystrici, Ľudové hudobné nástroje na Slovensku v Banskej Bystrici, Pamätný dom J. G. 
Tajovského a pamätná izba J. Murgaša v Tajove, a Pamätná izba P. Tonkoviča v Podkoniciach. 
Expozície LHM spolu navštívilo 6536  návštevníkov (v roku 2009 –9132). V roku 2010 zabezpečilo 
múzeum 11 vlastných výstav a 4 putovných výstav, pripravilo 5 edičných titulov, 48 článkov v odbornej 
a popularizačnej tlači a 19 príspevkov v rozhlase a televízii. 
 
 
� Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ďalej len „ŠVK KE“) 
 

ŠVK KE ako univerzálna vedecká knižnica je kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou 
inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, vedecko-výskumnej a kultúrno-vzdelávacej činnosti. 

Knižnica poskytuje služby aj pre nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom sprístupňovania 
zvukových kníh a periodík vo formáte MP3 a knižničného fondu a informácií pomocou špeciálneho 
softvéru JAWS & Fine Reader a zabezpečuje prístup na internet pre nevidiacich. 

Na rok 2010 bol schválený prioritný projekt „Retrokonverzia katalógov“, v rámci ktorého sa 
spracovalo 58 800 záznamov a 85 602 exemplárov. 

Pre zlepšenie ochrany knižničného fondu sa v sledovanom roku pokračovalo s prístrojovým 
vysušovaním muriva v skladových priestoroch suterénu v hlavnej budove. Kníhviazačská dielňa 
zabezpečila väzbu, preväzbu a opravu poškodených kníh. Celkove bolo v knižnici zaviazaných 1 125 
zväzkov. V rámci ochrany historických fondov referát reštaurovania a konzervovania v roku 2010 
kompletne zreštauroval 8 historických tlačí, 1 645 listov, zakonzervovaním prešlo 315 historických tlačí. 

Knižnica sa prezentuje verejnosti aj prostredníctvom kultúrno-spoločenských a vzdelávacích 
podujatí. V roku 2010 boli zorganizované 4 odborné semináre a 337 vzdelávacích a kultúrno-
spoločenských podujatí s návštevnosťou 8 691 návštevníkov. V rámci prioritného projektu 
„Medzinárodná spolupráca SR a Bulharska – výstava Cyril a Metod“ knižnica zabezpečila spoluprácu 
s Bulharskými kultúrnymi inštitúciami a zorganizovala 2 tematické výstavy. 

V roku 2010 knižnica, v rámci prioritného projektu „Názorné katalógy – digitalizácia obalov 
a obsahov dokumentov“, skúmala právne a technologické možnosti uverejňovania obsahov a obalov 
knižničných dokumentov v knižničných katalógoch prístupných on-line. 

Na základe Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj sa oddelenie bibliografie 
pracovalo na výskumnej úlohe Plánu Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie „Bibliografia 
článkov z inorečových novín a časopisov vychádzajúcich na Slovensku v rokoch 1901-1918“, v rámci 
ktorej sa spracovalo 1 113 záznamov. V spolupráci s ďalšími knižnicami sa v roku 2010 uskutočňoval aj 
biografický výskum, s výsledkom 426 vypracovaných personálnych hesiel. Knižnica pokračovala 
v spolupráci na tvorbe slovenskej národnej bibliografie (SNB) a koordinovala ju v špecifických vedných 
odboroch baníctva, hutníctva, geológie a krajinnej ekológie a bibliograficky spracovávala 
dokumenty týkajúce sa rómskeho etnika (2027 nových záznamov).  

V oblasti plnenia úloh na úseku bibliografie knižnica pokračovala napr. v riešení výskumnej úlohy 
Bibliografia článkov z inorečových novín a časopisov vychádzajúcich na Slovensku v rokoch 1901 – 
1918. 
 
� Štátna vedecká knižnica v Prešove  (ďalej len „ŠVK PO“) 
 

ŠVK PO ako univerzálna vedecká knižnica  je kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou 
inštitúciou v oblasti knižničnej, bibliografickej, vedeckovýskumnej, kultúrno-vzdelávacej a 
vydavateľskej činnosti. Prezenčné knižnično-informačné služby knižnica zabezpečuje v 7 študovniach a 
čitárni. 

V roku 2010 realizovala knižnica prioritný projekt „Typografické zabezpečenie edičnej činnosti“ a 
vydala 4 tituly (v roku 2009 – 5). V tomto roku sa tiež začala realizácia 3-ročného projektu Najstaršia 
kronika mesta Prešov. V rámci prioritného projektu „Retrokonverzia knižničného fondu ŠVK“ bolo 
spracovaných 57 916 záznamov. V súlade so schváleným prioritným projektom „Riešenie opráv 
objektov ŠVK“ boli uskutočnené sanačné práce skladov v kaštieli Záborské a ďalšie menšie opravy 
ostatných skladových priestorov. V oblasti informačných technológií začala knižnica budovať 
klimatizovaný priestor pre uloženie serverov vďaka podporenému prioritnému projektu „Vybudovanie 
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serverovne – zvýšenie bezpečnosti informačných systémov knižnice“. Dokončenie projektu sa presúva 
na rok 2011. Ďalšie zrealizované projekty sa týkali nákupu informačných zdrojov, nákupu stojanov na 
časopisy do voľného výberu, vytvorenie skenovacieho pracoviska a nákup nehnuteľnosti. 

Knižnica zorganizovala 114 kultúrno-vzdelávacích podujatí, ktoré zahŕňali výstavy dokumentov 
z vlastného knižničného fondu, odborné podujatia, prednášky, besedy a prezentácie. 

V rámci informačno-vedeckého centra bol zabezpečený vzdialený prístup prostredníctvom systému 
Naviga do 14 databáz a bolo uskutočnených 1 520 vyhľadávaní (v roku 2009 – 708). 
 
� Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči (ďalej len „SKN“) 
 

SKN je špeciálna knižnica, ktorej hlavným účelom a predmetom činnosti 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 (Braillovo písmo, tlač so zväčšeným 
typom písma, zvukové nahrávky, digitalizácia textov a reliéfna grafika), pôsobí ako koordinačné, 
bibliografické, metodické a vzdelávacie centrum pre nevidiacich a slabozrakých na Slovensku. 

Knižničný fond knižnice tvoril v roku 2010 – 38 891 kn. j. (v roku 2009 – 39 773), z toho 5 460 kn. 
j. bolo braillovských dokumentov (v roku 2009 – 6 233) a 33 431 kn.j. zvukových dokumentov (v roku 
2009 – 33 540). 

V knižnično-informačnej oblasti zaznamenala organizácia v roku 2010 celkový prírastok  
knižničného  fondu 3 391 kn. j. (v roku 2009 – 4 359), z toho zvukové dokumenty tvorili 3 155 kn. j. 
zvukových dokumentov (v roku 2009 – 3 514) a braillovské dokumenty 236 kn. j. (v roku 2009 – 845). 

V rámci edičnej činnosti uskutočnila knižnica výber literatúry na výrobu do Braillovho písma, 
zvukového a digitálneho záznamu. K 31. 12. 2010 edičná komisia zadala do výroby celkom 224 kníh, 
z toho 145 do zvukovej podoby a 79 kníh do Braillovho písma. Bibliograficky spracovala knižnica 5 
bibliografií. Z hľadiska modernizácie knižničného fondu zabezpečila prepis zvukových nahrávok z 
audiokaziet na CD a DVD nosiče v nových formátoch. Knižnica tiež zabezpečila ochranu nových 
nosičov novými ochrannými obalmi. 

V roku 2010 knižnica poskytovala absenčné, prezenčné a zásielkové výpožičné služby zvukových 
a braillovských dokumentov čitateľom na celom Slovensku i v zahraničí, cirkulačnú výpožičnú službu 
prostredníctvom oddelení pre nevidiacich a slabozrakých v 30 spolupracujúcich knižniciach. 
Zabezpečovala sa aj pravidelná týždenná donáška kníh do domu používateľom v sídle knižnice. 

Knižnica každoročne zabezpečuje vydávanie 17 titulov periodík vo viacerých mutáciách – 
v Braillovom písme 6 časopisov, vo zvuku – na CD nosičoch 12 časopisov, v digitálnej podobe – CD, 
audioweb, internet a jeden časopis pre slabozrakých v čiernotlači so zväčšených typom písma 1 časopis. 
Zakúpením braillovskej tlačiarne BRAILLO 440 SW sa zlepšila kvalita a väzba vydávaných časopisov. 
Počet predplatiteľov vydávaných periodík bol 600. Rastie záujem predovšetkým o zvukové časopisy 
a periodiká poskytované e-mailom alebo na CD. V roku 2010 knižnice vydala slepecké kalendáre – 
jednolistový, stolový, historický, cirkevný – a vianočné reliéfne pohľadnice. 

Vyexpedovaných bolo 6 541 zásielok periodík v Braillovom písme, 1 351 individuálnych 
braillovských objednávok, 8 979 zvukových zásielok. 

V tlači Braillovho písma bolo za rok 2010 vytlačených 341 329 listov, z toho mechanicky 69 810 
listov a vyrobených 8 790 reliéfnych obrázkov do učebníc, časopisov a neperiodických publikácií. Podľa 
edičného plánu bolo vyrobených 93 titulov kníh; 10 publikácií v Braillovom písme a kombinovanou 
tlačou bolo vyrobených na základe objednávok. Knižnica zorganizovala 30 kultúrno-spoločenských 
podujatí, ktorých sa zúčastnilo 816 návštevníkov. Medzi úspešné podujatia patrila výstava k 130. výročiu 
úmrtia Mateja Hrebendu, okrem výstavy sa pri tejto príležitosti inštalovala aj stála expozícia o živote 
a diele tohto nevidiaceho šíriteľa knižnej kultúry – Izba Mateja Hrebendu. Knižnica pokračovala v 
rozvíjaní projektu Digitálnej knižnice. Zvýšením rýchlosti internetového pripojenia sa v značnej miere 
skrátil čas potrebný na stiahnutie jednotlivých kníh. Začiatkom roka 2010 bolo na webovej stránke 
knižnice prístupných 997 digitálnych zvukových kníh a časopisov, do konca roka ich počet vzrástol na 1 
604. Prírastok digitálnej knižnice sa dosiahol vďaka projektu Digitalizácia: nevidiaci pre nevidiacich, 
v ktorom nevidiaci pomáhajú digitalizovať zvukové knihy z archívu knižnice. 
 

∗     ∗     ∗ 
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Múzeá a galérie  
 
 Ministerstvo kultúry je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť múzeí a galérií. Múzeá a 
galérie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry patria medzi vrcholné zbierkotvorné inštitúcie, 
ktorých poslaním je nadobúdať, odborné spravovať, prezentovať a ochraňovať zbierkové predmety 
tvoriace významnú súčasť kultúrneho dedičstva. Zabezpečujú aj výkon odbornej metodickej  činnosti pre 
sústavu múzeí a galérií v Slovenskej republike. V zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva sú Slovenské 
národné múzeum, Slovenské technické múzeum v Košiciach, Múzeum SNP v Banskej Bystrici a 
Slovenská národná galéria. 
 
� Slovenské národné múzeum (ďalej len „SNM“) 
 

SNM je vrcholnou zbierkotvornou, vedecko-výskumnou, metodickou a kultúrno-vzdelávacou 
inštitúciou s celoštátnou pôsobnosťou pre oblasť základných múzejných odborných činností, ktorej 
poslanie stanovuje zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej 
hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov a v konkrétnej podobe definuje zriaďovacia listina Slovenského národného múzea. 

V priebehu roka 2010 zabezpečovalo realizáciu základných múzejných činností ako nadobúdanie 
zbierkových predmetov, odborná evidencia zbierok, zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany priestorov 
a objektov, v ktorých sú tieto predmety uchovávané a prezentované, odborná ochrana zbierkových 
predmetov (odborné uloženie a odborné ošetrenie zbierok), pokračovalo sa v riešení vedecko-
výskumných úloh a v sprístupňovaní zbierkových predmetov, zbierok a historických objektov v správe 
SNM verejnosti. 

SNM pokračovalo v realizácii vedecko-výskumnej činnosti v súlade s odborným zameraním 
jednotlivých organizačných zložiek múzea. Realizácia vedecko-výskumnej činnosti SNM je pri tom aj 
naďalej vymedzená úsilím dopĺňať zbierkový fond vlastnou vedecko-výskumnou činnosťou, ako aj 
snahou vedecky zhodnocovať zbierkový fond múzea. Celkovo bolo v roku 2010 riešených 119 vedecko-
výskumných úloh. 

SNM zároveň pokračovalo v realizácii projektu CEMUZ (Centrálna evidencia múzejných 
zbierkových predmetov). V marci 2010 bol v SNM – Múzeu židovskej kultúry v Bratislave úspešne 
ukončený (ako súčasť projektu CEMUZ) projekt „Múzeum 21. storočia“ týkajúci sa uplatnenia 
technológií RFID (rádiofrekvenčné identifikátory) v múzejnej praxi (aplikácia moderných IK technológií 
v oblasti správy zbierok pamäťových a  fondových inštitúcií). Proces digitalizácie a overovanie 
uplatňovania technológii RFID v múzejnej praxi pokračoval v SNM – Múzeu bábkarských kultúr 
a hračiek, hrad Modrý Kameň. Všetky zbierkové predmety múzea boli označené RFID kódom a následne 
boli vizualizované (v celkovom počte 200 ks zbierkových predmetov). Súčasne bol katalogizačný systém 
ESEZ 4G (elektronický systém evidencie zbierok) rozšírený o funkcionalitu komplexnej správy 
múzejných zbierok prostredníctvom technológie RFID. 

K ďalším úlohám špecializovaných múzeí SNM realizovaných v roku 2010 patrili aj repasácie 
a prípravy nových expozícií. Medzi významné aktivity v tomto smere patrilo najmä sprístupnenie novej 
expozície SNM – Prírodovedného múzea v Bratislave Zázrak prírody – Biodiverzita Slovenska. Menšie 
úpravy vo svojich expozíciách realizovali napr. SNM – Múzeum Bojnice (Zámocká expozícia v 
Grófskom byte) a SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku (v stálej expozícii Dejiny a kultúra 
Chorvátov na Slovensku). SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre reinštalovalo expozíciu Živé 
remeslo hrnčiarske a SNM – Spišské múzeum v Levoči časť expozície v NKP Spišský hrad. Veľký dôraz 
v oblasti expozičnej činnosti v SNM bol zameraný na prípravu nových expozičných celkov v súlade so 
Stratégiou rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011 (expozície pre Bratislavský hrad). 

V sledovanom období pripravilo SNM celkovo 184 výstav (napr. Múzeá národnostných a etnických 
menšín v rámci dlhodobého cyklu Múzeá a etniká pripravili výstavu Ohýbaj ma mamko, ďalším nosným 
výstavným projektom bola výstava Majstri ducha, na ktorej sa popri SNM podieľalo aj Slovenské 
technické múzeum a Slovenská akadémia vied, SNM – Spišské múzeum v Levoči realizovalo výstavu 
Levočská biela pani a pod.). Z uvedeného celkového počtu výstav bolo až 93 vlastných, 36 prevzatých, 
27 repríz, 8 výstav bolo dovezených zo zahraničia a 19 výstav bolo vyvezených do zahraničia. 
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 V rámci kultúrno-vzdelávacej, resp. inej prezentačnej činnosti múzeum pokračovalo vo 
vzdelávacom projekte Škola v múzeu - Veda hrou, realizované však bolo i množstvo prednášok, 
seminárov, vyučovacích hodín, kultúrnych podujatí, konferencií, koncertov, premietaní, komponovaných 
programov, interaktívnych hier, ale napr. aj denné letné tábory pre deti počas školských prázdnin. 
Celkovo bolo zrealizovaných 1808 prezentačných podujatí. V júni 2010 začalo v priestoroch SNM 
pôsobiť Detské múzeum, ktoré je spoločným projektom SNM a neziskovej organizácie o. z. Art Friends. 
Aktivity Detského múzea prezentujú históriu a podobu každodennosti a hmotnú kultúru minulosti. 
 
� Slovenské technické múzeum (ďalej len „STM“) 
 

STM je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou pre oblasť dejín techniky 
a exaktných vied. STM pokračovalo aj v roku 2010 v zabezpečovaní úloh vo všetkých oblastiach svojej 
činnosti v súlade s hlavným poslaním a predmetom činnosti múzea definovanými v zriaďovacej listine 
STM. Šlo najmä o vykonávanie základných odborných činností, ktorými sú nadobúdanie, odborná 
evidencia a zabezpečovanie ochrany a bezpečnosti zbierkových predmetov, ďalej riešenie vedecko-
výskumných úloh a o prezentáciu zbierkových fondov STM formou stálych expozícií, krátkodobých 
a dlhodobých výstav. Múzeum pokračovalo v budovaní odbornej knižnice, dokumentácie a archívu. 
Výsledky svojej práce zverejňovalo a popularizovalo v publikáciách, v periodickej i neperiodickej tlači. 
Zároveň poskytovalo informačné, odborno-poradenské a ďalšie odborné služby v súlade so svojim 
poslaním a zameraním na oblasť dejín vedy a techniky. 

V roku 2010 získalo múzeum do svojho zbierkového fondu 264 ks zbierkových predmetov 
získaných zberom, kúpou, prevodom správy, ale aj darom. Pokračovalo sa v odbornom spracovávaní 
zbierkových predmetov formou prvostupňovej a druhostupňovej evidencie, vrátane elektronického 
spracovania zbierok. Múzeum zároveň pokračovalo v spracovaní elektronického výkladového slovníka 
múzejnej terminológie pre oblasť technických vied, ktorý je súčasťou projektu CEMUZ. Databáza 
„Múzejného tezauru“ bola naplnená celkom 2052 záznamami. 

V roku 2010 bolo v STM ošetrených celkovo 123 ks zbierkových predmetov. Za hodnotené obdobie 
bolo pracovníkmi konzervátorskej a reštaurátorskej dielne STM komplexne zreštaurovaných 105 ks 
zbierkových predmetov, zakonzervovaných bolo 17 ks zbierkových predmetov a dodávateľsky bolo 
zreštaurovaný 1 zbierkový predmet. Na úseku nehnuteľných technických pamiatok zabezpečovalo 
múzeum správu objektov NKP Hámor v Medzeve, Solivar a Huta Karol Vlachovo (napr. v Medzeve bola 
ukončená II. etapa realizácie rekonštrukcie technickej pamiatky Hámor týkajúca sa doriešenia prívodu 
vody a obnovy funkčnosti historického hámra). 

STM riešilo v sledovanom období 10 vedecko-výskumných úloh zameraných na spracovanie dejín 
vybraných priemyselných odvetví, prístrojovej techniky a priemyselného dedičstva (napr. Rádio a TV, 
Chémia a chemický priemysel - ukončených bolo 6 úloh. 

Počas celého roka STM priebežne zabezpečovalo prevádzku stálych expozícii, ich údržbu 
a funkčnosť dynamických exponátov. Spravovalo celkovo 29 expozícií, z ktorých dve boli verejnosti 
sprístupnené ako nové expozície – Hutníctvo (historická časť) a Medzevské hámorníctvo. Pokračovali 
práce na príprave libreta pre plánovanú reinštaláciu expozície historických hodín v kaštieli Budimír 
a novú expozíciu Baníctvo na Spiši a Dejiny chémie a chemického priemyslu na Slovensku a spracovaný 
bol aj scenár novej expozície Rozhlas a televízia. 

Počas roka 2010 bolo v STM realizovaných 39 krátkodobých výstav, vrátane projektov pripravených 
mimo územia Slovenskej republiky. Z uvedeného celkového počtu výstav bola 1 vlastná, 5 repríz, 29 
výstav bolo prevzatých od iných inštitúcii. Do zahraničia boli vyvezené 2 výstavy a 2 výstavy boli 
dovezená zo zahraničia. K nosným výstavám v roku 2010 patrili napr. Letecká meteorológia a počasie, 
Zvony, zvonce, zvončeky a Osobnosti vedy a techniky na Slovensku. 

V rámci edičnej činnosti boli vydané 3 zborníky (Aurel Stodola 150. výročie narodenia, Ochrana 
pamiatok dopravy v rámci Slovenska, Odborná ochrana zbierkových predmetov), 3 katalógy (Geodetická 
technika v zbierkovom fonde STM, Z dejín fyziky, Expozície STM a vysunuté pracoviská), drobné tlače 
(22 ks) – propagačné skladačky k stálym expozíciám (Astronómia a planetárium, Energetické oddelenie 
A. Stodolu, Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej, NKP Solivar Prešov, Z dejín fyziky, Múzeum 
kinematografie rodiny Schusterovej Medzev) a pod. 

V roku 2010 navštívilo expozície, výstavy a iné prezentačné podujatia STM celkovo 72 040 
návštevníkov. 
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� Slovenská národná galéria (ďalej len „SNG“) 
 

SNG je vrcholná štátna zberateľská, vedecko-výskumná, metodická a kultúrno-výchovná inštitúcia 
s celoštátnou pôsobnosťou. 

SNG v roku 2010 pokračovala v realizácii akvizičnej činnosti – podarilo sa jej nadobudnúť 779 
kusov zbierkových predmetov. K najhodnotenejším akvizíciám v zbierke starého umenia patrí záchranný 
nákup tabuľovej maľby „Ukrižovanie od Majstra z Okoličného“. Zbierka moderného a súčasného 
umenia bola obohatená nákupmi a darmi o diela mnohých významných súčasných slovenských umelcov. 

Prioritou reštaurátorských činností boli v roku 2010 práce súvisiace s plánovanými reštaurátorskými 
aktivitami a prioritnými výstavnými projektmi SNG. Celkovo bolo ošetrených 128 diel, kompletne 
zreštaurovaných 14 diel a rozpracovaných 12 diel. 

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti riešené úlohy korešpondovali s pripravovanými výstavami. 
SNG zároveň participovala na projektoch medzinárodnej spolupráce. V roku 2010 poverení odborní 
pracovníci pokračovali v riešení stanovených vedecko-výskumných úloh. Išlo napríklad o nasledovné 
výskumné a prípravné práce na projektoch: „Dejiny slovenského výtvarného umenia – Renesancia, Július 
Koller, Osemdesiate - postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985 – 1992, Juraj Bartoš, Ján 
Rombauer, Vladimír Dedeček“. Prípravné práce pokračovali na ďalšom plánovanom výstupe dlhodobého 
výstavno-edičného cyklu SNG „Dejiny slovenského výtvarného umenia – 19. storočie“.  

Pripravené boli aj hodnotné výstavné projekty. Z dlhodobého hľadiska treba vyzdvihnúť výstavu 
gotiky v Museé Cluny v Paríži – „Zlatom a ohňom. Umenie Slovenska na konci stredoveku“, ktorá sa 
pripravovala niekoľko rokov a zaznamenala v odborných i diváckych kruhoch veľký úspech. SNG 
pripravila aj monografické výstavy ako napr.: „Juraj Bartusz - Gestá/body/sekundy“ a „Július Koller - 
Vedecko-fantastická retrospektíva“. Obe zaznamenali mimoriadny ohlas. Boli tiež uzatvorené dva 
projekty: veľká výstava venovaná súčasnej maľbe „Maľba po maľbe“ a výstava venovaná starému 
umeniu „Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16. – 18. storočí“. V spolupráci 
s viacerými partnermi pripravila SNG aj 8 výstavných projektov v zahraničí napr. výstavu „Ľudovít 
Fulla“ pre Slovenský inštitút vo Viedni, výstavu „Zo slovenského maliarstva 2. polovice 20. storočia“ 
pre Stále zastupiteľstvo SR pri EÚ v Bruseli. Celkovo SNG v roku 2010 zrealizovala 47 výstav, vrátane 
výstav realizovaných v zahraničí a výstav dovezených zo zahraničia. V sledovanom období navštívilo 
expozície a výstavy SNG spolu 74 733 návštevníkov. 

V rámci svojej činnosti a práce s verejnosťou SNG zrealizovala 795 kultúrno-vzdelávacích aktivít 
vrátane lektorských sprievodov, tvorivých dielní, animačných podujatí pre všetky vekové kategórie a tiež 
rôzne typy škôl, pre deti so špecifickými potrebami a zo sociálne slabšieho prostredia. Ku každému 
výstavnému projektu boli určené špecializované lektorské výklady a podujatia, ktoré mali priaznivé 
ohlasy vo verejnosti.  

Informatizácia a digitalizácia zbierkových fondov bola aj roku 2010 prioritou v oblasti odbornej 
evidencie zbierok. Pokračoval projekt Centrálna evidencia diel výtvarného umenia – Informačný systém 
pre zbierkotvorné galérie (CEDVU-ISG). Pracovníci SNG  koncom roku 2010 participovali na príprave 
materiálu „Digitalizačný plán“ pre potreby národného projektu „Digitálna galéria“. 
 
� Múzeum Slovenského národného povstania (ďalej len „M SNP“) 
 
 M SNP je špecializovaným múzeom s celoštátnou pôsobnosťou na dokumentáciu dejín druhej 
svetovej vojny, protifašistického odboja a slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 až 1945. Je vrcholnou 
zbierkotvornou, vedecko-výskumnou, kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti svojej špecializácie a je 
ústredným informačným, metodickým, koordinačným a vzdelávacím centrom pre múzejnú činnosť 
v oblasti predmetnej špecializácie. 
 M SNP realizovalo v uplynulom roku predovšetkým činnosti vyplývajúce zo zriaďovacej listiny 
a z Plánu hlavných úloh na rok 2010. Prioritou v roku 2010 bolo riešenie havarijného stavu uloženia 
múzejných zbierok a roky neriešené nedostatočné vybavenie konzervátorských dielní. 
 M SNP pokračovalo v realizácii akvizičnej činnosti. Zbierkový fond múzea bol obohatený celkom 
o 433 kusov zbierkových predmetov a archívnych dokumentov, ktoré boli súčasne spracované 
v chronologickej evidencii. V rámci odbornej správy zbierok bolo do roku 2010 elektronicky 
spracovaných celkovo 10 770 záznamov. Viac ako 3 500 záznamov bolo prekonvertovaných do systému 
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ESEZ 4G a odoslaných do centrálnej evidencie múzejných zbierok (CEMUZ). 
 Vykonaná bola mimoriadna revízia múzejných zbierok z dôvodu ich premiestnenia do náhradného 
depozitára počas rekonštrukcie pôvodného depozitára. Mimoriadna revízia zbierkových predmetov 
z dôvodu krádeže sa konala aj v Pamätníku Nemecká, kde doposiaľ neznámym páchateľom, bolo 
z expozície odcudzených 12 zbierkových predmetov (aj napriek funkčnému elektronickému 
zabezpečovaciemu systému). 
 M SNP intenzívne pokračovalo  v odbornom ošetrovaní zbierkových predmetov - odborne bolo 
ošetrených celkovo 573 ks zbierkových predmetov a archívnych dokumentov. 

Vo svojej činnosti kladie mimoriadny dôraz na realizáciu vedecko-výskumnej činnosti. Odborní 
zamestnanci múzea riešili 8 nových aj pokračujúcich vedecko-výskumných úloh (napr. Oslobodenie 
Slovenska, SNP a činnosť pancierových vlakov, Slovensko-sovietske diplomatické vzťahy, Opozičné 
a odbojové prúdy a skupiny na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 atď.). 
 M SNP v roku 2010 malo prístupných celkovo 7 stálych expozícií a pripravilo 22 vlastných, alebo 
prevzatých výstav. Najviac navštevovanou expozíciou múzea aj v roku 2010 naďalej bola Slovenská 
národná expozícia Tragédia slovenských Židov v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Osvienčime. 
Expozície a výstavy M SNP v roku 2010 spolu navštívilo 368 030 osôb. 

V rámci vzdelávacích, kultúrno-prezentačných aktivít M SNP realizovalo v roku 2010 celkovo 59 
podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 19 532 návštevníkov. K mimoriadne úspešným projektom patril aj 
v roku 2010 projekt IPV – I Štefánik – jedinečný exponát – funkčný pancierový vlak. Jeho prezentácia 
na rôznych miestach Slovenska a v meste Szécsény (Maďarsko) dosiahla návštevnosť 73 501 
návštevníkov. M SNP pokračovalo v realizácii overených aktivít ako sú otvorené hodiny dejepisu, 
prednášková činnosť, besedy pre žiakov základných a študentov stredných škôl. 
 

∗     ∗     ∗ 
 
Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra  
 
� Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ďalej len „ÚĽUV“) 
 

ÚĽUV je štátna príspevková organizácia zriadená zákonom SNR č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej 
výrobe a umeleckých remeslách. V zmysle uvedeného zákona zabezpečuje ochranu, propagáciu a rozvoj 
ľudovej umeleckej výroby ako zložky kultúrneho dedičstva. Predmetom záujmu ÚĽUV je najmä 
nehmotné kultúrne dedičstvo v podobe vedomostí a zručností uplatňovaných ľudovými výrobcami a ich 
súčasnými pokračovateľmi a estetické bohatstvo vzorov využívaných v práci s prírodnými materiálmi, 
zároveň aj hmotné kultúrne dedičstvo v podobe zbierky vzorov ľudovej umeleckej výroby.  
 ÚĽUV sa v roku 2010 zameral najmä na rozvoj vzdelávania všetkých vekových kategórií, edičnú 
činnosť, dokumentačnú a  výstavnú činnosť, pričom sa usiloval aj o skvalitnenie podmienok pre všetky 
činnosti budovaním regionálnych centier remesiel (RCR). 

ÚĽUV prostredníctvom RCR organizuje školy remesiel so systémom akreditovaných kurzov, 
prednášky pre verejnosť, semináre, prezentácie, exkurzie a tematické výstavy. RCR sa stávajú partnermi 
pre školy, centrá voľného času, realizujú programy pre seniorov, sú prirodzeným miestom stretávania sa 
dobrovoľných združení remeselníkov a v neposlednom rade aj inšpiratívnym miestom pre spoznávanie 
výrobkov šírených pod značkou ÚĽUV. Zámerom RCR sú i samostatné kurzy remesiel pre všetky 
vekové kategórie, podporovanie osobného záujmu, odbornosť, tvorivosť, manuálna zručnosť, zameranie 
na tradičné ľudové remeslo. V priebehu roka zorganizovali 199 záujmových kurzov remesiel pre všetky 
vekové kategórie, 15 prednášok, 8 tematických exkurzií, taktiež ÚĽUV predstavil na Kongrese Norges 
Husflidslag a Konferencii Federácie severských remesiel v Oslo (Nórsko) vzdelávacie aktivity Školy 
remesiel ÚĽUV. 

V sledovanom období ďalej pokračovali vo svojej činnosti aj kluby – klub paličkovanej čipky 
Priadky, klub drotárov Džarek, klub remeselníkov zameraných na tvorbu z dreva Sporofa, Klub priateľov 
maľby na sklo a Klub fujaristov. 
 V rámci múzejnej činnosti v roku 2010 sa riešili otázky nového systému uloženia a zabezpečenia 
zbierkových predmetov, pokračovalo sa v evidencii a odbornom spracovaní zbierok a spracovávali sa 
výstupy pre verejné vystúpenia – prednášky a publikovanie. V roku 2010 realizovalo Múzeum ľudovej 
umeleckej výroby výskumné a dokumentačné úlohy jednak formou terénneho výskumu a jednak formou 
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výskumu archívneho. V 1. polroku 2010 bola ukončená prvostupňová evidencia. V druhostupňovej 
evidencii bolo v roku 2010 celkom spracovaných 569 zbierkových predmetov. Do zbierkového fondu 
pribudlo spolu 128 prírastkov. Múzeum v roku 2010 zariadilo nový Depozitár č. 6 (textilné zbierky) 
a začala tiež pracovať reštaurátorská dielňa múzea. 
 V oblasti edičnej činnosti organizácia vydala štyri čísla časopisu RUD – Remeslo – umenie, dizajn, 
publikácie Tylové čipky z okolia Brezovej pod Bradlom a Výroba z kože II, knihu Maľby na skle a knihu 
o maliarovi a rezbárovi, majstrovi ľudovej umeleckej výroby Dušanovi Benickom. 
 V oblasti výstavnej činnosti pokračoval ÚĽUV v realizácii výstav, ktoré prezentovali ľudovo-
umeleckých výrobcov. Organizácia mala v roku 2010 celkovo 4 vlastné výstavné priestory, v nich a 
v ďalších miestach realizovala spolu až 22 výstav (9 pôvodných výstav a 13 reinštalácií, z toho dve 
reinštalácie v zahraničí) a jeden celoslovenský festival tradičných remesiel a ľudových výrob. 
Významnou výstavou bol napr. medzinárodný projekt Sloverige predstavujúci príbuzné prejavy súčasnej 
slovenskej a švédskej remeselnej výroby. V roku 2010 UĽUV pripravil a vyhlásil 3. ročník súťaže 
V Krajine remesiel (celoslovenská výtvarno-remeselná súťaž detí) a usporiadal už 6. ročník súťaže 
remeselného dizajnu Kruhy na vode 2010. Výstavy ÚĽUV boli inštalované aj v zahraničí, napr. v 
Berlíne (Kruhy, Michal Hanula – Točenô). 
Jedným z najväčších podujatí bol 20. ročník prehliadky remesiel a ľudových výrob z celého Slovenska - 
festival Slovensko v Bratislave – Dni majstrov ÚĽUV. 
 ÚĽUV tiež kontinuálne realizoval proces starostlivosti o ľudovú umeleckú výrobu a to odbytom 
výrobkov, organizovaním vybraných druhov textilnej výroby a krojov, poradenstvom pre výrobcov, 
monitoringom remesiel a starostlivosťou o vývoj výrobkov.  
 Organizácia pokračovala v budovaní knižnice. V roku 2010 bola úspešne ukončená skúšobná 
prevádzka zavedeného knižnično-informačného systému Virtua v Knižnici ÚĽUV. Do databázy 
knižničného fondu pribudlo cca  2500 záznamov knižničných jednotiek. V súvislosti s predpokladanou 
expanziou služieb knižnice bol vypracovaný strednodobý výhľad činnosti do roku 2015. Verejnosti je od 
roku 2010 prístupný on-line katalóg knižnice. Celkove v knižnici pribudlo 560 nových spracovaných 
prírastkov a 12 nových titulov zahraničných a slovenských časopisov. 
 V roku 2010 bol ÚĽUV predstavený nórskej kráľovnej Sonji. ÚĽUV reprezentuje slovenskú 
kultúru v zahraničí pravidelnou exhibičnou činnosťou v Slovenských inštitútoch, ako aj účasťou na 
zahraničných konferenciách a fórach. V júli sa výstava Kruhy na vode v Slovenskom inštitúte v Berlíne 
stala súčasťou medzinárodnej kultúrnej prehliadky – All nations day. Okrem toho bol ÚĽUV oslovený 
s požiadavkou na prezentáciu slovenskej kultúry na Výročnom charitatívnom bazáre organizovanom 
Medzinárodným ženským klubom Sofia, AF-L'Artigiano in Fiera v Miláne a Arts and Crafts Fair 
Jerusalem. 
 ÚĽUV pokračoval vo vytváraní materiálovo-technických podmienok na zabezpečenie funkčnosti 
a prevádzku existujúcich RCR – Dvor remesiel na Obchodnej ulici v Bratislave a RCR v Banskej 
Bystrici. Zároveň zabezpečoval podmienky na rekonštrukciu objektov pre budúce RCR – v Košiciach, 
v Stupave - otvorený depozitár Múzeum ľudovej umeleckej výroby a RCR v Blatnici (vypracovanie 
projektovej dokumentácie obnovy NKP – kaštieľa v Blatnici, bolo vydané stavebné povolenie). 
Od roku 2010 uplatňuje organizácia vo svojej práci manažérsky systém riadenia kvality podľa normy 
ISO 9001, ku ktorému získala certifikáciu. V roku 2010 boli všetky realizované projekty hodnotené 
interným auditom. V novembri 2010 bol systém riadenia kvality podľa normy radu ISO v ÚĽUV 
hodnotený nezávislým externým audítorom. Plánovaný kontrolný audit potvrdil platnosť udeleného 
certifikátu aj pre ďalšie obdobie. 
 
� Národné osvetové centrum (ďalej len „NOC“) 
 

NOC je národná kultúrna ustanovizeň, vrcholná štátna inštitúcia v oblasti osvetovej a informačnej, 
vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti kultúry. Svoje aktivity vyvíja v rovine teoreticko-koncepčnej, 
poradensko-vzdelávacej, informačno-dokumentačnej, výskumno-analytickej, edičnej a publikačnej, 
prezentačno-propagačnej a organizačnej. Zabezpečuje, buduje, ochraňuje a napomáha duchovnému 
rozvoju občanov a živej neprofesionálnej kultúry, ktorá je súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva na 
Slovensku. 

V oblasti tradičnej ľudovej kultúry a osvetovej činnosti realizuje NOC aktivity formou odborného 
poradenstva, metodickej pomoci, spracúvaním systémových koncepcií, iniciovaním celoštátnych 
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programov v oblasti osvetovej činnosti, ako aj vypracúvaním projektov a spolupodieľaním sa na 
súťažných a prehliadkových aktivitách, významných celoštátnych podujatiach, odbornou garanciou 
celoštátnych súťaží záujmovej umeleckej činnosti, evidovaním, dokumentovaním, ochraňovaním a 
využívaním tradičnej ľudovej kultúry na osvetovú činnosť s prihliadnutím na špecifiká menšinových 
kultúr. 

V oblasti vzdelávania v kultúre realizuje úlohy projektovaním a realizovaním záujmového a voľno-
časového vzdelávania ako súčasti celoživotného vzdelávania, realizovaním akreditovaných foriem 
vzdelávania v oblasti kultúry a neakreditovaných foriem (tvorivé dielne, tréningy, semináre, kurzy, 
školenia a iné) pre zamestnancov a dobrovoľných pracovníkov štátnej správy, samosprávy, tretieho a 
privátneho sektora, ako aj realizovaním profesijného vzdelávania v oblasti projektového manažovania 
kultúry, usmerňovaním subjektov a jednotlivcov v danej oblasti, odborným a organizačným 
zabezpečovaním kontinuitného napojenia rezortného vzdelávania na priority vzdelávania prezentovaného 
EÚ. V roku 2010 NOC zrealizovalo nasledovné aktivity: Animátor kultúry (dvojsemestrálne dištančné 
vzdelávanie pre pracovníkov verejnej a štátnej správy v oblasti kultúry), Učiteľ spoločenského tanca, 
Dirigent speváckeho zboru, Školenie (workshop) Dobrovoľníci v kultúre. Ako ich získať a udržať?, 
Slovník miestnej a regionálnej kultúry (dlhodobý projekt v oblasti vzdelávania), Manažment kultúrneho 
turizmu. NOC taktiež spracovalo Publikáciu Kultouroperátor ako učebnicu pre plánované dištančné 
vzdelávanie v oblasti kultúry. 

V oblasti edičnej činnosti zabezpečuje vydávanie teoretických a odborno-metodických materiálov, 
repertoárových materiálov a notovín, vydáva odborné časopisy Javisko, Národná osveta s prílohou 
Reflexia kultúry a informačno-vzdelávací bulletin Sociálna prevencia. 
NOC tiež spolupracuje so zahraničím, pripravuje a realizuje projekty vyplývajúce z kultúrnych dohôd 
s inými štátmi, bilaterálnych projektov, projektov V4 a EÚ a projektov vysielania a prijímania kolektívov 
a jednotlivcov z oblasti živej neprofesionálnej kultúry. Významným medzinárodným projektom sú Dni 
tradičnej kultúry, v rámci nich sa v roku 2010 uskutočnila Tvorivá dielňa Muzičky (školiteľské 
podujatie, určené mladým členom detských a mládežníckych ľudových hudieb) a Tvorivá dielňa Malí 
tanečníci. 

Veľkú pozornosť venuje prezentačným aktivitám, sprístupňuje a prezentuje tvorivé výsledky 
v oblasti kultúry v priestore Domu umenia Bratislava (zrealizovalo 28 výstav) a Dvorany MK SR 
(zrealizovalo 16 výstav a podujatí) v polohe produkčného zabezpečenia výstavných aktivít. 

K najvýznamnejším podujatiam, na ktorých NOC participovalo v roku 2010, patrili 
najmä: Scénická žatva 2010 - 88. ročník súťaže slovenských divadelných súborov s medzinárodnou 
účasťou a 56. ročník Folklórneho festivalu Východná. 

Prioritou činnosti je aj participácia na príprave celoštátnych postupových súťaží a prehliadok 
v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a neprofesionálnej umeleckej tvorby napr.: EXIT 2010 (celoštátna 
postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla mladých), Tlmačské činohranie (celoštátna postupová 
súťaž a prehliadka amatérskeho divadla dospelých), Divadlo a deti (XIX. ročník celoštátnej postupovej 
súťaže a prehliadky ochotníckeho divadla hraného dospelými pre deti), Zlatá priadka (39. ročník 
súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti), 56. ročník Hviezdoslavovho Kubína (celoštátna 
súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov 
a divadiel poézie), Literárny Zvolen (celoslovenská postupová súťaž literárnej tvorby autorov, členov 
literárnych klubov a krúžkov), AMFO 2010 (38. ročník celoštátnej súťaže amatérskej fotografie 
a výstava), CINEAMA 2010 (18. ročník celoštátnej súťaže filmovej tvorby a videotvorby) a ďalších. 

NOC vyvíjalo aktivity aj v oblasti sociálnej prevencie. Zrealizovalo 16. ročník projektu s 
protidrogovou tematikou Prečo som na svete rád/rada. V predmetnej oblasti realizovalo aj ďalšie 
edukačno-metodické aktivity a taktiež sa aktívne zúčastnili zástupcovia NOC na podujatiach 
zahraničných subjektov k tejto problematike. 

V roku 2010 pri príležitosti Roku kresťanskej kultúry zrealizovala NOC aj projekt Kresťanské 
tradície 2010, v rámci ktorého sa realizovalo množstvo odborných, umeleckých a iných podujatí, 
televíznych a rozhlasových programov, tvorba artefaktov, edičných, publikačných a ďalších aktivít. 
V rámci projektu sa tiež uskutočnili nasledovné podujatia: Slávnosti svätého Gorazda, XVIII. spomienka 
na svätého Gorazda v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, jubilejný XV. Gorazdov literárny 
Prešov (celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou súťažiacich v tvorbe duchovnej poézie, prózy 
a drámy), XIV. Gorazdovo umelecké (celoslovenský festival sakrálneho umenia, vzdelávania 
a výchovy), IX. Gorazdove dni chrámovej piesne a sakrálnej výtvarnej tvorby (prehliadka zborových 
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telies a celoštátny salón neprofesionálnych výtvarníkov, zameraný na diela s duchovnou tematikou) a II. 
Gorazdova duchovná pieseň Udavské (festival sakrálnej piesne). 

V roku 2010 sa ďalej realizoval aj projekt Encyklopédia scénického folklorizmu, ktorý ponúka 
najnovší a najaktuálnejší pohľad na výsledky vedeckej práce v oblasti folklorizmu a ochrany nehmotného 
kultúrneho dedičstva. Práce na príprave encyklopédie zahŕňali viaceré oblasti: písanie hesiel, excerpciu 
materiálov, výkup materiálu, stretnutia s externými spolupracovníkmi, schôdze redakčnej rady a zboru 
oponentov. Celkovo je spracovaných cca 1 400 hesiel. V rámci projektu sa uskutočnil odborný seminár 
pre širšiu odbornú verejnosť, ako aj metodické školenia pre pracovníkov regionálnych kultúrnych 
osvetových stredísk. Prebehla tiež verifikácia údajov z hesiel v teréne, a prostredníctvom externých 
odborných spolupracovníkov oponentúra a redakcia hesiel. 
 Do konca apríla 2010 NOC realizovalo aj úlohy vyplývajúce z Koncepcie starostlivosti o tradičnú 
ľudovú kultúru prostredníctvom činnosti Koordinačného centra tradičnej ľudovej kultúry, ktoré však od 
1. mája 2010 bolo delimitované do Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. 

Vysunutým pracoviskom NOC je Dom umenia Piešťany. Je centrom kultúrneho a spoločenského 
života kúpeľného mesta, svojou činnosťou prispieva k významnému obohateniu kultúrno-spoločenského 
života návštevníkov i obyvateľov širokého okolia a celého veľkého regiónu. Dramaturgia zahŕňala 
aktivity mestského, regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu. Spĺňala charakter 
viacúčelového kultúrno-spoločenského zariadenia (divadelné predstavenia, koncerty, predstavenia pre 
deti a mládež, hudobno-zábavné programy, folklórne vystúpenia, filmové podujatia, realizované vo 
Veľkej sále DU, vo Výstavnej sieni a v Galérii sa realizujú výstavy z oblasti výtvarného umenia). 
Medzinárodný charakter majú filmové, hudobné a činoherné festivaly. K najvýznamnejším podujatiam 
patrili: predstavenie „BEST OF alebo to najlepšie z Milana Sládka“, vystupovali tu Slovenské národné 
divadlo, Radošinské naivné divadlo, Lúčnica, zrealizovalo sa päť medzinárodných festivalov (Festival 
Doda Šošoku, 55. ročník Piešťanského festivalu, Organové dni v Piešťanoch 2010, Medzinárodný 
filmový festival Cinematik a Piešťanské rendezvous) a 24 výstav. 
 
� Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo (ďalej len „SÚH“) 
 

SÚH je najstaršou hvezdárňou na Slovensku. Popri osvetovej a kultúrnovýchovnej činnosti realizuje 
aj vzdelávaciu, edičnú, odborno-pozorovateľskú a výskumnú činnosť pre pracovníkov hvezdární, 
astronómov, študentov a občanov. 

V rámci odborno-pozorovateľskej a  výskumnej činnosti sa zameriava najmä na zakresľovanie Slnka 
a vyhodnotenie denného relatívneho čísla (v priebehu roka sa  urobilo 269 kresieb slnečnej fotosféry), 
pozorovanie slnečnej chromosféry pomocou spektrohelioskopu (v priebehu roka sa pozorovania 
uskutočnili počas 91 dní), vizuálne a digitálne pozorovanie a zaznamenávanie slnečných spektier na 
horizontálnom slnečnom spektrografe, pozorovanie ionosferických zmien zemskej atmosféry, sledovanie 
variácií magnetického poľa Zeme a ďalšie javy spojené s pozorovaním Slnka ako planéty. 

V oblasti kultúrnovýchovnej a vzdelávacej činnosti SÚH v roku 2010 zorganizovala napr. 
sprevádzanie exkurzií (hromadné, individuálne, verejné pozorovania), premietanie filmov, prehliadku 
výstavných exponátov, konferencie, semináre, prednáškovú a metodickú činnosť. Mnohé podujatia majú 
dlhoročnú tradíciu, ako napr. medzinárodná prehliadka filmov s astronomickou tematikou ASTROFILM 
2010, celoslovenská súťaž mladých fotografov ASTROFOTO (v roku 2010 sa uskutočnilo vyhodnotenie 
ASTROFOTO 2009), celoslovenská vedomostná súťaž Čo vieš o hviezdach a celoslovenská výtvarná 
súťaž Vesmír očami detí. SÚH systematicky spolupracuje s mládežou a už niekoľko rokov pracuje 
s astronomickým krúžkom Astroklub. Pôsobenie SÚH v oblasti vzdelávacej výrazne zlepšilo aj otvorenie 
Múzea Mikuláša Konkolyho Thege, ktoré je jediné astronomické múzeum v SR, ktoré sa zameriava na 
dejiny astronómie. Múzeum v roku 2010 vyvíjalo činnosť zbierkotvornú (múzeum získalo spolu 27 
predmetov), výskumno-dokumentačnú a prezentačnú. Priebežne sa pripravovala reinštalácia expozície 
astronomických a meteorologických prístrojov. 

V rámci publikačnej a edičnej činnosti okrem vydávania populárno-vedeckého časopisu Kozmos 
vydala SÚH aj Astronomický kalendár 2011a Astronomickú ročenku 2011. 

V roku 2010 SÚH pokračovala v spolupráci s partnerskými inštitúciami v zahraničí, najmä 
v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Rusku, Chorvátsku a Portugalsku. Zamestnanci SÚH 
sa zúčastnili aj na medzinárodných podujatiach, napr. na 4. ročníku Medzinárodnej astronomickej 
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a astrofyzikálnej olympiády v Pekingu  v Číne a na konferencii First 2010 UN/ESA/NASA/JAXA 
Workshop on ISWI,  ktorá sa konala v Egypte. 

SÚH pokračovala aj vo vývoji a konštrukcii špeciálnych astronomických prístrojov a zariadení pre 
zabezpečovanie pozorovateľskej a vedeckej činnosti. 
 
 

∗     ∗     ∗ 
 
Ochrana pamiatkového fondu  
 
� Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PÚ SR“) 
 

PÚ SR ako orgán špecializovanej štátnej správy sa v roku 2010 sústredil na zabezpečenie výkonu 
štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov vydávaním rozhodnutí, záväzných stanovísk, 
odborných vyjadrení a stanovísk k jednotlivým požiadavkám oprávnených osôb. V sledovanom období 
vydal celkovo 4038 rozhodnutí v 1. a 2. stupni výkonu štátnej správy, 6576 záväzných stanovísk a 
6615 odborných vyjadrení a stanovísk. Pokračovala realizácia dlhodobých ťažiskových úloh PÚ SR – 
revízia Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (256 nehnuteľných NKP a 451 hnuteľných), príprava 
Súpisu národných kultúrnych pamiatok, revízia pamiatkových území, vypracovanie návrhov a začatie 
konaní o vyhlásení ochranných pásiem nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ako aj 
spracovávanie zásad ochrany pamiatkových území (20 spracovaných zásad). Zásady ochrany 
pamiatkových území pre pamiatkové rezervácie a  zóny, spracované v  roku 2009 a v roku 2010, boli 
postupne pripomienkované a následne schválené Odborno-metodickou komisiou PÚ SR. Spracované 
zásady ochrany pamiatkových území sú zložité odborno-metodické materiály, prechádzajúce viacerými 
pripomienkovaniami v rámci PÚ SR, ktoré slúžia ako dôležitý podklad pre výkon štátnej správy na úseku 
ochrany pamiatkového fondu. Prioritne sa ukončila revízia v rámci sídiel a  okresov s vysokou mierou 
spracovania aktualizačných listov jednotlivých národných kultúrnych pamiatok. Následne sa zaradili do 
plánu aj ďalšie okresy. Uskutočnené boli aj kroky k príprave jednotlivých monografii sídiel a okresov 
v rámci nového Súpisu národných kultúrnych pamiatok SR (okresy Martin,  Trenčín, Hlohovec, 
Nitra, sídlo Levoča a Košice).  Dôležitou úlohou PÚ SR bola v roku 2010 revízia pamiatkových území, 
zameraná v tejto etape najmä na realizáciu výsledkov revízie pamiatkových zón a pamiatkových 
rezervácii ľudovej architektúry, vypracovanie návrhov a začatie konaní o vyhlásení ochranných pásiem 
NhNKP a vytypovaných pamiatkových území. 

PÚ SR ďalej spracoval 300 návrhov na vyhlásenie, zrušenie, resp. zmeny vyhlásenia národných 
kultúrnych pamiatok začatých bolo 258 správnych konaní. 

PÚ SR a krajské pamiatkové úrady v rámci medzinárodnej spolupráce, členstva v medzinárodných 
mimovládnych organizáciách a prostredníctvom výstavnej a edičnej činnosti realizovali odborné aktivity 
zamerané na ochranu pamiatkového fondu a jeho zachovanie pre ďalšie generácie, na prezentáciu a 
propagáciu pamiatkového fondu s cieľom dosiahnuť zlepšenie informovanosti verejnosti o tejto zložke 
nášho kultúrneho dedičstva. PÚ SR pripravil odborné podujatie – medzinárodnú konferenciu „ Výskum 
a obnova hradnej architektúry“, interdisciplinárnu prezentáciu stavu pamiatkovej ochrany, výskumu 
a obnovy od roku 2002“, ktorá sa uskutočnila 22.-24.11.2010 v Bratislave. Prebiehala spolupráca 
s Archeologickým ústavom Akademie Věd České republiky Praha na projekte „Korpus predrománskej 
architektúry v Európe“ (archeologické výskumy v Kostoľanoch pod Tríbečom a v Kopčanoch). 
Prebiehala spolupráca so SAV na projekte Ústavu stavebníctva a architektúry „Moderná architektúra ako 
pamiatka – energeticky úsporná obnova“ a s Ústavom dejín umenia SAV na projekte „Predrománske 
a románske umenie na Slovensku“. Na príprave publikácie „Sakrálne pamiatky v Košiciach“, sa 
podieľali aj zamestnanci krajského pamiatkového úradu Košice. Realizovaná bola aj aktualizovaná 
verzia Vademeca pre vlastníkov kultúrnych pamiatok na Slovensku a zborníky Monumentorum Tutela/ 
Ochrana pamiatok č. 20 a 21. PÚ SR a krajské pamiatkové úrady spolupracovali s kolektívom autorov na 
príprave a vydaní knihy „Slávne vily Slovenska“. Krajský pamiatkový úrad Prešov v spolupráci 
s Fakultou architektúry STU Bratislava pripravili medzinárodnú konferenciu v rámci podujatia 
Bardkontakt 2010, ktorá sa uskutočnila 26. – 29. 8. 2010. Výstava „Drevená sakrálna architektúra 
v Karpatskom oblúku“ bola prezentovaná v Španielsku, v priestoroch Zastupiteľského úradu SR 



36 

v Madride. Výstava „Pamiatky UNESCO na Slovensku“ bola prezentovaná v Španielsku, v priestoroch 
Kultúrneho centra Nicolasa Salmerona v Madride. Výstava „Stredoveké nástenné maľby v Gemeri“ bola 
prezentovaná v priestoroch Červeného Kláštora a v Múzeu bábkarských kultúr a hračiek v Modrom 
Kameni. Výstava „Kalvárie a krížové cesty na Slovensku“ bola prezentovaná v priestoroch Slovenského 
inštitútu vo Viedni a Slovenského veľvyslanectva v Madride. Výstava „Stredoveké kláštory na 
Slovensku“ bola prezentovaná v priestoroch múzea Szeged a hrade Blatný potok (Rákociho múzeum 
v Sárospataku) v Maďarsku. 

∗     ∗     ∗ 
 
Literatúra a knižná kultúra  
 
� Literárne informačné centrum (ďalej len „LIC“) 
 

Nosným podujatím v roku 2010 bolo pre oblasť knižnej kultúry čestné hosťovanie Slovenska na 
Medzinárodnom knižnom veľtrhu Bologna 2010, ktoré vyvrcholilo otvorením centrálnej expozície 
SLOVAKUNITEDIMAGINATIONS za účasti Dušana Čaploviča, podpredsedu vlády SR pre európske 
záležitosti. LIC a Bibiana zabezpečili v súčinnosti s ďalšími organizáciami v rezorte kultúry, 
vydavateľstvami a občianskymi združeniami kompletnú prípravu a realizáciu národného stánku. Bohatá 
tradícia knižnej kultúry, organizovanie Bienále ilustrácií Bratislava, súťažnej výstavy originálov ilustrácií 
detskej a mládežníckej literatúry, najväčšej nekomerčnej aktivity svojho druhu na svete, sprítomnilo 
Slovensko v mnohých krajinách sveta a vytvorilo hodnotový priestor vzájomného spoznávania sa 
tvorcov detských kníh. 

Rok 2010 sa niesol aj v znamení 150. výročia narodenia Martina Kukučína, ktoré bolo zapísané do 
kalendára kultúrnych výročí UNESCO. Pri tejto príležitosti pripravilo a uskutočnilo LIC viacero 
samostatných podujatí, napr. medzinárodná konferencia za účasti šiestich krajín vrátane Slovenska na 
Filozofickej fakulte UK, na ktorej vystúpili odborníci z oblasti literárnej vedy z Poľska, Česka, Ruska, 
Chorvátska a Francúzska, vedecká konferencia Kukučín v interpretáciách, Vedecká konferencia 
"Oravské motívy v diele Martina Kukučína a širšie kontexty", podujatie Trinásta komnata Martina 
Kukučína a ďalšie. Dňa 6. novembra 2010 sa vo Frankfurte nad Mohanom v rámci spolupráce LIC 
s Nemecko-slovenským kultúrnym klubom vo Frankfurte a v spolupráci s Chorvátskou európskou 
kultúrnou spoločnosťou konal literárny večer venovaný 150. výročiu narodenia Martina Kukučína. 
Podujatie prebiehalo v rámci Interkulturelle Wochen Frankfurt 2011 – Medzikultúrnych týždňov vo 
Frankfurte 2010. V spolupráci so Slovenským inštitútom vo Viedni a Hudobným centrom sa v závere 
roka za účasti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Rakúsku Dr. Petra Lizáka. uskutočnil 
slávnostný večer na pôde Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Rakúsku.  

LIC sa programovo sústreďuje na propagáciu a šírenie najvýznamnejších a najkvalitnejších diel 
autorov súčasnej slovenskej literatúry v zahraničí a to aktívnou účasťou na desiatich medzinárodných 
knižných veľtrhoch (Lipsko, Bologna, Paríž Londýn, Solún, Praha, Turín, Frankfurt nad Mohanom, Pisa 
a Belehrad). V roku 2010 sa uskutočnilo 48 prezentácii pôvodnej literatúry doma a v zahraničí. 
Významné boli najmä prezentácie slovenských autorov a ilustrátorov v Bologni. Všetky prezentácie boli 
na vysokej úrovni a popri autorských a programových vystúpeniach  na medzinárodných knižných 
veľtrhoch v  Paríži, Bologni, Prahe, Londýne, Lipsku, Solúne, Frankfurte LIC zabezpečilo aj prezentácie 
slovenských autorov v Madride, Paríži, Ríme, Moskve, Viedni, Londýne, Berlíne, Frankfurte, Lipsku, 
Kremsi, Turíne, Káhire, Stuttgarte, Porte, Č. Budějoviciach, Brne – viaceré z nich v spolupráci so 
Slovenskými inštitútmi. V roku 2010 pokračovalo vydávanie kníh slovenských autorov v zahraničných 
vydavateľstvách s podporou SLOLIA, vyšlo spolu 28 titulov v šestnástich jazykoch. Okrem toho sa 
uzavreli zmluvy na realizáciu ďalších 28 projektov. Prezentáciou slovenskej kultúry v zahraničí sa 
systematicky sprístupňuje slovenská literatúra iným národným kultúram v širšom koncepte a umožňuje 
sa realizovať celý rad cenných aktivít. 

Jedným z hlavných poslaní organizácie ostáva relatívne úplná dokumentácia aktuálneho literárneho 
diania. Celý informačný potenciál sa musí využívať aj na propagáciu pôvodnej literárnej tvorby a ďalšie 
úlohy štátnej kultúrnej politiky. Rozsah informácií sa značne zvyšuje, webová stránka organizácie 
a najmä jej internetová databáza LINDA poskytuje veľký rozsah spracovaných súborov, čo oceňujú 
najmä návštevníci www. stránok, ich účasť sa pohybuje denne v počte 1 500 až 3000 návštevníkov. 
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V rámci edičnej činnosti vyšli významné historické, literárnokritické a literárnohistorické tituly: 
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIb, R. Letz: Slovenské dejiny IV, Antológia slovenskej eseje 
v zahraničí Medzi dvoma vojnami III, zborník Kukučín v interpretáciách, V. Marčok: V poschodovom 
labyrinte, O. Herec: Dobre organizovaný netvor, Z. Stanislavová: Dejiny slovenskej literatúry pre deti 
a mládež po roku 1960. Popri knižných tituloch vychádzal dvojtýždenník Knižná revue s tematickými 
prílohami vrátane hodnotenia ročnej slovenskej literárnej produkcie vo všetkých žánroch, bibliografia 
kníh vydaných v SR. Mesačník Slniečko (najčítanejší detský časopis na Slovensku) spolupracuje so 
školami a knižnicami, združeniami na mnohých čitateľských aktivitách pre deti, súťažiach a pod. 
Časopis Slovak Literary Review, ktorý vychádza v rôznych jazykových mutáciách, vyšiel v rolu 2010 
v talianskom jazyku a v anglicko-nemeckom jazyku. 
 

∗     ∗     ∗ 
 
Ostatná činnosť v kultúre  
 
� Ústav pre vzťahy štátu a cirkví (ďalej len „ÚVŠC“) 
 
 ÚVŠC plnil aj v roku 2010 svoje poslanie v rozsahu zodpovedajúcom odbornému potenciálu 
a náplni svojej činnosti, ktorou je predovšetkým informačno-dokumentačná, analyticko-konzultačná, 
prednášková a edičná činnosť v oblasti tradičnej a netradičnej religiozity. 
 Rozvíjanie odbornej spolupráce prebiehalo najmä prostredníctvom vedeckej činnosti – na národnej 
i medzinárodnej úrovni s odborníkmi a inštitúciami relevantného zamerania. Odborná spolupráca bola 
nevyhnutnou podmienkou pre získanie poznatkov a kontaktov v skúmanej oblasti, ktoré sa využívajú pri 
usporadúvaní odborných podujatí, edičných projektoch či konzultačnej činnosti.   
 V roku 2010 zabezpečil Ústav pre vzťahy štátu a cirkví vydanie týchto šesť publikačných titulov: 
Ročenka Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví 2009,  Reštitúcie cirkevného majetku (M. Moravčíková, ed., 2 
jazykové mutácie), Financovanie cirkví a náboženských spoločností v 21. storočí (M. Moravčíková, E. 
Valová, ed., 2 jazykové mutácie), Náboženské korene pravicového extrémizmu (L. Grešková, ed.), 
Konkordátní smlouvy Svatého stolce s postkomunistickými zeměmi (1990 – 2008) (Damián Němec), 
Vzťahy štátu a cirkví na Slovensku (R. Čikeš). 
 V roku 2010 ÚVŠC usporiadal nasledovné podujatia. V rámci Roka kresťanskej kultúry 2010 na 
Slovensku v spolupráci s Inštitútom kresťanskej kultúry Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 
v Trnave usporiadali cyklus tematicky zameraných prednášok. V prvom polroku sa spolu uskutočnilo 5 
spoločných prednášok. V októbri 2010 odborný seminár Pastorácia drogovo závislých, ktorého súčasťou 
bola aj časť venovaná problematike obchodovania s ľuďmi. Hlavným cieľom seminára bolo v spolupráci 
s odborníkmi z cirkví a náboženských spoločností pomenovať príčiny, priebeh a dôsledky drogovej 
závislosti a rozbor možností sociálnej práce  a nájdenie takých postupov a oblastí, kde je činnosť cirkví 
a náboženských spoločností efektívnejšia ako činnosť iných subjektov, čo sa vo väčšej miere podarilo. 
 
� Centrálna servisná organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „CSO“) 
 

Organizácia v roku 2010 vykonávala činnosti, ktorými zabezpečovala úlohy stanovené 
Ministerstvom kultúry SR v rozsahu, ktorý vymedzuje zriaďovacia listina. Tieto činnosti boli 
komplexného charakteru a zabezpečovali oblasti prevádzky telekomunikačných služieb, udržiavania 
a podpory CJES, materiálno-technického zabezpečenia a ďalšie. Spravovala spisovňu podnikov  rezortu 
kultúry v likvidácii a viedla pasportizáciu objektov organizácií, ktoré spadajú pod rezort kultúry. Je 
správcom zvereného štátneho majetku, zabezpečovala jeho údržbu, obnovu a modernizáciu. Majetok 
využívala prednostne pre potreby rezortu kultúry, pričom sa riadila pokynmi zriaďovateľa. 
Zabezpečovala prechodné ubytovanie zamestnancov ministerstva kultúry. 
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1.1.2 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 

 
Ministerstvo rozpísalo záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly na rok 2010 v súlade so zákonom 

č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2010 (ďalej len „zákon o štátnom rozpočte“) a uznesením 
vlády č. 692/2009 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012. V nadväznosti na rozpis 
záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu, ministerstvo spracovalo podrobný rozpis rozpočtu podľa 
funkčného a ekonomického členenia rozpočtovej klasifikácie, v plnej programovej štruktúre, 
prostredníctvom Rozpočtového informačného systému. 

Nadväzne na zákon č. 468/2010 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte 
na rok 2010 a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol prostredníctvom rozpisu 
záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu oznámený ministerstvu kultúry nový limit príjmov kapitoly, 
pričom ostatné záväzné ukazovatele ostali spomínanou zmenou a doplnením zákona o štátnom rozpočte 
nezmenené. 
 

Vo výdavkovej časti rozpočtu bol síce realizáciou rozpočtových opatrení schválený rozpočet 
výdavkov kapitoly v absolútnom vyjadrení napokon upravený – navýšený o sumu 20 498 580 €, z tejto 
sumy však percentuálne najvýraznejší podiel predstavujú finančné prostriedky určené pre verejnoprávne 
médiá (Slovenský rozhlas, Slovenská televízia) a Audiovizuálny fond. Okrem zmeny absolútnej hodnoty 
rozpočtu, boli vykonané viaceré zmeny v štruktúre výdavkov. Najväčší vplyv na zmenu (výšku a 
štruktúru) rozpočtu mali tieto úpravy: 
 
- povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly v celkovej sume 16 600 000 €, v tom kapitálové 

výdavky pre Slovenskú národnú galériu, bežné výdavky na financovanie potrieb v prvkoch 
Grantový systém, Podpora vysielania verejnoprávnych médií, Systematická obnova audiovizuálneho 
dedičstva a časť finančných prostriedkov bola vyčlenená na bežné výdavky vo vybraných 
podprogramoch programu 08T – Tvorba a implementácia politík, 

- povolené prekročenie limitu výdavkov v súvislosti s § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
o sumu kapitálových výdavkov viazaných v predchádzajúcom rozpočtovom roku, celkom vo výške 
2 525 118 €, 

- povolené prekročenie limitu výdavkov o finančné prostriedky, neskôr viazanie limitu výdavkov 
späté so zmenou kompetencií a pôsobnosti v oblasti cestovného ruchu a kultúry národnostných 
menšín (rozpočtové opatrenia č. 16, 23 a 24), 

- viazanie kapitálových výdavkov rezortu v celkovej sume 2 028 375,55 € v súlade s § 8 zákona 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov s cieľom umožniť rozpočtovým organizáciám ich čerpanie 
v nasledujúcom období na zabezpečenie rôznych potrieb (odstraňovanie havarijných stavov, riešenie 
nevyhovujúcich bezpečnostných a klimatických podmienok, zlepšenie možností informatizácie, 

- rozpočtové opatrenie realizované bez zmeny limitu celkových výdavkov kapitoly sa zabezpečili 
finančné prostriedky na realizáciu a vyfinancovanie projektov v oblasti informatizácie (Lúčnica, 
Slovenské národné múzeum, aparát ministerstva kultúry), akvizičnej činnosti (Ústredie ľudovej 
umeleckej výroby); súčasne boli týmto rozpočtovým opatrením čiastočne sanované potreby 
Slovenskej filharmónie spojené s financovaním rekonštrukčných prác na budove Reduty, 

- nadväzne na ustanovenie § 18 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov došlo 
k viazaniu výdavkov kapitoly z titulu neplnenia plánovaných príjmov organizácie v celkovej sume 
825 747 €. 

 
Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad o schválenom a upravenom rozpočte kapitoly, o záväzných 

limitoch a súčasne podáva informáciu o čerpaní a percentuálnom plnení upraveného rozpočtu za rok 
2010. V tabuľke sú uvedené aj ďalšie ukazovatele vývoja plnenia rozpočtu, ktoré nie sú z hľadiska 
zákona o štátnom rozpočte považované za záväzné (vybrané záväzné ukazovatele korešpondujú s údajmi 
obsiahnutými v tabuľke č. 1 a č. 4) 
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Celkové výdavky kapitoly 
                      (v eurách) 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010  

% čerpania 
upraveného 

rozpočtu 
Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2010 
I.  Príjmy kapitoly 1 943 9921) 1 118 245 1 502 215 134,3 
    v tom: mimorozpočtové príjmy 0 0 336 772 - 
II. Výdavky kapitoly spolu (A+B) 169 772 522 190 271 102 189 940 4722) 99,8 
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ 169 772 522 190 007 677 189 677 047 99,8 
A.1.Prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja 13S2) 0 46 487 46 487 100,0 

A.2.  Mzdy, platy, služobné  príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania kat. 610 (zdroj 111) 

9 371 583 10 535 420 10 565 8242) 100,3 

z toho: mzdy, platy, služobné  príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

1 851 829  2 553 119 2 553 119 100,0 

A.3. Kapitálové výdavky kategória 700 10 817 832 18 855 441 18 982 0532) 100,7 
 z toho: kód zdroja 111 10 817 832 17 878 713 18 025 7942) 100,8 
             kód zdroja 131  0 976 728 956 259 97,9 
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií 1 166 1 175 1 128 96,0 
z toho: aparát  ústredného orgánu 164 188 170 90,4 
B. Prostriedky z rozpočtu Európskej únie 0 263 425 263 425 100,0 
C. Ostatné ukazovatele rozpočtu na rok 2010 
Bežné výdavky spolu 158 954 690 171 415 661 170 958 4192) 99,7 
v tom: 1. bežné výdavky rozpočtových organizácií 22 012 761 26 021 842 26 185 881 100,6 
            2. bežné transfery pre príspevkové organizácie 
zaradené do verejnej správy 

49 650 371 62 038 149 62 038 148 100,0 

            3. bežné transfery pre príspevkové organizácie 
nezaradené do verejnej správy 

988 224 1 564 133 1 564 133 100,0 

- Tlačová agentúra Slovenskej republiky 2 036 679 2 199 791 2 199 791 100,0 
- Grantový systém 27 930 327 18 741 538 18 604 322 99,3 
- Cirkvi a náboženské spoločnosti 37 191 961 37 480 512 37 480 512 100,0 
- Matica slovenská 1 859 696 1 869 696 1 869 696 100,0 

- Slovenský rozhlas 700 000 4 500 000 4 500 000 100,0 

- Slovenská televízia  0 12 500 000 12 015 936 96,1 
- Audiovizuálny fond 0 4 500 000 4 500 000 100,0 
- Podpora kultúrnych aktivít RO a PO  8 055 613 03) - - 
- Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 1 161 787 03) - - 
- Projekt informatizácie kultúry 2 967 271 03) - - 
- Projekt akvizície zbierkových predmetov 
a knižničných fondov 

400 000 03) - - 

- Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 
2008 - 2013 

4 000 000 03) - - 

Kapitálové výdavky spolu (zdroj 111 a zdroj 131) 10 817 832 18 855 441 18 982 053 100,7 
 v tom:  1. kapitálové výdavky rozpočtové organizácie 0 3 986 099 4 116 8122) 103,3 
             2.  kapitálové transfery pre príspevkové 
organizácie zaradené do verejnej správy 

10 817 832 10 400 204 10 400 204 100,0 

             3.  kapitálové transfery pre príspevkové 
organizácie nezaradené do verejnej správy  

0 137 000 137 000 100,0 

 - Tlačová agentúra Slovenskej republiky 0 143 276 143 276 100,0 

 - Grantový systém 0 1 248 862 1 244 761 99,7 

- Cirkvi a náboženské spoločnosti 0 2 850 000 2 850 000 100,0 

-  Matica slovenská 0 90 000 90 000 100,0 
Poznámky: 
1) zákonom č. 497/2009 Z. z o štátnom rozpočte boli schválené príjmy kapitoly až na úrovni 7 727 547 € (jednotlivé     
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    úpravy  tohto ukazovateľa ako aj súvisiaci komentár sú uvedené v časti 1. 2 tohto materiálu)   
2) vrátane čerpania mimorozpočtových zdrojov 336 772 € ( BV 181 772 €, KV 155 000 €) 
3) o rozpočtované finančné prostriedky na podporu kultúrnych aktivít v tuzemsku, zahraničí, projekty informatizácie    
   kultúry, zbierkových predmetov, knižničných fondov a projektov stratégie rozvoja slovenského knihovníctva boli  
   v priebehu I. polroka 2010 upravené rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií. 
 

1.1.3. Rozpočtové opatrenia 
 

Počas roka 2010 bolo Ministerstvom financií Slovenskej republiky schválených spolu 35 
rozpočtových opatrení, ktorými boli priebežne - podľa aktuálnych reálnych potrieb a požiadaviek 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry, ale aj potrieb a požiadaviek na úrovni 
rozpočtovej kapitoly upravované záväzné ukazovatele. 
 

Informatívny prehľad vykonaných rozpočtových opatrení 

 
1. Povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v sume 90 000 € pre Maticu slovenskú na 

zakúpenie budovy v Štúrove a jej opravy a údržbu (bežné výdavky v sume 10 000 €). 
2. Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly a viazanie rozpočtových prostriedkov na 

zabezpečenie bežných výdavkov v programe 08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych 
hodnôt (ďalej len „08S“) v sume 5 191 463 € viazaním kapitálových výdavkov určených pre 
Slovenskú národnú galériu a Slovenské národné múzeum - bežné výdavky prerozdelené v rámci 
vybraných prvkov v programe 08S viazaním bežných výdavkov účelovo určených na grantový 
systém v sume 12 690 779 €, bežné výdavky v programe 08S viazaním v programe 08T Tvorba 
a implementácia politík (ďalej len „08T“) v sume 2 548 856 €. Zároveň bola poskytnutá dotácia 
v sume 4 500 000 € pre novovytvorený a schválený prvok v programe 08S - Príspevok 
audiovizuálnemu fondu. 

3. Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly v celkovej sume 16 600 000 €, z toho kapitálové 
výdavky pre Slovenskú národnú galériu v sume 2 517 100 €. Poskytnutými finančnými 
prostriedkami v celkovej sume 14 082 900 € boli zabezpečené bežné výdavky na financovanie 
potrieb v prvkoch Grantový systém (4 535 232 €), Podpora vysielania verejnoprávnych médií 
(711 762 €), Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva (1 000 000 €) a suma 6 235 906 € bola 
vyčlenená na bežné výdavky vo vybraných podprogramoch programu 08T. 

4. Povolené prekročenie kapitálových výdavkov v sume 75 180 € pre Slovenský ľudový umelecký 
kolektív na nákup dlhodobého hmotného majetku a pre Slovenské národné divadlo (na nákup 
efektových reflektorov) v programe 08S. Preklasifikovaním bežných výdavkov na kapitálové v sume 
240 670 € v rámci prvku 08T 0105 Projekt informatizácie kultúry, boli zabezpečené kapitálové 
výdavky na vstupenkový, rezervačný a prezentačný systém a systém pre štatistiku KEŠKULT. 

5. Rozpočtovým opatrením bola realizovaná požiadavka kapitoly na presun finančných prostriedkov 
v sume 326 840 € z kategórie 630 Tovary a služby do kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy 
a ostatné osobné vyrovnania pre aparát ústredného orgánu na zabezpečenie mzdových prostriedkov 
pre rok 2010. 

6. Povoleným prekročením limitu kapitálových výdavkov presunom z bežných výdavkov boli 
zabezpečené kapitálové výdavky v celkovej sume 3 711 881 €, menovite v sume 5 180 € pre 
Slovenský ľudový umelecký kolektív na financovanie kanalizačnej prípojky a 478 292 € na projekty 
Grantového systému – v programe 08S. Na úhradu výdavkov pilotného projektu portálu kultúry 
Slovakiana a na rozvoj automatizovaného informačného systému na ochranu pamiatok v prvku 08T 
0105 Informatizácia kultúry boli uvoľnené finančné prostriedky v sume 3 228 409 €. 

7. Povoleným prekročením limitu kapitálových výdavkov presunom z bežných výdavkov boli 
zabezpečené kapitálové výdavky na podporu prioritných projektov v organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti ministerstva v programe 08T v celkovej sume 1 238 659 €. 

8. Povolené prekročenie limitu výdavkov v súvislosti s § 8 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 č. 523/2004 Z. z.“) o sumu kapitálových výdavkov viazaných v predchádzajúcom 
rozpočtovom roku – zdrojové krytie z viazania vykonaného rozpočtovým opatrením č. 37/2009, 
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konkrétne: program 08S v sume 79 071,08 € pre Slovenskú národnú knižnicu, program 08T v sume 
2 446 047 € pre aparát ministerstva – rozvoj softvéru, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – 
rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky, Slovenskú národnú knižnicu – akvizície zbierkových 
predmetov, projektová dokumentácia na opravu I. historickej budovy Matice Slovenskej 
a Univerzitnú knižnicu v Bratislave – budovanie klimatizovaných skladov a tzv. dark archívu 
v súvislosti s projektom Operačného programu Informatizácia spoločnosti – prioritná os 2 (ďalej len 
„OPIS PO 2“).  

9. Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly v programe 08S a prvku 08S 01 Inštitucionálna 
podpora štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v sume 155 205 €, viazaním 
rozpočtových prostriedkov v programe 08T a prvku 08T 0103 Podpora kultúrnych aktivít 
rozpočtových a príspevkových organizácií v tej istej sume. Predmetným rozpočtovým opatrením 
bolo taktiež povolené prekročenie kapitálových výdavkov v sume 67 265 €, viazaním bežných 
výdavkov v rámci prvku 08S 01, konkrétne pre Národné osvetové centrum – odstránenie havárie 
budovy a zabezpečenie projektového zámeru pre OPIS PO 2. 

10. Na základe rozhodnutí odborných komisií o podpore jednotlivých projektov v rámci grantového 
systému bolo povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov v sume 251 092 € viazaním 
bežných výdavkov, v tom istom podprograme 08S 02 Grantový systém. 

11. Týmto rozpočtovým opatrením boli zabezpečené kapitálové výdavky v sume 2 850 000 € 
s účelovým určením na zakúpenie budovy Prešovskej univerzity v Prešove vrátane pozemkov, pre 
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi na Slovensku so sídlom v Prešove. Finančné prostriedky boli 
poskytnuté kapitolou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 

12. Povolené prekročenie limitu výdavkov na prvku 08S 01 Inštitucionálna podpora v sume 72 000 € 
viazaním výdavkov na podprograme 08T 01 Koncepcia kultúrnej politiky, a súčasné navýšenie 
limitu kapitálových výdavkov v sume 36 000 € na financovanie projektovej dokumentácie v rámci 
OPIS PO 2 pre Národné osvetové centrum a Slovenskú národnú knižnicu. Taktiež bolo rozpočtovým 
opatrením povolené prekročenie kapitálových výdavkov v sume 514 500 €, viazaním bežných 
výdavkov v rámci podprogramu 08S 02 Grantový systém. 

13. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečili finančné prostriedky na uhradenie zvýšených výdavkov 
Slovenskej televízie na súdny spor „Štúdio Beta“ vo výške 5 000 000 € (program 08S) viazaním 
týchto prostriedkov v kapitole Všeobecná pokladničná správa vo výdavkovom titule „Rezerva na 
investičné stimuly, cestnú infraštruktúru a ďalšie vplyvy“. 

14. Rozpočtovým opatrením sa povolilo prekročenie limitu výdavkov kapitoly v programe 08S v sume 
881 648 € so súčasným viazaním týchto výdavkov v programe 08T s určením na financovanie 
výdavkov súvisiacich s prevádzkou niektorých organizácií (Štátne divadlo Košice, Divadlo Nová 
scéna, Štátna opera Banská Bystrica, Slovenské národné múzeum, Národné osvetové centrum). 
Týmto rozpočtovým opatrením sa súčasne riešila potreba Slovenskej národnej knižnice na realizáciu 
úhrady za národnú licenciu a obstaranie digitalizačného robota, dofinancovanie výdavkov za 
projektovú dokumentáciu pre Ústredie ľudovej umeleckej výroby, čiastočnú sanáciu havarijného 
stavu na Zvolenskom zámku, realizáciu protipožiarnych opatrení v Slovenskej národnej galérii 
a zlepšenie podmienok tzv. elektrickej bezpečnosti v priestoroch Slovenskej knižnice pre nevidiacich 
Mateja Hrebendu v Levoči. 

15. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo vrátenie finančného príspevku (v plnej výške) určeného pre 
Slovenskú televíziu na úhradu zvýšených výdavkov súvisiacich so súdnym sporom (spojené 
s rozpočtovým opatrením č. 13). 

16. Nadväzne na novelu zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov došlo k navýšeniu limitu výdavkov kapitoly ministerstva 
kultúry o 1 117 816 € z titulu delimitácie finančných prostriedkov a zamestnancov z rezortu 
hospodárstva (agenda cestovného ruchu). 

17. Realizáciou tohto rozpočtového opatrenia sa zabezpečili finančné prostriedky na krytie výdavkov 
štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií zabezpečujúcich poskytovanie kultúrnych 
služieb prostredníctvom kultúrnych poukazov za obdobie prvého polroka 2010 v celkovej výške 
190 238 €. 

18. V súvislosti s prípravou na postupnú implementáciu projektov prioritnej osi 2 v rámci operačného 
programu Informatizácia spoločnosti boli týmto rozpočtovým opatrením zabezpečené finančné 
prostriedky na odkúpenie budovy s cieľom vybudovania digitalizačného pracoviska v rámci Štátnej 
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vedeckej knižnice v Prešove. Súčasne sa týmto rozpočtovým opatrením čiastočne sanovali výpadky 
príjmov niektorých organizácií a pokrytie zvýšených výdavkov na realizáciu výstavnej činnosti. 

19. Týmto rozpočtovým opatrením sa povolilo prekročenie limitu výdavkov kapitoly o 18 310 € 
v programe 08S pre Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry so súčasným viazaním 
výdavkov v programe 08T s určením na realizáciu protipožiarnych opatrení v objekte Zsigrayovej 
kúrie. 

20. Rozpočtovým opatrením boli na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu v rámci projektov 
operačného programu Informatizácia spoločnosti poskytnuté bežné výdavky z podprogramu 0A907 – 
Technická pomoc - vo výške 126 764,25 €. 

21. Rozpočtovým opatrením došlo k navýšeniu limitu výdavkov kapitoly na základe schválenej žiadosti 
o priebežnú platbu z titulu realizácie projektov operačného programu Informatizácia spoločnosti 
z podprogramu 0A907 - Technická pomoc - vo výške 105 716,66 €. 

22. Týmto rozpočtovým opatrením na základe schválenej žiadosti o priebežnú platbu z dôvodu realizácie 
projektov operačného programu Informatizácia spoločnosti došlo k navýšeniu limitu výdavkov 
kapitoly v sume 58 750,80 € z prostriedkov prioritnej osi 4 – Technická pomoc. 

23. Nadväzne na novelu zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 
štátnej správy v znení neskorších predpisov došlo k viazaniu limitu výdavkov kapitoly v sume 
118 487 € z titulu delimitácie finančných prostriedkov a zamestnancov do rezortu dopravy, pôšt 
a telekomunikácií (agenda cestovného ruchu). 

24. Nadväzne na zákon č. 403/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov došlo k viazaniu 
limitu výdavkov kapitoly v programe 08T vo výške 29 258 € z titulu delimitácie finančných 
prostriedkov a zamestnancov do kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky (agenda kultúry 
národnostných menšín). 

25. Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 834/2010 k Správe o priebehu a následkoch 
povodní na území Slovenskej republiky od 01. januára do 31. augusta 2010 došlo k navýšeniu 
výdavkov kapitoly v programe 08S vo výške 3 000 € určených na úhradu výdavkov spojených 
s elimináciou následkov zvýšenej vlhkosti v archívnych priestoroch Slovenského filmového ústavu. 

26. Týmto rozpočtovým opatrením sa zabezpečili kapitálové výdavky v sume 241 840 € s možnosťou 
ich použitia v nasledujúcom rozpočtovom roku, z dôvodu objektívnych obmedzení ich čerpania 
v príslušnom rozpočtovom roku pre niektoré rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
ministerstva (obstaranie klimatizačného zariadenia, kamerového systému, výmena poškodeného 
bleskozvodu, či riešenie projektu KIS 3G pre Slovenskú národnú knižnicu, odstránenie havarijného 
stavu kotolní pre Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove, riešenie havarijného stavu kotolne jedného 
z objektov Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v Bratislave a obstaranie nehmotného majetku 
pre ministerstvo kultúry). 

27. Realizáciou tohto rozpočtového opatrenia – zvýšením limitu výdavkov na mzdy, platy, služobné 
príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 692 547 € sa zabezpečilo prechodné zlepšenie úrovne 
odmeňovania zamestnancov rozpočtových organizácií rezortu. 

28. V súlade s ustanovením § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. došlo k viazaniu kapitálových výdavkov 
rezortu v celkovej sume 2 028 375,55 € s cieľom umožniť rozpočtovým organizáciám ich čerpanie 
v nasledujúcom období na zabezpečenie rôznych potrieb (odstraňovanie havarijných stavov, riešenie 
nevyhovujúcich bezpečnostných a klimatických podmienok, zlepšenie možností informatizácie). 

29. Týmto rozpočtovým opatrením sa realizovalo navýšenie limitu kapitálových výdavkov vo výške 
61 439 € určených pre Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (zakúpenie 
páskovej zálohovacej jednotky). Zároveň sa povolilo prekročenie limitu výdavkov v programe 08S 
na zabezpečenie financovania výdavkov organizácií (za energie a služby) s ich súčasným viazaním 
v programe 08T. 

30. Týmto rozpočtovým opatrením sa odstránili nepresnosti vo viazaní výdavkov kapitoly vykonaným 
rozpočtovým opatrením č. 24 (delimitácia prostriedkov spojená s agendou kultúry národnostných 
menšín). 

31. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečili kapitálové výdavky v celkovej výške 94 812 € pre niektoré 
rozpočtové organizácie rezortu, konkrétne určené pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave na nákup 
kamerového systému, Štátnu vedeckú knižnicu v Košiciach na výpočtovú techniku, Pamiatkový úrad 
SR na financovanie projektovej dokumentácie). 



43 

32. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečili bežné výdavky účelovo určené na použitie v rámci 
grantového systému (úhrada platieb za vyzbierané kultúrne poukazy). Súčasne za zabezpečili 
finančné prostriedky na riešenie havarijných stavov objektov niektorých organizácií, dofinancovanie 
projektov v oblasti informatizácie a ostatných potrieb s čiastočným krytím požiadaviek v oblasti 
mzdových potrieb niektorých príspevkových organizácií. 

33. Týmto rozpočtovým opatrením realizovaným bez zmeny limitu celkových výdavkov kapitoly sa 
zabezpečili finančné prostriedky na realizáciu a vyfinancovanie projektov v oblasti informatizácie 
(Lúčnica, Slovenské národné múzeum, aparát ministerstva kultúry), akvizičnej činnosti (Ústredie 
ľudovej umeleckej výroby). Súčasne boli týmto rozpočtovým opatrením čiastočne sanované potreby 
Slovenskej filharmónie spojené s financovaním rekonštrukčných prác na budove Reduty. 

34. Nadväzne na ustanovenie § 18 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. došlo k viazaniu výdavkov 
kapitoly z titulu neplnenia plánovaných príjmov organizácie v celkovej sume 825 747 €. 

35. Týmto rozpočtovým opatrením sa viazali výdavky kapitoly v sume 5 398 € na zabezpečenie 
finančných prostriedkov v prospech kapitoly ministerstva vnútra. 

 
 

1.2 Príjmy kapitoly 
 
 

Zákonom č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2010 bol Národnou radou Slovenskej 
republiky schválený dňa 4. novembra 2009 štátny rozpočet na rok 2010. V nadväznosti na uvedený 
zákon a  bod C.1 uznesenia vlády SR č. 692/2009 zo dňa 30. septembra 2009 k návrhu rozpočtu verejnej 
správy na roky 2010 až 2012 oznámilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo financií“) listom č. MF/028560/2009-441 zo dňa 1. decembra 2009 záväzné ukazovatele 
štátneho rozpočtu pre rozpočtovú kapitolu ministerstva kultúry, z toho príjmy kapitoly boli stanovené 
v sume 7 727 547 €. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že uvedená suma nevychádzala z reálnych 
možností rezortu už aj preto, lebo plánovaný príjem z odpredaja objektu stanovený na úrovni cca 6 000 
tis. € ignoroval možnosti stanovené súdnoznaleckým posudkom, ktorý stanovil predajnú hodnotu 
majetku na úrovni 2 600 tis. €. 
 

Na základe zákona č. 468 z 30. novembra 2010, ktorým sa mení zákon č. 497/2009 Z. z. o štátnom 
rozpočte na rok 2010 a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. bol upravený (znížený) schválený 
záväzný ukazovateľov príjmov štátneho rozpočtu na rok 2010 pre kapitolu ministerstva kultúry celkom 
v sume 5 783 555 €. Uvedenou úpravou sa riešil objektívnymi príčinami spôsobený deficit neplnenia 
príjmov v aparáte ministerstva kultúry. 
 
 Po tejto zmene bol schválený ročný rozpočet príjmov vo výške 1 943 992 € na základe 
rozpočtového opatrenia ministerstva financií ešte upravený (znížený) o sumu 825 747 €. Uvedené 
rozpočtové opatrenie sa realizovalo z dôvodu vykrytia chýbajúcich príjmov z nerealizovaného odpredaja 
budov, viazaním výdavkov v rozpočte ministerstva kultúry - aparáte. Ďalšími rozpočtovými presunmi 
vykonanými v kompetencii ministerstva kultúry medzi jednotlivými organizáciami, sa riešilo zníženie 
deficitu príjmov aparátu ministerstva kultúry a tiež zníženie rozpočtu organizácie Bibiana – 
medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava, nakoľko predpísaný rozpočet nebol objektívne stanovený 
a nebolo v silách organizácie tieto príjmy splniť. 
 

V roku 2010 boli rozpočtovými organizáciami kapitoly kultúry a aparátom ministerstva kultúry 
dosiahnuté príjmy vo výške 1 502 215 €, z toho príjmy štátneho rozpočtu predstavujú objem 1 165 443 € 
(104,2 % plnenia upraveného rozpočtu). 
 
 Mimorozpočtové príjmy sme získali celkom v sume 336 772 € a tvoria ich tuzemské bežné 
transfery a granty, tuzemské kapitálové granty,  zahraničné granty a prijaté poistné plnenia. 
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Plnenie príjmovej časti rozpočtu: 
 

               (v eurách) 
Organizácia Skutočnosť 

2009 
Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
 2010 

%         
plnenia 

4:3 

% 
plnenia 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
SNK, Martin   76 550 77 676    79 321   91 285 115,1 117,5 119,2 
UK v Bratislave  207 102 131 448  148 078 165 129 111,5 125,6   79,7 
ŠVK v Prešove  28 437 20 912   29 175   29 991 102,8 143,4 105,5 
ŠVK v Košiciach   73 885 65 724   65 724   79 880 121,5 121,5 108,1 
Bibiana, Bratislava        35 223 20 912       18 630        19 345 103,8   92,5  54,9 
PÚ SR, Bratislava      787 280 684 989     684 989      685 732 100,1 100,1   87,1 
MK SR aparát      340 763 942 331       92 328        94 081    102,0  10,0    27,6 
Celkom rozpočtové 
príjmy 

 1 549 240 1 943 992  1 118 245  1 165 443 104,2  60,0  75,2 

Mimorozpočtové 
príjmy 

    423 414 - -     336 7721)                          - -  79,5 

Spolu  1 972 654       1 943 992 1 118 245  1 502 215 134,3  77,3 76,2 
Poznámka: 
1) tuzemské bežné transfery 8 284 €, tuzemské kapitálové granty 155 000 €, zahraničné granty 88 327 €, tuzemské 
bežné granty 84 285  € a prijaté poistné plnenie 876 € 
 

Medzi významné položky príjmov, ktoré rezort kultúry získal v roku 2010 patrí príjem nájomného 
za budovu americkej ambasády za rok 2010 v sume 229 123 €, ktoré získal Pamiatkový úrad SR, 
Bratislava. Rezort kultúry tiež získal jednorazové kapitálové príjmy v sume 65 100 € za odpredaj budovy 
v Banskej Štiavnici, ktorý realizoval Pamiatkový úrad SR, Bratislava. Príjmy za knižničné služby získali 
štyri rozpočtové organizácie – knižnice (Slovenská národná knižnica, Martin, Univerzitná knižnica 
v Bratislave, Štátna vedecká knižnica v Prešove a Štátna vedecká knižnica v Košiciach). Príjmy zo 
vstupného získala Bibiana – medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava. Úlohou Pamiatkového 
úradu SR je predovšetkým zabezpečovať výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu 
a vydávanie rozhodnutí, záväzných stanovísk a odborných vyjadrení v zmysle stavebného zákona. 
Organizácia získala príjmy najmä z prenájmu budov a za reštaurovanie. Aparát ministerstva kultúry 
získal príjmy predovšetkým z prenájmu budov a ostatné príjmy (vratky, dobropisy, prijaté úroky 
z poskytnutých prostriedkov štátneho rozpočtu). 
 

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka plnenie ukazovateľa príjmov je uvedené 
v nasledovnom prehľade. 
 

       (v eurách)  
Obdobie I. štvrťrok 

 
II. štvrťrok III. štvrťrok IV. štvrťrok Celkom 

Rok 2009     349 723    399 621      719 942   503 368   1 972 654 
Rok 2010     222 022    169 171      704 573   406 449   1 502 215 
Index 10/09         63,5        42,3          97,9       80,7        76,2 

 
Na celkové nižšie plnenie príjmov v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 mali vplyv hlavne 

získané jednorazové príjmy aparátom ministerstva kultúry, a to vrátené prostriedky od Slovenskej 
televízie (ďalej len „STV“) na základe kontroly a výnosy z vrátenej dotácie od STV roku 2009. 
Pamiatkový úrad SR získal v roku 2010 v porovnaní s rokom 2009 tiež nižšie príjmy. Organizácia 
získava hlavne príjmy za reštaurovanie, získanie ktorých ovplyvňuje veľa faktorov, vrátane dostatočného 
krytia zdrojov vo výdavkovej časti  rozpočtu organizácie na financovanie nákupu materiálu a ostatných 
výdavkov spojených s reštaurovaním, nakoľko sa jedná o rozpočtovú organizáciu. Najvyšší nárast 
príjmov sa dosiahol v  3. štvrťroku 2010, z čoho najvýznamnejšou položkou príjmov bolo nájomné za 
budovu amerického veľvyslanectva v Bratislave. 

Prijaté mimorozpočtové príjmy vykázané celkom v sume 336 772 €, boli čerpané v rámci bežných 
výdavkov v sume 181 772 € a v rámci kapitálových výdavkov v sume 155 000 €. 
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1.2.1 Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie  
 

Podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtové organizácie rezortu kultúry vykázali príjmy v oblasti 
nedaňových príjmov a grantov takto: 
 

♦ nedaňové príjmy (hlavná kategória 200) 
V hlavnej kategórii 200 Nedaňové príjmy dosiahli rozpočtové organizácie rezortu vrátane aparátu 

ministerstva kultúry príjmy v sume 1 165 443 € (zdroj 111), čo predstavuje 104,2 % plnenia upraveného 
rozpočtu na rok 2010 a príjmy z náhrad z poistného plnenia v sume 876 € (zdroj 72), celkom príjmy 
v sume 1 166 319 €. 

V rámci kategórií boli dosiahnuté najvyššie príjmy v kategórii 220 Administratívne poplatky a iné 
poplatky a platby v sume 648 221 € (zdroj 111). Na plnení uvedených príjmov sa podieľajú všetky 
rozpočtové organizácie rezortu. V rámci knižníc sú to predovšetkým príjmy za registráciu čitateľov, za 
vybrané knižničné služby, reprografické a kopírovacie práce. Bibiana – medzinárodný dom umenia pre 
deti, Bratislava získal príjmy zo vstupného z výstav a Pamiatkový úrad SR príjmy z reštaurovania 
kultúrnych pamiatok. 

V rámci kategórie 210 Príjmy z vlastníctva majetku získali organizácie rezortu 372 863 € (zdroj 111) 
za  prenájom budov a priestorov. V rámci uvedených príjmov je najvýznamnejšou položkou nájomné od 
americkej ambasády za budovu v Bratislave získané Pamiatkovým úradom SR. 

V  rámci kategórie 290 Iné nedaňové príjmy boli dosiahnuté príjmy celkom v sume 79 259 € (zdroj 
111), ktoré tvorili hlavne dobropisy, výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, vrátené neoprávnene 
použité finančné prostriedky a vratky. Okrem príjmov v zdroji 111 je v rámci kategórie 290 vykázaný 
(zdroj 72) na rozpočtovej podpoložke 292 006 Z náhrad z poistného plnenia v sume 876 €, príjem od 
poisťovní za náhrady škôd na motorových vozidlách. 

V kategórii 230 Kapitálové príjmy sa dosiahli príjmy celkom v sume 65 100 €, za odpredaj budovy 
v Banskej Štiavnici rozpočtovou organizáciou Pamiatkový úrad SR. 

 
                      v eurách 

Hlavná 
kategória 

v tom kategórie: 
Zdroj 

200 210 220 230 290 
111 1 165 443 372 863 648 221 65 100 79 259 
72           876 - - - - 

Spolu 1 166 319 372 863 648 221 65 100 79 259 
 

♦ granty a transfery (hlavná kategória 300)  
V rámci hlavnej kategórie 300 Granty a transfery získali rozpočtové organizácie celkom prostriedky 

v  sume 335 896 €, z toho v kategórii 310 Tuzemské bežné granty a transfery 92 569 €, v kategórii 320 
Tuzemské kapitálové granty a transfery 155 000 € a v kategórii 330 Zahraničné granty 88 327 €. 
Najväčší príjem v sume 155 000 € získal Pamiatkový úrad SR od Nadácie Slovenského plynárenského 
priemyslu na rekonštrukciu Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore. 

 
Celkom činili mimorozpočtové príjmy objem 336 772 €, z toho boli vykázané v hlavnej kategórii 

300 granty a transfery v sume 335 896 € a v kategórii 290 (podpoložka 292 006) Z náhrad z poistného 
plnenia v sume 876 €. Uvedené finančné prostriedky boli čerpané v zmysle § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. 
v rámci bežných výdavkov v sume 181 772 € a v rámci kapitálových výdavkov v sume 155 000 €. 
 

1.2.2 Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a  iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté 
Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou 
republikou a inými štátmi 

 
Prostriedky Európskej únie zaradené do príjmov štátneho rozpočtu rozpočtová kapitola ministerstva 

nevykazuje, teda ich ani nehodnotí. 
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1.3 Výdavky kapitoly 
 

Rozpočet výdavkov kapitoly v roku 2010 bol schválený v celkovej výške 169 772 522 €. Vplyvom 
rozpočtových opatrení vykonaných ministerstva financií bol zvýšený o 20 498 580 €, celkom upravený 
na výšku 190 271 102 €. Skutočné čerpanie výdavkov za kapitolu, vrátane mimorozpočtových zdrojov 
bolo vo výške 189 940 472  €, t. z. na úrovni 99,8 % upraveného rozpočtu (rámcová informácia v tis. eur 
je uvedená v tabuľke č. 2). 
 V roku 2010 bolo prostredníctvom kapitoly ministerstva kultúry financovaných šesť rozpočtových 
organizácií a aparát ministerstva a 27 príspevkových organizácií, z toho dve boli k 01.11.2010 
oddelimitované do pôsobnosti iných kapitol (prehľad – organizačná schéma a zoznam organizácií v 
zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva sú uvedené v prílohe č. 1 a č. 2). 
 
 

1.3.1 Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 
 

(1) Rozpočtové organizácie 
 
Čerpanie bežných výdavkov podľa jednotlivých kategórií ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 

v roku 2010 za rozpočtové organizácie 
(v eurách)  

Ekonomická 
klasifikácia 

 

Skutočnosť 
2009 

 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010 

 

% 
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
610 Mzdy, platy, 
služobné príjmy 
a OOV 

10 103 821 9 371 583 10 769 709 10 800 113  100,3 115,2 107,0 

620 Poistenie 
a príspevok do 
poisťovní  

  3 438 495 3 279 058 3 621 064   3 631 871 100,3 110,8 105,6 

630 Tovary a 
služby 

14 284 256 8 980 046    11 200 157 11 322 366 101,1 126,1   79,3 

640 Bežné 
transfery 

     255 176 382 074         430 912      431 531 100,1 112,9 169,1 

600 Bežné 
výdavky  

28 081 748  22 012 761   26 021 842   26 185 8811) 100,6 119,0   93,2 

Poznámka: 
1)  v čerpaní sú zahrnuté aj mimorozpočtové výdavky 

 
Rozpočtové organizácie rezortu kultúry čerpali v roku 2010 finančné prostriedky na bežné výdavky 

celkom v sume 26 185 881 €. Podľa jednotlivých zdrojov boli uvedené prostriedky čerpané nasledovne: 
 
13S1   Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)       263 425 € 
13S2   EFRR - spolufinancovanie zo ŠR           46 487 € 
111   Rozpočtové prostriedky kapitoly    25 694 197 € 
14, 35, 37, 72  Mimorozpočtové výdavky          181 772 € 

 
Schválený rozpočet výdavkov štátneho rozpočtu pre rozpočtové organizácie bol na rok 2010 

stanovený vo výške 22 012 761 € a rozpočtovými opatreniami bol  upravený na výšku 26 021 842 €. 
Skutočné čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu rozpočtovými organizáciami rezortu kultúry vrátane 
aparátu ministerstva kultúry (zdroj 111) bolo v sume 25 694 197 €, čo predstavuje 98,7 % čerpanie 
upraveného rozpočtu. 

Aparátu ministerstva kultúry boli poskytnuté v rámci programu 0A907 Technická pomoc OP IS 
MF SR - MK SR prostriedky Európskej únie a na spolufinancovanie pre sprostredkovateľský orgán pod 
riadiacim orgánom OPIS (ďalej len „SORO OPIS“), z ktorých boli hradené výdavky na mzdy a odvody 
poistného. 
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Menovite z prostriedkov EFRR, zdroj 13S1 boli čerpané mzdy kategórii 610 v sume 199 145 € 
a odvody poistného kategórii 620 v sume 64 280 €. 
 Z prostriedkov EFRR – spolufinancovanie zo ŠR, zdroj 13S2 boli čerpané mzdy v kategórii 610 
v sume 35 144 € a odvody poistného kategórii 620 v sume 11 343 €. Celkom boli čerpané výdavky pre 
SORO OPIS na mzdy v kategórii 610 v sume 234 289 € a odvody poistného - kategória 620 v sume 
75 623 €. 

Bežné výdavky rozpočtových organizácií boli použité na financovanie výdavkov na mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 10 800 113 €, na poistné a príspevok do poisťovní 
v sume 3 631 871 €, na tovary a služby v sume 11 322 366 € a na bežné transfery v sume 431 531 €. 
V oblasti bežných transferov boli prostriedky štátneho rozpočtu použité hlavne na úhrady členských 
príspevkov v tuzemsku a do zahraničia, na výplaty odstupného a odchodného a na nemocenské dávky. 

 
Výdavky na zahraničné pracovné cesty sú uvedené v prílohách č. 4, 4a a 4b, vrátane rámcového 

vyhodnotenia prínosu pre činnosť ministerstva. 
 
Rozpočtovým organizáciám boli v roku 2010 v rámci programu 08T poskytnuté finančné prostriedky 

na prioritné projekty realizované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR vo výške 
1 751 747  € (bežné výdavky – upravený rozpočet), z toho: 
♦ v rámci prvku 08T 0103 - Podpora kultúrnych aktivít RO a PO boli poskytnuté finančné prostriedky 

celkom 540 000 €, 
♦ v rámci prvku 08T 0104 - Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí boli poskytnuté finančné 

prostriedky celkom 106 800 €, 
♦ v rámci prvku  08T 0105 - Informatizácia kultúry boli poskytnuté finančné prostriedky celkom 

327 480 €, 
♦ v rámci prvku 08T 0106 - Akvizícia zbierkových predmetov a knižničných fondov boli poskytnuté 

finančné prostriedky celkom 117 000 €, 
♦ v rámci prvku 08T 0108 - Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011 celkom 10 000 €, 
♦ v rámci prvku 08T 0109 - Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 boli 

poskytnuté finančné prostriedky celkom vo výške 650 467 €. 
 
Vyhodnotenie použitia mimorozpočtových prostriedkov 
 
 Rozpočtové organizácie rezortu kultúry prekročili rozpočtový limit bežných výdavkov v zmysle 
§ 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o celkovú sumu 181 772 € (v programe 08S 156 826 € a 08T 24 946 €). 
 
♦ tuzemské bežné transfery celkom 8 284 €, 
z toho menovite: 
Slovenská národná knižnica v Martine získala spolu 6 610 €, z toho činil príspevok za aktivačnú činnosť 
z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine 3 611 €, dotácia z  rozpočtu mesta Martin na 
zaplatenie ubytovania účinkujúcim na Martinskej literárnej jari v sume 765 €, na úhradu výzdoby pri 
príležitosti zasadnutia Národnej komisie pre knižnično – informačné služby vo výške 100 €, dotácia od 
Žilinského samosprávneho kraja na udelenie Ceny J. M. Hurbana vo výške 644 € a dotácia z rozpočtu 
Mesta Žilina na realizáciu projektu Fedor Fridrich Ruppeldt – život a dielo v sume 1 490 €. Univerzitná 
knižnica v Bratislave získala dotáciu z Ministerstva zahraničných vecí SR na projekt Slovenské 
bezpečnostné fórum v sume 1 674 €. 
 
♦ zahraničné granty celkom v sume 88 327 €, 
z toho menovite: 
Slovenská národná knižnica v Martine získala celkom 14 272 €, z toho na základe zmluvy s Európskou 
komisiou na realizáciu projektu TELPlus, ktorého cieľom je vylepšenie služieb Európskej knižnice 
a Európskej digitálnej knižnice vo výške 6 096 € a na projekt Europeana Travel – projekt na digitalizáciu 
cestovateľských dokumentov vo výške 8 176 €. Univerzitná knižnica v Bratislave získala celkom 
23 392 €, z toho od Univerzity v Aténach na projekt EÚ Open AIRE – Infraštruktúra otvoreného prístupu 
pre výskum v Európe sumu 8 758 € a od Univerzity v Innsbrucku na projekt Elektronické knihy na 
požiadanie - Európska knižničná umu 10 812 €. Ďalej získali grant od Sekcie verejnej diplomacie NATO 
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v  Bruseli vo výške 2 322 € na financovanie výdavkov súvisiacich s organizovaním 4. ročníka 
konferencie Slovenské bezpečnostné fórum 2010 a  od British Council získali 1 500 € na nákup kníh 
týkajúcich sa výučby a  štúdia angličtiny a súčasnej britskej literatúry za účelom obnovy existujúcej 
kolekcie v Britskom centre. Štátna vedecká knižnica v Košiciach získala grant od British Council na 
nákup knižničného fondu 1 499 €. Pamiatkový úrad SR získal celkom 27 028 €, a to menovite 
z Participačného programu UNESCO 20 015 €, od Európskej komisie informačnej spoločnosti a médií 
2 587 € na Európsky projekt CARARE (spojovanie archeológie a architektúry v Európe) a od  
Maďarského pamiatkového úradu na Stredoeurópsky projekt „Danube Limes – UNESCO World 
Heritage“ 4 426 €. Bibiana - medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava získala grant  na výdavky 
spojené s  festivalom BAB 2010 spolu v sume 4 329 €, z toho od CIFEJ, Teherán 2 129 € a od 
Francúzskeho inštitútu 2 200 €. Ministerstvo kultúry - aparát - získalo granty celkom v objeme 17 807 €, 
menovite grant z Európskeho Spoločenstva na projekt ATHENA „Prístup k sieťam kultúrneho dedičstva 
v Európe“ v sume 12 119 € a od Medzinárodného vyšehradského fondu na udelenie vyšehradskej ceny 
v sume 5 688 €. 
 
♦ tuzemské bežné granty celkom v sume 84 285 €, 
z toho menovite: 
Univerzitnej knižnici v Bratislave poskytla grant Nadácia VÚB na projekt „Knihy na objednávku pre 
nevidiacich“ a vydanie publikácie Emblemata v UKB celkom 30 000 €. Štátna vedecká knižnica v 
Košiciach získala grant od  fyzickej osoby na nákup kníh v sume 20 €. 
Bibiana - medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave získala 8 569 € na výdavky spojené 
s festivalom BAB 2010 od Poľského inštitútu a od Goetheho inštitútu v Bratislave. Pamiatkový úrad SR 
získal grant od Nadácie VÚB na reštaurovanie hlavného oltára v kostole Kláštora kartuziánov v 
Červenom Kláštore v sume 30 000 €, od Slovenskej akadémie vied na projekt Moderná architektúra 
5 770 € a na projekt Romanika 8 266 €, mesto Trnava poskytlo grant na vydanie zborníka z Dní 
európskeho dedičstva v sume 1 660 €, spolu 45 696 €. 
 
♦ tuzemské kapitálové granty celkom v sume 155 000 €, 
z toho: 
Pamiatkový úrad SR získal grant od Nadácie Slovenského plynárenského priemyslu v sume 155 000 €, 
z ktorého sa realizovala rekonštrukcia objektu v Červenom Kláštore. 
 
♦ finančné prostriedky prijaté zo zmluvného poistenia 876 € 
Z titulu prijatého poistného plnenia z havarijného poistenia motorových vozidiel boli čerpané prostriedky 
na údržbu, opravy a výdavky s tým spojené, z toho: 
Slovenská národná knižnica v Martine v sume 255 €, Štátna vedecká knižnica v Prešove v sume 343 € 
a aparát ministerstva kultúry v sume 278 €. 
 

Celkom podľa jednotlivých kategórií boli čerpané mimorozpočtové výdavky nasledovne, 
v kategórii 610 – mzdy 30 405 €, kategória 620 - poistné  a príspevok do poisťovní 10 810 €, kategória 
630 - tovary a služby v sume 139 913 €, kategória 640 – bežné transfery 644 €, celkom 181 772 €. 

V rámci kapitálových výdavkov (kategória 710), rozpočtová podpoložka 717 002 Rekonštrukcia 
a modernizácia boli vykázané mimorozpočtové výdavky v sume 155 000 €, a to menovite už spomínaný 
grant Nadácie SPP, ktorý bol čerpaný na rekonštrukciu objektu v Červenom Kláštore, prijímateľom 
grantu bol Pamiatkový úrad SR. 

Celkom boli čerpané mimorozpočtové výdavky v sume 336 772 €, z toho na bežné výdavky v sume 
181 772 € a na kapitálové výdavky v sume 155 000 €. 
 

(2) Príspevkové organizácie 
 

Čerpanie bežných výdavkov podľa jednotlivých kategórií ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 
v roku 2010 za príspevkové organizácie je v nasledovnej tabuľke (podľa údajov zo Štátnej pokladnice – 
rozdiely v jednotlivých kategóriách pri porovnaní s tabuľkou č. 5, v ktorej sú údaje z Datacentra uvedené 
v tis. €, je spôsobený použitou metodikou zaokrúhľovania) 
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 Treba uviesť, že úroveň čerpania finančných prostriedkov v príspevkových organizáciách do určitej 
miery ovplyvňuje iný režim ich čerpania ako v prípade rozpočtových organizácií (použitie zdrojov z 
minulého roka, uvoľňovanie kapitálových výdavkov v závere roka), čo v konečnom dôsledku môže 
pôsobiť pri prezentácii ukazovateľov skresľujúco. 
 

v eurách 
 

Kategória 
 

Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
610 Mzdy, 
platy, služobné 
príjmy a OOV 

30 120 669 29 212 777 30 367 853 31 198 355 102,7 106,8 103,6 

620 Poistné 
a príspevky 
poisťovní 

10 580 834 10 307 763 10 873 229 10 952 840 100,7 106,2 103,5 

630 Tovary 
a služby 

44 803 763 21 021 323 34 224 376 68 665 220 200,6 326,6 153,3 

640 Bežné 
transfery 

395 153 195 954 348 092 554 884 159,4 283,2 140,4 

650 Splácanie 
úrokov a ostatné 
platby súvisiace s 
úverom 

712 664 664 385 58,0 58,0 54,1 

600 Bežné 
výdavky1) 85 901 131 60 738 481 75 814 214 111 371 684 147,0 183,4 129,7 

Poznámka: 
1) číselné údaje sú vykazované vrátane vlastných a mimorozpočtových zdrojov 
 

1.3.2 Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie  
 

Najvyššie výdavky podľa funkčnej klasifikácie za rok 2010 (skutočnosť) dosiahol oddiel 08 
Rekreácia, kultúra a náboženstvo, kde úhrn bežných a kapitálových výdavkov dosiahol výšku 
167 058 599 €, čo však predstavuje iba 98,3 % hodnoty roku 2009. Celkový podiel výdavkov v oddieli 
08 predstavuje 97,7 % celkových výdavkov kapitoly MK SR. Detailný prehľad výdavkov podľa funkčnej 
klasifikácie v členení na bežné a kapitálové výdavky je uvedený v nasledujúcom prehľade (prehľad za 
kapitolu v tis. eur je tiež uvedený v tabuľke č. 2). 
 
 
� Bežné výdavky (kapitola celkom) 
                   (v eurách) 

Funkčná 
klasifikácia 

Skutočnosť  
2009 

Schválený  
rozpočet  

2010  

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010 

%  
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 

a 1 2 3 4 5 7 
01 Všeobecné 
verejné služby 

3 291 523 2 601 118 3 121 919 3 123 236 100,1 120,1 94,9 

02 Obrana 103 2 656 2 656 0 - - - 
04 Ekonomická 
oblasť 

0 0 763 080 763 080 100,0 - - 

08 Rekreácia, 
kultúra 
a náboženstvo 

169 981 325 156 322 416 167 514 106 167 058 599 99,7 106,9 98,3 

09 Vzdelávanie 16 830 28 500 13 900 13 504 97,2 47,4 80,2 
Celkom 173 289 781 158 954 690 171 415 661 170 958 419 99,7 107,6 98,7 
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� Kapitálové výdavky (kapitola celkom) 
                   (v eurách) 

Funkčná 
klasifikácia 

Skutočnosť  
2009 

Schválený  
rozpočet  

2010  

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010 

%  
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 

a 1 2 3 4 5 6 7 
01 Všeobecné 
verejné služby 

90 653 0 137 900 137 887 100,0 - 152,1 

04 Ekonomická 
oblasť 

0 0 0 0 - - - 

08 Rekreácia, 
kultúra 
a náboženstvo 

23 134 648 10 817 832 18 717 541 18 844 166 100,7 174,2 81,5 

Celkom1) 23 225 301 10 817 832 18 855 441 18 982 053 100,7 175,5 81,7 
Vysvetlivka: 
1) výdavky vrátane mimorozpočtových zdrojov 
 
 
� Bežné výdavky (podľa organizácií) 
 
(1) Rozpočtové organizácie 
               (v eurách) 

Poznámka: 
1)  
čerpanie vrátane mimorozpočtových výdavkov 

 
 
01  Všeobecné verejné služby 
01.3  Všeobecné služby 
01.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby 
01.3.2.2 Štátny informačný systém 
 
                (v eurách) 

 
Organizácia 

 
Skutočnosť 

2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
MK SR 0 6 640 0 0 - - - 
 
Prostriedky štátneho rozpočtu na štátny informačný systém neboli v roku 2010 čerpané (program 08T). 
 
 
 
 

 
Organizácia 

Skutočnosť 
2009 

 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010 

% 
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
SNK, Martin  5 253 755 4 407 835    5 250 331 5 261 356 100,2 119,4 100,1 
UK v Bratislave   4 574 655 4 336 891    4 290 338 4 341 773 101,2 100,1   94,9 
ŠVK v Prešove     755 119 545 857       758 734  759 054 100,0 139,1 100,5 
ŠVK v Košiciach  1 410 452 1 093 593    1 248 333 1 249 331 100,1 114,2   88,6 
Bibiana   1 178 784 1 030 659    1 131 867 1 144 617 101,1 111,1   97,1 
PÚ SR  5 925 554 5 075 040    5 521 968 5 594 628 101,3 110,2  94,4 
MK SR   8 983 429 5 522 886    7 820 271  7 835 122 100,2 141,9  87,2 
Celkom   28 081 748  22 012 761  26 021 842  26 185 8811) 100,6 119,0 93,2 



51 

01.3.3 Iné všeobecné služby 
 

     (v eurách) 
 

Organizácia 
 

Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
ŠVK Prešov   755 119    545 857   758 734    758 711  100,0 139,0 100,5 
ŠVK Košice 1 406 601 1 093 593 1 248 333 1 247 812   100,0 114,1   88,7 

 
Prostriedky štátneho rozpočtu rozpočtované v tejto triede boli určené na financovanie činnosti dvoch 
štátnych vedeckých knižníc. 
 
Štátna vedecká knižnica v Prešove  

Upravený rozpočet organizácie bol v objeme 758 734 € a skutočné čerpanie výdavkov štátneho 
rozpočtu za rok 2010 bolo vo výške 758 711 €. Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky 
čiastku 267 867 €, poistné a  príspevok do poisťovní sumu 91 538 €,  tovary a služby boli čerpané 
v sume 397 791 € a bežné transfery v sume 1 515 €. Výdavky rozpočtované v programe 08S dosiahli 
výšku 573 662 €. V rámci programu 08T bolo 185 049 € použitých na financovanie projektov kultúrnych 
aktivít v tuzemsku, informatizácie kultúry, stratégie rozvoja slovenského knihovníctva a na nákup 
knižničného fondu. 
 
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 

Upravený rozpočet organizácie bol v objeme 1 248 333 € a skutočné čerpanie výdavkov štátneho 
rozpočtu za rok 2010 bolo vo výške 1 247 812 €. Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky 
čiastku 615 685 €, poistné a  príspevok do poisťovní sumu 210 328 €,  tovary a  služby boli čerpané 
v sume 416 884 € a bežné transfery v sume 4 915 €. Výdavky rozpočtované v programe 08S dosiahli 
výšku 1 161 332 €. V rámci programu 08T bolo 86 480 € použitých na financovanie projektov 
kultúrnych aktivít v tuzemsku a v zahraničí, informatizácie kultúry, stratégie rozvoja slovenského 
knihovníctva a na nákup knižničného fondu. 
 
 
02  Obrana 
02.1  Vojenská obrana 
02.1.0 Vojenská obrana 
02.1.0.3 Hospodárska mobilizácia 
 

    (v eurách) 
 

Organizácia 
 

Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
MK SR 103 2 656 2 656 0 - - - 
 
V roku 2010 sa nečerpali prostriedky štátneho rozpočtu na výdavky súvisiace s hospodárskou 
mobilizáciou ( program 06H0A). 
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08  Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
08.2  Kultúrne služby 
08.2.0 Kultúrne služby 
08.2.0.4 Odborno-metodické zariadenia 
 

   (v eurách)  
 

Organizácia 
 

Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
Bibiana 1 173 284 1 030 659 1 131 867 1 131 719 100,0 109,8 96,5 

 
Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti 

Upravený rozpočet organizácie bol v objeme 1 131 867 € a skutočné čerpanie výdavkov štátneho 
rozpočtu za rok 2010 bolo vo výške 1 131 719 €. Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky 
čiastku 298 541 €, poistné a  príspevok do poisťovní sumu 106 906 €, tovary a  služby boli čerpané 
v sume 716 249 € a bežné transfery v sume 10 023 €. Výdavky rozpočtované v programe 08S dosiahli 
výšku 1 031 129 €. V rámci programu 08T bolo 100 590 € použitých na financovanie projektov 
kultúrnych aktivít v tuzemsku a v zahraničí a informatizácie kultúry. 
 
 
08.2.0.5 Knižnice 
 

(v eurách) 
 

Organizácia 
 

Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
SNK 5 217 165 4 407 835 5 250 331 5 240 219 99,8 118,9 100,4 
UKB 4 504 484 4 336 891 4 290 338 4 286 707 99,9   98,8   95,2 
 
V tejto triede boli rozpočtované výdavky pre dve knižnice. 
 
Slovenská národná knižnica v Martine 

Upravený rozpočet organizácie bol v objeme 5 250 331 € a skutočné čerpanie výdavkov štátneho 
rozpočtu za rok 2010 bolo vo výške 5 240 219 €. Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky 
čiastku 2 271 489 €, poistné a príspevok do poisťovní sumu 758 115 €,  tovary a služby boli čerpané 
v sume 2 189 702 € a bežné transfery v sume 20 913 €. Výdavky rozpočtované v programe 08S dosiahli 
výšku 4 461 894 €. V rámci programu 08T bolo 778 325 € použitých na financovanie projektov 
kultúrnych aktivít v tuzemsku a v zahraničí, informatizácie kultúry, stratégie rozvoja múzeí, stratégie 
rozvoja slovenského knihovníctva a knižničného fondu. 

 
Univerzitná knižnica v Bratislave 

Upravený rozpočet organizácie bol v objeme 4 290 338 € a skutočné čerpanie výdavkov štátneho 
rozpočtu za rok 2010 bolo vo výške 4 286 707 €. Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky 
čiastku 1 884 557 €, poistné a  príspevok do poisťovní sumu 637 741 €, tovary a služby boli čerpané 
v sume 1 748 510 € a bežné transfery v sume 15 899 €. Výdavky rozpočtované v programe 08S dosiahli 
výšku 4 158 335 €. V rámci programu 08T organizácia čerpala rozpočtové prostriedky v sume 128 372 € 
na financovanie projektov kultúrnych aktivít v tuzemsku a v zahraničí, stratégie rozvoja slovenského 
knihovníctva a knižničného fondu. 
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08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť 
 

  (v eurách) 
 

Organizácia 
 

Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
PÚ SR 5 905 413 5 075 040 5 521 968 5 521 904 100,0 108,8 93,5 

 
 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 

Upravený rozpočet organizácie bol v objeme 5 521 968 € a skutočné čerpanie výdavkov štátneho 
rozpočtu za rok 2010 bolo vo výške 5 521 904 €. Z uvedeného čerpania predstavovali mzdové výdavky 
čiastku 2 644 162 €, poistné a príspevok do poisťovní sumu 924 835 €, tovary a služby boli čerpané 
v sume 1 918 000 € a bežné transfery v sume 34 907 €. Výdavky rozpočtované v programe 08S dosiahli 
výšku 5 063 166 €. V rámci programu 08T bolo 458 738 € použitých na financovanie projektov 
kultúrnych aktivít v tuzemsku, zahraničí a informatizácie kultúry. 
 
 
08.4  Náboženské a iné spoločenské služby 
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby 

 
    (v eurách) 

 
Organizácia 

 
Skutočnosť 

2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
MK SR 417 363 416 900 398 400 398 400 100,0 95,6 95,5 
 
 

Výdavky v rámci vlastných úloh ministerstva kultúry realizuje cirkevný odbor. Skutočné čerpanie 
výdavkov celkom za rok 2010 bolo vo výške 398 400 € (100,0 % upraveného rozpočtu). Prostriedky 
štátneho rozpočtu boli použité na poskytovanie finančných prostriedkov cirkevným subjektom na 
zameriavanie nehnuteľností a na  geometrické plány v rámci reštitúcie cirkevných majetkov (program 
08T). 
 
 
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 - aparát 

 
(v eurách) 

 
Organizácia 

 
Skutočnosť 

2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
MK SR 8 507 699 5 068 190 7 095 403 7 095 221 100,0 140,0 83,4 
 

Schválený rozpočet na rok 2010 pre aparát ministerstva kultúry bol upravený v nadväznosti na 
rozpočtové opatrenia realizované ministerstvom financií na sumu 7 095 403 €, celkové čerpanie bolo vo 
výške 7 095 221 €. V rámci prvku 08T0101 boli čerpané prostriedky štátneho rozpočtu na mzdy v sume 
2 553 119 €, poistné a príspevok do poisťovní v sume 815 975 €, tovary a služby v sume 2 502 186 € 
a bežné transfery v sume 342 714 €, celkom 6 213 994 €. Okrem toho ministerstvo kultúry hradilo 
výdavky na projekty informatizácie v objeme 881 227 € a sú vykázané na prvku 08T 0105 Projekt 
informatizácie kultúry (program 08T). 



54 

 Vo funkčnej klasifikácii 08.6.01 boli čerpané prostriedky EFRR zdroj 13S1 a EFRR - 
spolufinancovanie zo ŠR zdroj 13S2, ktoré sú komentované v časti. 1.3.4 - Výdavky kapitoly, kryté 
prostriedkami z rozpočtu EÚ, a nie sú zahrnuté v predmetných objemoch. 
 
 
09  Vzdelávanie 
09.8  Vzdelávanie inde neklasifikované 
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované 

 
      (v eurách) 

 
Organizácia 

 
Skutočnosť 

2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
MK SR 16 830 28 500 13 900 13 504 97,1 47,4 80,2 
 
Rozpočtované prostriedky boli čerpané vo výške 13 504 €, čo predstavuje 97,1 % plnenie upraveného 
rozpočtu. 
 
 
(2) Príspevkové organizácie 
 

V zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry bolo v roku 2010 celkom 27 príspevkových 
organizácií, ktorým bol zo štátneho rozpočtu poukázaný bežný transfer v sume 50 638 595,00 €. 

 
K 1. júlu 2010 bola do pôsobnosti ministerstva kultúry delimitovaná jedna štátna príspevková 

organizácia z rezortu hospodárstva - Slovenská agentúra pre cestovný ruch, ktorá bola o štyri mesiace 
neskôr delimitované druhýkrát – do pôsobnosti rezortu dopravy. V tom istom roku, v rovnakom čase, 
bola z pôsobnosti kapitoly ministerstva kultúry oddelimitovaná tiež štátna príspevková organizácia – 
Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia – Ifjú Szívek do kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky. 

 
Detailnú informáciu o hospodárení jednotlivých štátnych príspevkových organizácií poskytujú ich 

výročné správy, ktoré sú zverejnené na webovom sídle ministerstva, rovnako sú prístupné aj na 
webových sídlach organizácií. 

 
Najväčší podiel finančných prostriedkov na celkovom bežnom transfere príspevkových organizácií 

dosiahla podtrieda Divadlá 08.2.0.1 a podtrieda Múzeá a galérie 08.2.0.6. 
 
 
01  Všeobecné verejné služby 
01.3  Všeobecné služby 
01.3.3 Iné všeobecné služby 
 
                   v eurách 

 
Organizácia 

 
Skutočnosť 

2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
ŠVK BB 1 125 9520 955 028 1 114 852 1 114 852 100,0 116,7 99,0 
 
 
Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica 

V roku 2010 bol ŠVK B.B. schválený bežný transfer na činnosť v sume 955 028 €. Počas roka 
2010 boli bežné výdavky zvýšené celkom o 159 824 €, z toho v rámci prvku 08T0103 – Podpora 
kultúrnych aktivít RO a PO v sume 23 000 €, 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí v sume 
5 000 €, 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry v sume 13 390 €, 08T0106 – Projekt akvizície 
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zbierkových predmetov a knižničných fondov v sume 20 000 €, 08T0108 – Stratégia rozvoja múzeí 
a galérií v SR do roku 2011 v sume 24 000 €, 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na 
roky 2008-2013 v sume 73 000 €. Na zabezpečenie prefinancovania výdavkov spojených s 
poskytovaním kultúrnych služieb prostredníctvom kultúrnych poukazov boli organizácii v roku 2010 
uvoľnené finančné prostriedky v sume 1 434 €. 

Hospodárenie organizácie v roku 2010 bolo vyrovnané (po zdanení nulový hospodársky výsledok). 
 
 
08  Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
08.2  Kultúrne služby 
082.0.1 Divadlá 
 
                v eurách 

 
Organizácia 

 
Skutočnosť 

2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
SND 17 129 024 16 077 993 16 455 724 16 455 724 100,0 102,3 96,1 
DNS   1 585 102     988 224   1 564 133   1 564 133 100,0 158,3 98,7 
ŠO BB  3 000 8380   2 566 259   3 121 596   3 121 596 100,0 104,0 104,0 
ŠD KE   4 428 194  2 567 626   3 980 807   3 980 807 100,0 155,0 89,9 
Spolu: 26 143 158 22 200 102 25 122 260 25 122 260 100,0 68,1 96,1 
 
 
Slovenské národné divadlo 

V roku 2010 bol SND schválený bežný transfer na činnosť v sume 16 077 993 €. V priebehu roka 
sa rozpočtovým opatrením bežné výdavky znížili o 70 000 € s ich následným preklasifikovaním na 
kapitálové výdavky. Na základe zmluvy o výpožičke so Slovenskou filharmóniou bol organizácii 
navýšený rozpočet o 249 044 €. V rámci programu 08T bol navýšený rozpočet o 131 400 v prvku 
08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO v sume 95 000 €, v prvku 08T0104 – Podpora 
kultúrnych aktivít v zahraničí 36 400 €. Na zabezpečenie prefinancovania výdavkov spojených s 
poskytovaním kultúrnych služieb prostredníctvom kultúrnych poukazov boli divadlu v roku 2010 
uvoľnené finančné prostriedky v sume 67 286 €. 

Organizácia vykázala za rok 2010 záporný hospodársky výsledok po zdanení - stratu vo výške 
7 333 €. 
 
Divadlo Nová scéna 

V roku 2010 bol DNS schválený bežný transfer na  činnosť v sume 988 224 €. Počas roka 2010 bol 
organizácii zvýšený bežný transfer spolu o 575 909 €. Z toho v rámci programu 08S o 367 148 € a 
programu 08T vo výške 168 000 €, v prvku 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO v sume 
165 000 € a v prvku 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí v sume 3 000 €. Na zabezpečenie 
prefinancovania výdavkov spojených s poskytovaním kultúrnych služieb prostredníctvom kultúrnych 
poukazov boli DNS uvoľnené finančné prostriedky v sume 40 761 €. 

Organizácia vykázala za rok 2010 negatívny hospodársky výsledok po zdanení - stratu - vo výške 
64 228 €. 
 
Štátna opera, Banská Bystrica 

V roku 2010 mala ŠO BB schválený bežný transfer na činnosť vo výške 2 566 259 €. Z toho 
v rámci programu 08S v sume 300 000 € a v programe 08T v sume 245 749 € v prvku 08T0103 – 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO 215 000 €, 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v sume 16 640 €, 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry v sume 14 109 €. Na zabezpečenie 
prefinancovania výdavkov spojených z poskytovaním kultúrnych služieb prostredníctvom kultúrnych 
poukazov boli v roku 2010 uvoľnené finančné prostriedky v sume 9 588 €.  

Organizácia vykázala za rok 2010 hospodársky výsledok po zdanení zisk v sume 27 542 €. 
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Štátne divadlo, Košice 
V roku 2010 bol ŠD schválený bežný transfer vo výške 2 567 626 €. V priebehu roka bol 

organizácii zvýšený bežný transfer celkom o 1 413 181 €. Z toho v rámci programu 08S o 936 000 € 
a v rámci programu 08T o 417 000 € v prvku 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO v sume 
367 000 €, 08T0104 - Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 50 0000 €. Na zabezpečenie kultúrnych 
poukazov boli v roku 2010 uvoľnené finančné prostriedky v sume 60 181 €. Štátne divadlo čerpalo 
v roku finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v celkovej sume 28 685 €. 

Organizácia vykázala za rok 2010 hospodársky výsledok po zdanení stratu 126 917 €. 
 
08.2.0.2 Umelecké súbory 
                v eurách 

 
Organizácia 

 
Skutočnosť 

2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
Lúčnica     884 353   670 203     887 153     887 153 100,0 132,4 100,3 
SF   5 979 296 5 322 184   5 659 474   5 659 474 100,0 106,3 94,6 
SĽUK   1 497 222 1 133 759   1 515 197   1 515 197 100,0 101,2 101,2 
MUS     290 657   243 193     280 424     280 424 100,0 115,3 96,5 
ŠKO Žilina     900 566   615 706     811 162     811 162 100,0 131,7 90,1 
ŠF Košice   1 464 902 1 257 561   1 362 131   1 362 13 100,0 108,3 93,0 
Spolu: 11 016 996 9 242 606 10 515 541 10 515 541 100,0 113,8 95,4 

 
Umelecký súbor Lúčnica 

V roku 2010 bol Lúčnici schválený bežný transfer na činnosť v sume 670 203 €. V priebehu roka 
bol transfer na činnosť upravený o 216 950 €. V rámci programu 08T v prvku 08T0103 – Podpora 
kultúrnych aktivít PO a RO v sume 40 000 €, v prvku 08T0104 – Podpora  kultúrnych aktivít v zahraničí 
v sume 174 000 €. Na základe rozpočtového opatrenia ministerstva financií bol organizácii upravený 
bežný transfer v programe 08S o 2 950 €. 

Lúčnica vykázala za rok 2010 hospodársky výsledok po zdanení – zisk v sume 34 544 €. 
 
Slovenská filharmónia 

V roku 2010 bol SF schválený bežný transfer na činnosť  v sume 5 322 184 €. Na základe zmluvy 
o výpožičke so Slovenským národným divadlom bol organizácii znížený o 249 045 €. Počas roku boli 
výdavky na činnosť zvýšené o 337 290 €. Z toho v rámci programu 08S o 500 000 € a v programe 08T 
v prvku 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO o 44 250 €, v prvku 08T0104 – Podpora 
kultúrnych aktivít v zahraničí o 36 200 €. Na zabezpečenie kultúrnych poukazov boli v roku 2010 
uvoľnené finančné prostriedky v sume 5 885 €. Slovenská filharmónia čerpala finančné prostriedky zo 
zdroja 11E – Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus v celkovej sume 10 482 €. 

Organizácia vykázala za rok 2010 hospodársky  výsledok po zdanení stratu v sume 21 003 €. 
 
Slovenský ľudový umelecký kolektív 

V roku 2010 bol SĽUK- u schválený bežný transfer na činnosť v sume 1 133 759 €. Počas roka sa 
znížil organizácii bežný transfer o 10 360 €, a to z dôvodu preklasifikovania na kapitálový transfer. Ďalej 
sa bežný transfer zvýšil o 391 798 €. Z toho v programe 08S o 22 974 a v programe 08T o 368 824 € 
v rámci prvku 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO o 320 509 €, 08T0104 – Podpora 
kultúrnych aktivít v zahraničí o 38 000 € a 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry o 10 315 €. 

SĽUK za rok 2010 vykázal hospodársky výsledok po zdanení - stratu v sume 33 949 €. 
 
Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia – Ifjú Szívek 

V roku 2010 mal MUS MS schválený bežný transfer v  sume 243 193 €. V priebehu roka boli 
bežné výdavky na činnosť zvýšené v programe 08T v prvku 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO 
a PO v sume 57 497 €. Organizácia bola s účinnosťou od 1. novembra 2010 delimitovaná do pôsobnosti 
Úradu vlády Slovenskej republiky. 

Organizácia za obdobie január 2010 až október 2010 vykázala nulový hospodársky výsledok. 
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Štátny komorný orchester, Žilina 
Na rok 2010 mal ŠKO schválený bežný transfer celkom v sume 615 706 €. V priebehu roka bol 

zvýšený bežný transfer o 195 456 €. V programe 08T v prvku 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO 
a PO v sume 116 830 € v prvku 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí v sume 70 000 € 
v prvku 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry v sume 4 325 €. Na zabezpečenie kultúrnych 
poukazov boli v roku 2010 uvoľnené finančné prostriedky v sume 4 301 €. 

Organizácia dosiahla v roku 2010 hospodársky výsledok po zdanení - zisk v sume 79 504 €. 
 
Štátna filharmónia, Košice 

Na rok 2010 mala organizácia schválený bežný transfer v sume 1 257 561 €. V priebehu roka boli 
výdavky na činnosť navýšené o 104 570 €. Z toho v rámci programu 08T v prvku 08T0103 – Podpora 
kultúrnych aktivít RO a PO v sume 56 080 €, v prvku 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v sume 40 920 € a kultúrne poukazy 6 406 €. Na zabezpečenie kultúrnych poukazov boli v roku 2010 
uvoľnené finančné prostriedky v sume 7 570 €. 

ŠF KE dosiahla v roku 2010 hospodársky výsledok po zdanení – stratu v sume 171 €. 
 
 
08.2.0.3 Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia 
 
                v eurách 

 
Organizácia 

 
Skutočnosť 

2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
SÚH 546 806 436 414 497 519 497 519 100,0 114,0 91,0 
 
 
Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo 

V roku  2010 bol SÚH schválený bežný transfer na činnosť v sume 436 414 €. V priebehu roka bol 
zvýšený limit výdavkov o 61 105 €. Z toho v rámci programu 08S v sume 50 000 € a v programe 08T 
v sume 9 500 € v prvku 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry v sume 9 500 €. Na zabezpečenie 
kultúrnych poukazov boli v roku 2010 uvoľnené finančné prostriedky v sume 1 605 €. 

SÚH dosiahla v roku 2010 hospodársky výsledok po zdanení - zisk v sume 109 €. 
 
 
08.2.0.4 Odborno-metodické zariadenia 
 

v eurách 
 

Organizácia 
 

Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
ÚVŠC     172 041   129 308   158 408   158 408 100,0 122,5 92,1 
HC   1 163 397   921 978 1 011 165 1 011 165 100,0 109,7 86,9 
SCD     428 631   315 380   355 725   355 725 100,0 112,8 83,0 
SFÚ    2 799 039   955 382 2 818 826 2 818 826 100,0 295,0 100,7 
DÚ   1 190 317    696 778 1 010 393 1 010 393 100,0 145,0 84,9 
NOC   4 192 093 1 013 789 1 859 479 1 859 479 100,0 183,4 44,4 
LIC   1 365 602     680 213   884 644   884 644 100,0 130,1 64,8 
Spolu: 11 311 120 4 712 828 8 098 640 8 098 640 100,0 171,8 71,6 
 
Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava 

V roku 2010 bol ÚVŠC schválený bežný transfer na činnosť v sume 129 308 €. V priebehu roka 
bol následne upravený o 29 100 € v rámci prvku 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO.  

ÚVŠC za rok 2010 vykázal hospodársky výsledok po zdanení zisk v sume 157 €. 
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Hudobné centrum, Bratislava 
V roku 2010 bol HC schválený bežný transfer na činnosť v sume 921 978 €. V priebehu roka bol 

bežný transfer zvýšený o 89 187 €. Z toho v programe 08T v rámci prvku 08T0103 – Podpora kultúrnych 
aktivít RO a PO v sume 49 000 €, v rámci prvku 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v sume 28 600 €. Na zabezpečenie kultúrnych poukazov boli v roku 2010 uvoľnené finančné prostriedky 
v sume 11 587 €. 

HC vykázalo za rok 2010 hospodársky výsledok po zdanení zisk v sume 26 €.  
 
Slovenské centrum dizajnu, Bratislava 

V roku 2010 bol SCD schválený bežný transfer v sume 315 380 €. V priebehu roka bol transfer 
zvýšený o 40 345 € (v programe 08T prvok 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít RO a PO v sume 
21 845 €, v prvku 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí v sume 18 500 €). 

SCD vykázalo za rok 2010 hospodársky výsledok po zdanení zisk v sume 6 424 €.  
 
Slovenský filmový ústav, Bratislava 

V  roku 2010 bol SFÚ schválený bežný transfer na činnosť v sume 955 382 €. V priebehu roka bol 
upravený limit výdavkov celkom o 1 863 444 €. V rámci prvku 08S04 – Systematická obnova 
audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie na roky 2008 – 2011 v sume 1 493 726 € (v zmysle 
uznesenia vlády), v programe 08S o 3 000 € na škody spôsobené povodňami, v programe 08T 
o 366 718 €. V  prvku 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít RO a PO v sume 260 693 €, v prvku 
08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí v sume 16 025 €, v 08T0105 – Projekt informatizácie 
kultúry v sume 90 000 €. Slovenský filmový ústav čerpal v roku 2010 aj zdroje zo zahraničia v celkovej 
sume 35 850 €. 

SFÚ vykázal v roku 2010 hospodársky výsledok po zdanení zisk v sume 6 748 €. 
 
Divadelný ústav, Bratislava 

V  roku 2010 bol DÚ schválený bežný transfer na činnosť v sume 696 778 €. V priebehu roka bol 
limit výdavkov zvýšený o 313 615 €, v  rámci programu 08S o 113 317 € a v rámci programu 08T – 
Tvorba a implementácia programu o 200 298 €. Z programu 08T v prvku 08T0103 – Podpora kultúrnych 
aktivít RO a PO v sume 148 0000 €, v prvku 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí v sume 
52 298 €. Divadelný ústav čerpal v roku 2010 nenávratné finančné prostriedky zo zahraničia v celkovej 
sume 35 374 €. 
 DÚ vykázal v roku 2010 hospodársky výsledok po zdanení zisk v sume 545 €. 
 
Národné osvetové centrum, Bratislava 

V roku 2010 bol schválený bežný transfer na činnosť NOC vo výške 1 013 789 €. V priebehu roka 
bol limit výdavkov zvýšený o 845 690 €. V rámci programu 08S o 532 386 € z toho 250 000 € bolo na 
činnosť Domu umenia Piešťany a 120 840 € na pokrytie naliehavých potrieb organizácie ako sú 
elektrina, plyn, tovary a služby, výstavná činnosť. V programe 08T o 312 768 € v prvku 08T0103 – 
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO v sume 282 768 €, v prvku 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít 
v zahraničí o 30 000 €. Na zabezpečenie kultúrnych poukazov boli v roku 2010 uvoľnené finančné 
prostriedky v sume 536 €. 

NOC vykázalo v roku 2010 hospodársky výsledok po zdanení zisk v sume 3 267 €. 
 
Literárne informačné centrum, Bratislava 

V roku 2010 bol LIC schválený bežný transfer na  činnosť v sume 680 213 €. V priebehu roka bol 
limit výdavkov navýšený v rámci programu 08T – Tvorba a implementácia politík o 204 431 €, v rámci 
prvku 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO v sume 72 000 €, v rámci prvku 08T0104 – 
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí v sume 132 431 €. 

LIC vykázalo v roku 2010 hospodársky výsledok po zdanení zisk v sume 2 845 €. 
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08.2.0.5 Knižnice 
 
                     v eurách 

 
Organizácia 

 
Skutočnosť 

2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
SKN 731 452 832 451 704 451 704 451 100,0 84,6 96,3 
 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, Levoča  

V roku 2010 bol  SKN schválený bežný transfer na činnosť v sume 832 451 €. V priebehu roka bol 
upravený znížený limit výdavkov o 60 000 €, organizácia v priebehu roka požiadala o preklasifikovanie 
časti bežných výdavkov na kapitálové výdavky v sume 68 000 €. 

SKN vykázala v roku 2010 kladný hospodársky výsledok po zdanení - zisk v sume 30 932 €. 
 
08.2.0.6 Múzeá a galérie 
 
                     v eurách 

 
Organizácia 

 
Skutočnosť 

2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
SNM   5 938 678 4 357 256   6 657 715   6 657 715 100,0 152,8 112,1 
STM     954 476   732 437     853 139     853 139 100,0 116,5 89,4 
M SNP   1 141 147   813 381   1 283 089   1 283 089 100,0 157,7 112,4 
SNG   3 565 309 2 291 108   3 469 072   3 469 071 100,0 151,4 97,3 
Spolu: 11 599 610 8 194 182 12 263 015 12 263 014 100,0 149,6 105,7 

 
Slovenské národné múzeum, Bratislava 

SNM bol v roku 2010 schválený bežný transfer na činnosť vo výške 4 357 256 €. V priebehu roka 
2010 sa bežný transfer na činnosť upravil o sumu v celkovej výške 2 300 459 €. V programe 08S 
o 750 420 € z toho 120 000 € na pokrytie obligatórnych výdavkov, 550 000 € presun z prvku 08T0108 – 
Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011 na projekt: „Hrad 2010: expozície na bratislavskom 
hrade“ a 80 420 € na havarijné stavy v múzeu Betliar, Červený Kameň a na Žižkovej ulici. V programe 
08T 1 429 014 € z toho prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO v sume 354 608 €, prvok 
08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO v sume 39 000 €, prvok 08T0105 – Projekt 
informatizácie kultúry v sume 211 406 €, prvok 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov 
a knižničných fondov v sume 4 000 €, prvok 08T0108 – Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 
2011 v sume 820 000 €. Na zabezpečenie kultúrnych poukazov boli organizácii uvoľnené finančné 
prostriedky v sume 121 025 €. Slovenské národné múzeum čerpalo v roku 2010 prostriedky z 
Európskeho sociálneho fondu v celkovej sume 69 847 € a zdroje zo zahraničia v celkovej sume 14 589 €. 

SNM vykázalo v roku 2010 kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti po zdanení - zisk 
v sume 4 697 €. 
 
Slovenské technické múzeum, Košice 

STM bol v roku 2010 schválený bežný transfer na činnosť v sume 732 437 €. V priebehu roka 
2010 sa bežný transfer na činnosť zvýšil o 120 702 €. V rámci programu 08S o 91 202 € z toho 7 500 € 
presunom z prvku 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO, v rámci programu 08T v prvku 
08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO v sume 6 500 €, v prvku 08T0104 – Podpora kultúrnych 
aktivít v zahraničí v sume 4 000 €, v prvku 08T0108 – Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 
2011 v sume 19 000 €. Na zabezpečenie kultúrnych poukazov boli organizácii uvoľnené finančné 
prostriedky v sume 15 510 €.  

STM vykázalo v roku 2010 hospodársky výsledok po zdanení zisk v sume 350 €. 
 
 
 



60 

Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 
M SNP bol v roku 2010 schválený bežný transfer na činnosť v sume 813 381 €. V priebehu roka sa 

bežný transfer na činnosť zvýšil o 469 708 €. V rámci programu 08S o 160 000 € z toho 10 000 € bol 
presun z prvku 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO a 150 000 € na riešenie nedostatku 
finančných prostriedkov, v rámci programu 08T 305 861 € z toho v prvku 08T0103 - Podpora kultúrnych 
aktivít RO a PO v sume 233 000 €, v prvku 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí v sume 
26 000 €, v prvku 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry v sume 1 300 € a v prvku 08T0108 – 
Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011 v sume 45 561 €. Na zabezpečenie kultúrnych 
poukazov boli organizácii uvoľnené finančné prostriedky v sume 3 847 €. 

Múzeum SNP vykázalo v roku 2010 hospodársky výsledok po zdanení zisk 96 280 €. 
 
Slovenská národná galéria, Bratislava   

V roku 2010 bol SNG schválený bežný transfer na činnosť v sume 2 291 108 €. V priebehu roka 
2010 sa bežný transfer na činnosť zvýšil o finančnú čiastku v celkovej sume 1 177 964 €. V programe 
08S o 552 391 €, z toho na vykrytie bežných výdavkov sume 100 000 €, presunom z prvku 08T0108 – 
Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011 v sume 30 000 € a na havarijný stav a mzdové 
prostriedky v sume 422 391. V rámci prvku 08T 621 558 €, z toho v prvku 08T0103 - Podpora 
kultúrnych aktivít RO a PO v sume 191 900 € v prvku 08T0104 – Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí 
v sume 224 100 €, v prvku 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry v sume 161 558 € v prvku 08T0106 
– Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov v sume 4 000 € a v prvku 08T0108 – 
Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011 v sume 40 000 €. Na zabezpečenie kultúrnych 
poukazov boli organizácii uvoľnené finančné prostriedky v sume 4 015 €.  

SNG vykázala v roku 2010 hospodársky výsledok po zdanení zisk v sume 279 425 €. 
 
08.2.0.8 Slovenské národné múzeum – Múzeá menšín 
 
                     v eurách 

 
Organizácia 

 
Skutočnosť 

2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
SNM - MM 1 383 678 1 250 663 1 446 655 1 446 655 100,0 119,7 70,7 

 
         V tejto triede bol rozpísaný bežný transfer pre múzeá menšín, ktoré sú organizačne začlenené do 
SNM Bratislava, v sume 1 250 663 €. V priebehu roka 2010 bol bežný transfer zvýšený celkovo 
o 195 992 €. V programe 08S o 5 000 €, ktoré boli použité na odstránenie havarijného stavu budovy 
v objekte Pamätného domu Kálmána Mikszátha v Sklabinej. V programe 08T o 197 700 €, z toho 
v prvku 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO v sume 84 700 € a v prvku 08T0108 – Stratégia 
rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011 v sume 113 000 €. Na prefinancovanie výdavkov spojených 
so sprístupňovaním kultúry prostredníctvom kultúrnych poukazov boli organizácii uvoľnené finančné 
prostriedky v sume 1 382 €. 
         SNM – MM - národnostná kultúra - vykázalo v roku 2010 hospodársky výsledok po zdanení zisk 
v sume 47 081 €. 
 
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 
 
                v eurách 

 
Organizácia 

 
Skutočnosť 

2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
ÚĽUV 1 267 158 1 322 782 1 305 640 1 305 640 100,0 98,7 103,0 
CSO MK SR   965 914 1 491 539, 1 770 629 1 770 629 100,0 118,7 183,3 
Spolu: 2 233 072 2 814 321 3 076 269 3 076 269 100,0 109,3 137,7 
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Ústredie ľudovej umeleckej kultúry, Bratislava 
V roku 2010 bol pre ÚĽUV schválený bežný transfer na činnosť v sume 1 322 782 €. Počas roku 

2010 bolo vykonané rozpočtové opatrenia týkajúce sa preklasifikovania bežných výdavkov na kapitálové 
výdavky v sume 60 000 €. V priebehu roka bol štátny rozpočet upravený celkom o 40 000 € v programe 
08T v prvku 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít RO a PO v sume 40 000 €. Na zabezpečenie 
financovania výdavkov spojených s prijímaním kultúrnych poukazov od žiakov a študentov boli 
organizácii uvoľnené finančné prostriedky v sume 2 858 €. 

ÚĽUV vykázal v roku 2010 hospodársky výsledok po zdanení zisk v sume 83 265 €. 
 
Centrálna servisná organizácia MK SR, Bratislava 

V roku 2010 bol CSO MK SR schválený rozpočet bežných výdavkov 1 491 539 €. Na základe 
rozhodnutia ministra kultúry bol organizácii v prvom polroku 2010 znížený bežný transfer o 250 000 €, 
neskôr v priebehu roka bol bežný transfer upravený o 529 090 €. 

CSO MK SR vykázala za rok 2010 kladný hospodársky výsledok po zdanení - zisk 44 896 €. 
 
0.4.7.3 Administrácia SACR 
 

v eurách 
 

Organizácia 
 

Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 

SACR 0 0 763 080 763 080 100,0 0,00 0,00 
 
 
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

Organizácia zotrvala v pôsobnosti rezortu kultúry iba štyri mesiace – medzi dvoma delimitáciami. 
V roku 2010 jej bol upravený rozpočet bežných výdavkov o 763 080 €. 
 
 
(3) Verejnoprávne inštitúcie 
 
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby 
 
Matica slovenská 
                v eurách  

 
Organizácia 

 
Skutočnosť 

2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
Matica 
slovenská 

2 295 664 1 859 696 1 869 696 1 869 696 100,0 100,5 81,4 

 
Účelová dotácia na podporu kultúrnych služieb Matice slovenskej bola rozpočtom na rok 2010 

schválená v sume 1 859 696 €. Táto suma bola v priebehu roka 2010 upravovaná o sumu 10 000 € 
a v takejto výške boli Matici slovenskej aj poukázané finančné prostriedky. 
 
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 
 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky 
                v eurách 

 
Organizácia 

 
Skutočnosť 

2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
TASR 1 788 934 2 036 679 2 199 791 2 199 791 100,0 108,0 123,0 
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Tlačová agentúra Slovenskej republiky je verejnoprávnou inštitúciou, ktorej je uvoľňovaný transfer 

zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva kultúry od roku 2004. V roku 2010 mala 
schválený príspevok na bežnú činnosť v sume 2 036 679 €. V priebehu roka bol upravený bežný transfer 
na sumu 2 199 791 €. 

 
Slovenský rozhlas 

v eurách 
 

Organizácia 
 

Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

% 
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
Slovenský 
rozhlas 

5 994 449 700 0000 4 500 0000 4 500 0000 100,0 x 75,1 

Účelová dotácia pre Slovenský rozhlas na rok 2010 bola schválená v sume 700 000 € a v priebehu 
roka bola rozpočtovým opatrením upravená na sumu 4 500 000 €. 
 
Slovenská televízia 

v eurách 
 

Organizácia 
 

Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
Slovenská 
televízia 

9 339 900 0 12 500 000 12 015 936 96,1 0 128,6 

Účelová dotácia pre Slovenskú televíziu po upravenom rozpočte bola poskytnutá v sume 
12 500 000 €. Dotácia bola poskytnutá na základe zmluvy so štátom – prostredníctvom kapitoly 
ministerstva kultúry. Nedočerpané finančné prostriedky (z nerealizovaných projektov) v sume 484 064 € 
vrátila Slovenská televízia k 31. 12. 2010 na výdavkový účet MK SR. 
 
Audiovizuálny fond 

 v eurách 
 

Organizácia 
 

Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
AVF 0 0 4 500 000 4 500 000 100,0 x x 

 
Účelová dotácia pre Audiovizuálny fond v roku 2010 bola po úprave v sume 4 500 000 €. Dotácia 

bola poskytnutá na základe zmluvy s ministerstvom kultúry. 
 
(4) Cirkvi a náboženské spoločnosti  
 
08.4 Náboženské a iné spoločenské služby 

(v eurách) 

 
Kategória 

 
Skutočnosť 

2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
Cirkvi a 
náboženské  
spoločnosti 

34 618 901 34 618 901 34 907 452 34 907 452 100,0 100,8 100,8 

Slovenská 
katolícka 
charita 

  2 337 848   2 337 848 2 337 848 2 337 848 100,0 100,0 100,0 

Diakonia ECAV      208 658     208 657 208 657 208 657 100,0 100,0 100,0 
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Pre cirkvi a náboženské spoločnosti, vrátane charity a diakonie, boli v roku 2010 schválené bežné 

výdavky v objeme 37 191 961 €, čo kopíruje úroveň roka 2009. V upravenom rozpočte sa v cirkvách a 
náboženských spoločnostiach prejavil nárast zdrojov v objeme 288 551 €, z čoho 270 051 € bolo 
navýšenie z titulu 1 %-nej valorizácie a 18 500 € predstavovali finančné prostriedky na nový subjekt - 
Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. 

 
Čerpanie finančných prostriedkov na požitky duchovných a odvody do fondov poistenia boli 

v objeme 29 065 702 €, čo predstavuje 83,3 % a suma 5 841 750 € predstavuje príspevok na prevádzku, 
čo je 16,7 % z upraveného rozpočtu pre cirkvi a náboženské spoločnosti (bez zarátania charít). 

Čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov cirkví a náboženských spoločností 
je uvedené v samostatnej prílohe č. 5. 
 
(5) Grantový systém MK SR 
 
 V roku 2010 boli v rámci grantového systému ministerstva kultúry poskytované dotácie 
prostredníctvom desiatich programov (v programovej štruktúre definovaných na úrovni prvkov) vo 
forme bežných alebo kapitálových výdavkov. Predmetom podpory bola široká škála aktivít zahŕňajúca 
obnovu národných kultúrnych pamiatok, projekty z oblasti divadelného, výtvarného umenia, až po 
prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí. Nemenej dôležitou oblasťou podpory boli aktivity 
národnostných menšín, či vydavateľské aktivity orientované na detského i dospelého čitateľa. 

Celkový rozpočet finančných prostriedkov alokovaných v rámci grantového systému v roku 2010 
predstavovala suma 27 930 327 €. 

Úpravami rozpočtu v roku 2010 bol pôvodný schválený objem upravený na celkovú sumu 
19 990 400 €. Skutočné čerpanie na úrovni 19 849 083 € predstavuje 99,3 % upraveného rozpočtu. 
 V rámci jednotlivých programov a podprogramov grantového systému bolo predložených viac ako 
8 100 žiadostí, podporených bolo viac ako 3 600 projektov. 
 
                v eurách 
 

Ukazovateľ Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010 

%       
čerpania 

4 : 3 

%       
čerpania 

4 : 2 

Index 
10/09 
x100  
4 : 1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
GS MK SR spolu 28 626 610 27 930 327 19 990 400 19 849 083 99,3 71,1 69,3 
Umenie (08S0201) 4 585 366 2 825 513 4 488 657 4 442 740 99,0 157,2 96,9 
Kultúrne aktivity 
národnostných menšín 
(08S0202) 

3 434 176 2 632 669 3 485 362 3 474 716 99,7 132,0 101,2 

Obnovme si svoj dom 
(08S0203) 

10 988 451 15 686 519 4 591 016 4 569 436 99,5 29,1 41,6 

Podpora audiovizuálnej 
tvorby  (08S0205) 

4 169 255 0 0 0 x x x 

Pro Slovakia (08S0206)     634 301     729 848 1 166 848 1 148 425 98,4 157,4 181,1 
Podpora návštevnosti 
kultúrnych podujatí 
(08S0207) 

2 391 510 2 545 057 2 760 677 2 760 669 100,0 108,5 115,4 

Kultúra znevýhodnených 
skupín (08S0209) 

    298 370     206 665     307 350 307 057 99,9 148,6 102,9 

Nehmotné kultúrne 
dedičstvo (08S020A) 

    907 364     645 203     924 287 906 170 98,0 140,4 99,8 

Kultúrne aktivity v oblasti 
pamäťových inštitúcií 
(08S020C) 

1 051 817     897 975 1 072 203 1 063 703 99,2 118,5 101,1 

Ústredie Diakonie 
RKC na Slovensku 

      26 555       26 555 26 555 26 555 100,0 100,0 100,0 

Spolu 37 191 961 37 191 961 37 480 512 37 480 512 100,0 100,8 100,8 
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Mimoriadne kultúrne 
aktivity/Národný cintorín 
v Martine (08S020D) 

0     598 878       32 000 32 000 100,0 5,3 x 

Európske hlavné mesto 
kultúry – Košice 2013 
(08S020E) 

166 000 1 162 000 1 162 000 1 144 167 98,5 98,5 689,3 

 
 
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby, vrátane kultúrnych domov 
08S0201 Umenie 
                v eurách 
 

Ukazovateľ Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010 

%       
čerpania 

4 : 3 

%       
čerpania 

4 : 2 

Index 
10/09 
x100  
4 : 1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
Umenie spolu 4 585 366 2 825 513 4 488 657 4 442 740 99,0 157,2 96,9 
z toho: 
bežné výdavky 
Verejná vysoká 
škola (641 008) 

      87 341 0     146 640     143 464 97,8 x 164,3 

Obec (641 009)     241 570 0     208 730     208 725 100,0 x 86,4 
Vyšší územný celok 
(641 010) 

    455 779 715 627 504 773     485 087 96,1 67,8 106,4 

Občianske združenie, 
nadácia a neinvestičný 
fond (642 001) 

2 311 593 1 228 174 2 412 224 2 394 650 99,3 195,0 103,6 

Nezisková organizácia 
poskytujúca všeobecne 
prospešné služby (642 002) 

186 902 0     170 500     170 500 100,0 x 91,2 

Cirkev, náboženská 
spoločnosť a cirkevná 
charita (642 007) 

0 0       20 100       20 100 100,0 x x 

Fyzická osoba – jednotlivec 
(642 014) 

102 972 0       48 720       45 720 93,8 x 44,4 

Ostatná právnická osoba 
(644 002) 

879 094 881 712     733 870     733 294 99,9 83,2 83,4 

Fyzická osoba – podnikateľ 
(644 003) 

254 115 0     209 100     207 200 99,1 x 81,5 

kapitálové výdavky 
Obec (721 006)       1 000 0         3 000         3 000 100,0 x x 
Vyšší územný celok 
(721 007) 

      7 300 0 0 0 x x x 

Občianske združenie, 
nadácia a neinvestičný 
fond (722 001) 

      26 000 0       18 000       18 000 100,0 x 69,2 

Nezisková právnická osoba 
(722 003) 

      15 000 0 0 0 x x x 

Fyzická osoba – jednotlivec 
- nepodnikateľ (722 004) 

        5 200 0       13 000       13 000 100,0 x 250,0 

Ostatná právnická osoba 
(723 002) 

      11 500 0 0 0 x x x 

 
Program rešpektoval aktuálny stav v organizácii kultúrneho života. Bol otvorený žiadateľom 

s rôznou právnou subjektivitou, pričom rozhodujúcim kritériom poskytnutia dotácie bola kvalita 
projektu. Zahŕňal tiež projekty, ktoré podporovali implementáciu kultúrnej politiky. Jednotlivé 
podprogramy spájal spoločný zámer, ktorý kládol hlavný dôraz na podporu kultúrnych aktivít v oblasti 
umenia verejno-prospešného a nekomerčného charakteru. 
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 Program bol určený predovšetkým na podporu profesionálnych aktivít z oblasti divadla a tanca, 
hudby, výtvarného umenia, úžitkového umenia, dizajnu, fotografie a architektúry, aktivít 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 festivaly s medzinárodným aspektom – Divadelná Nitra, Dotyky a 
spojenia, Mesiac fotografie, Dni starej hudby, či Kremnické gagy. 
 Schválený rozpočet programu predstavovala čiastka 2 825 513 €. Úpravami rozpočtu – nadväzne 
na výsledky hodnotenia projektov a zmenu vnútornej štruktúry na úrovni prvkov – bola táto suma 
navýšená na sumu 4 488 657 €. Skutočné čerpanie v porovnaní s upraveným rozpočtom dosiahlo 99,0 %. 

V rámci jednotlivých podprogramov bolo podporených a realizovaných viac ako 840 projektov 
z celkového počtu 1 427 predložených žiadostí. 

Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov a podľa 
rozpočtovej klasifikácie uvádzame na prílohe č. 6. 
 
 
08.2.0.8 Národnostná kultúra 
08S0202 Kultúrne aktivity národnostných menšín 
                v eurách 
 

Ukazovateľ Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010 

%       
čerpania 

4 : 3 

%       
čerpania 

4 : 2 

Index 
10/09 
x100  
4 : 1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
Kultúrne aktivity 
národnostných menšín 

3 434 176 2 632 669 3 485 362 3 474 716 99,7 132,0 101,2 

z toho 
Verejná vysoká škola 
(641 008) 

 
28 060 

 
0 

 
41 097 

 
41 097 

 
100,0 

 
x 

 
146,5 

Obec (641 009) 98 565 0 81 192 79 122 97,5 x 80,2 
Vyšší územný celok 
(641 010) 

 
49 810 

 
0 

 
57 535 

 
57 305 

 
99,6 

 
x 

 
115,0 

Občianske združenie, 
nadácia a neinvestičný 
fond (642 001) 

 
2 384 129 

 
2 147 307 

 
2 456 366 

 
2 451 624 

 
99,8 

 
114,2 

 

 
102,8 

 
Nezisková organizácia 
poskytujúca všeobecne 
prospešné služby (642 002) 

 
36 300 

 
0 

 
28 200 

 
28 200 

 
100,0 

 
x 

 
77,7 

Cirkev, náboženská 
spoločnosť a cirkevná 
charita (642 007) 

  
4 100 

 
0 

 
5 800 

 
5 800 

 
100,0 

 
x 

 
141,5 

 
Nefinančná právnická 
osoba (642 009) 

 
92 320 

 
0 

 
114 500 

 
114 496 

 
100,0 

 
x 

 
124,0 

Fyzická osoba – jednotlivec 
(642 014) 

 
40 650 

 
0 

 
35 500 

 
35 500 

 
100,0 

 
x 

 
87,3 

Ostatná právnická osoba 
(644 002) 

 
524 752 

 
485 362 

 
502 000 

 
498 400 

 
99,3 

 
102,7 

 
95,0 

Fyzická osoba – podnikateľ 
(644 003) 

 
175 490 

 
0 

 
163 172 

 
163 172 

 
100,0 

 
x 

 
93,0 

 
Finančné prostriedky na podporu kultúry národnostných menšín poskytovalo ministerstvo na 

projekty, ktorých cieľom je rozvíjať kultúru národnostných menšín žijúcich v Slovenskej republike, ich 
identitu a materinskú reč, t. z. na kultúrne aktivity, vydavateľom menšinovej periodickej tlače 
a neperiodických publikácií. 
 Schválený rozpočet na podporu projektov národnostných menšín na rok 2010 bol v celkovom 
objeme 2 632 669 €. 
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 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 847 
projektov. 

Čerpanie finančných prostriedkov na kultúru menšín sa realizovalo z programu Kultúrne aktivity 
národnostných menšín v sume 3 474 716 €, t. z. 99,7 % upraveného rozpočtu. 

Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov a podľa 
rozpočtovej klasifikácie uvádzame na prílohe č. 7. 
 
 
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby, vrátane kultúrnych domov 
08S0203 Obnovme si svoj dom 
                v eurách  
 

Ukazovateľ Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010 

%       
čerpania 

4 : 3 

%       
čerpania 

4 : 2 

Index 
10/09 
x100  
4 : 1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
Obnovme si svoj dom 
spolu 

10 988 451 15 686 519 4 591 016 4 569 436 99,5 29,1 41,6 

z toho: 
bežné výdavky 
Verejná vysoká 
škola (641 008) 

77 800 0 35 000 35 000 100,0 x 45,0 

Obec (641 009) 908 843 122 320 808 124 798 115 98,8 652,5 87,8 
Vyšší územný celok 
(641 010) 

52 239 200 000 90 700 90 700 100,0 45,4 173,6 

Občianske združenie, 
nadácia a neinvestičný 
fond (642 001) 

462 083 173 420 258 201 258 200 100,0 148,9 55,9 

Nezisková organizácia 
poskytujúca všeobecne 
prospešné služby (642 002) 

63 200 0 21 000 21 000 100,0 x 33,2 

Cirkev, náboženská 
spoločnosť a cirkevná 
charita (642 007) 

2 141 491 1 500 000 1 442 247 1 430 677 99,2 95,4 66,8 

Nefinančná právnická 
osoba (642 009) 

27 400 0 13 200 13 200 100,0 x 48,2 

Fyzická osoba – jednotlivec 
(642 014) 

1 126 678 1 000 000 614 660 614 660 100,0 61,5 54,6 

Ostatná právnická osoba 
(644 002) 

227 936 12 690 779 349 323 349 323 100,0 2,8 153,3 

Fyzická osoba – podnikateľ 
(644 003) 

56 000 0 31 000 31 000 100,0 x 55,4 

kapitálové výdavky 
Obec (721 006) 1 817 142 0 108 500 108 500 100,0 x 6,0 
Vyšší územný celok 
(721 007) 

30 000 0 0 0 x x x 

Občianske združenie, 
nadácia a neinvestičný 
fond (722 001) 

131 297 0 49 890 49 890 100,0 x 38,0 

Cirkev (722 002) 1 569 749 0 453 900 453 900 100,0 x 28,9 
Fyzická osoba - jednotlivec 
- nepodnikateľ (722 004) 

1 055 522 0 167 981 167 981 100,0 x 15,9 

Ostatná právnická osoba 
(723 002) 

1 158 437 0 147 290 147 290 100,0 x 12,7 

Fyzická osoba - podnikateľ 
(723 003) 

82 634 0 0 0 x x x 
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Program Obnovme si svoj dom patril aj v tomto roku medzi priority. Z viac ako 960 podaných 

žiadostí o poskytnutie dotácie bolo podporených 318. Okrem podpory obnovy národných kultúrnych 
pamiatok boli podporené aj projekty z oblasti kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany 
pamiatkového fondu. 

Dlhodobou ambíciou programu je vytvorenie komplexného rozvojového systému zameraného na 
podporu obnovy národných kultúrnych pamiatok s cieľom 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. 

 
K prioritám programu patrili: 

- obnova národných kultúrnych pamiatok realizovaná na základe medzinárodných dohôd a tých, ktoré 
sú zapísané v Zozname svetového dedičstva alebo nominované na zápis do tohto zoznamu, 

- záchrana a obnova autentických pamiatkových hodnôt, cielená obnova, koncové využitie, 
sprístupňovanie a interpretácia pamiatok alebo ich častí, 

- budovanie odbornej, personálnej a technickej kapacity, mobility organizácií a expertov, zvyšovanie 
dostupnosti služieb v oblasti poskytovania poradenstva, informácií konzultácií, tréningov 
a špecializovaného vzdelávania, výskumu a vývoja prostredníctvom siete spolupracujúcich inštitúcií 
a expertov a mnohé iné. 
Poskytnuté finančné prostriedky boli celkovo čerpané takmer na úrovni 100 % upraveného rozpočtu, 

z toho 3 641 875 € v podobe bežných výdavkov a 927 561 € v podobe kapitálových výdavkov.  
Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov a podľa 

rozpočtovej klasifikácie uvádzame na prílohe č. 8. 
 
 
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby, vrátane kultúrnych 
08S0206 Pro Slovakia 
                v eurách  
 

Ukazovateľ Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010 

%       
čerpania 

4 : 3 

%       
čerpania 

4 : 2 

Index 
10/09 
x100  
4 : 1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
Pro Slovakia spolu 634 301 729 848 1 166 848 1 148 425 98,4 157,4 181,1 
z toho: 
Verejná vysoká 
škola (641 008) 

27 479 116 179 63 300 60 878 96,2 52,4 221,5 

Obec (641 009) 24 752 0 74 766 74 750 100,0 x 302,0 
Vyšší územný celok 
(641 010) 

27 063 230 000 94 124 88 288 93,8 38,4 326,2 

Občianske združenie, 
nadácia a neinvestičný 
fond (642 001) 

430 107 300 000 669 746 663 748 99,1 221,2 154,3 

Nezisková organizácia 
poskytujúca všeobecne 
prospešné služby (642 002) 

11 000 83 669  11 500 11 500 100,0 13,7 104,5 

Fyzická osoba - jednotlivec 
(642 014) 

28 100 0 47 970 46 119 96,1 x 164,1 

Ostatná právnická osoba 
(644 002) 

64 800 0 145 550 144 450 99,2 x 222,9 

Fyzická osoba - podnikateľ 
(644 003) 

21 000 0 59 892 58 692 98,0 x 279,5 
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Program Pro Slovakia bol určený predovšetkým na podporu: 
- prezentačných aktivít z oblasti umenia a kultúry v zahraničí s cieľom podporiť projekty orientované 

na prezentáciu už realizovaných pôvodných diel z tvorby slovenskej kinematografie, hudobnej 
kultúry, divadelného a tanečného umenia, všetkých druhov výtvarného a úžitkového umenia 
v zahraničí, 

- tvorivých pobytov a medzinárodnej mobility slovenských výkonných umelcov a umeleckých diel, 
ktorej cieľom je rozvoj medzinárodnej spolupráce, priama a dynamická výmena skúseností, a tým aj 
stimulácia domáceho kultúrneho vývoja. 
V rámci programu bolo podaných viac ako 460 žiadostí, z ktorých bolo 254 podporených, čo 

predstavuje 55,2 %-nú úspešnosť žiadateľov. 
Schválený rozpočet vo výške 729 848 €, bol počas roka niekoľkokrát upravovaný, celkovo sa zvýšil 

o 437 000 €. 
V porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 1 166 848 € dosiahlo skutočné čerpanie 98,4 %, t. z. 

1 148 425 €. 
Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov a podľa 

rozpočtovej klasifikácie uvádzame na prílohe č. 9. 
 
 
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby, vrátane kultúrnych domov 
08S0207 Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí 
                v eurách 
 

Ukazovateľ Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010 

%       
čerpania 

4 : 3 

%       
čerpania 

4 : 2 

Index 
10/09 
x100  
4 : 1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
Podpora návštevnosti 
kultúrnych podujatí spolu 

2 391 510 2 545 057 2 760 677 2 760 669 100,0 108,5 115,4 

z toho: 
Obec (641 009) 484 185 1 029 012 460 813 460 813 100,0 44,8 95,2 
Vyšší územný celok 
(641 010) 

613 665 1 029 011 695 984 695 984 100,0 67,6 113,4 

Občianske združenie, 
nadácia a neinvestičný 
fond (642 001) 

814 067 487 034 944 144 944 136 100,0 194,0 116,0 

Nezisková organizácia 
poskytujúca všeobecne 
prospešné služby (642 002) 

50 456 0 70 269 70 269 100,0 x 139,3 

Nefinančná právnická 
osoba (642 009) 

8 454 0 8 952 8 952 100,0 x 105,9 

Fyzická osoba - jednotlivec 
(642 014) 

17 576 0 34 037 34 037 100,0 x 193,7 

Ostatná právnická osoba 
(644 002) 

168 306 0 274 563 274 563 100,0 x 163,1 

Fyzická osoba - podnikateľ 
(644 003) 

234 800 0 271 915 271 915 100,0 x 115,8 

 
Grantový program Podpora návštevnosti kultúrnych podujatí bol určený pre žiakov základných 

a stredných škôl a pre pedagogických zamestnancov týchto škôl, ktorým umožnil prístup do divadiel, 
múzeí, galérií, knižníc a niektorých ďalších kultúrnych inštitúcií poskytujúcich kultúrne podujatia 
a aktivity. 

Do programu bolo zaregistrovaných 1 812 žiadostí, z toho v podprograme 9.1 bolo 1 448 
zriaďovateľov základných a stredných škôl a v podprograme 9.2 bolo zaregistrovaných 364 projektov, 
na ktoré sa kultúrne poukazy vyberali. 

Rozpočet programu bol rozpočtovými opatreniami upravený na konečnú sumu 2 760 669 €. 
Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov a podľa 

rozpočtovej klasifikácie uvádzame na prílohe č. 10. 
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08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby, vrátane kultúrnych domov 
08S0209 Kultúra znevýhodnených skupín 
 
                v eurách 
 

Ukazovateľ Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010 

%       
čerpania 

4 : 3 

%       
čerpania 

4 : 2 

Index 
10/09 
x100  
4 : 1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
Kultúra znevýhodnených 
skupín spolu 

298 370 206 665 307 350 307 057 99,9 148,6 102,9 

z toho 
Verejná vysoká škola 
(641 008) 

3 974 0 0 0 x x x 

Obec (641 009) 17 960 0 7 000 7 000 100,0 x  
Vyšší územný celok 
(641 010) 

11 550 0 11 100 11 100 100,0 x 96,1 

Občianske združenie, 
nadácia a neinvestičný 
fond (642 001) 

 
244 886 

 
132 775 

 
252 450 

 
252 157 

 
99,9 

 
189,9 

 

 
103,0 

 
Nezisková organizácia 
poskytujúca všeobecne 
prospešné služby (642 002) 

 
3 000 

 
0 

 
16 000 

 
16 000 

 
100,0 

 
x 
 

 
533,4 

 
Cirkev, náboženská 
spoločnosť a cirkevná 
charita (642 007) 

 
7 000 

 
0 

 
7 000 

 
7 000 

 
100,0 

 
x 

 
100,0 

Fyzická osoba – jednotlivec 
(642 014) 

0 73 890 0 0 x x x 

Ostatná právnická osoba 
(644 002) 

7 000 0 9 000 9 000 100,0 x 128,6 

Fyzická osoba – podnikateľ 
(644 003) 

3 000 0 4 800 4 800 100,0 x 160,0 

 
 Program Kultúrna znevýhodnených skupín je určený predovšetkým na podporu kultúrnych potrieb 
znevýhodnených skupín obyvateľstva, najmä na podporu kultúrno-spoločenských projektov, ktoré vedú 
k potláčaniu rasizmu, xenofóbie a všetkých prejavov diskriminácie, vychovávajú k tolerancii, prijímaniu 
inakosti a prispievajú k integrácii jednotlivých skupín do spoločnosti, k duchovnému a etickému rozvoju, 
k pochopeniu a prijatiu multikultúrnej dimenzie slovenskej spoločnosti, ako aj k posilneniu sociálnej 
súdržnosti. 
 
 Oblasť živej kultúry bola zameraná na vytváranie rovnosti príležitostí v oblasti kultúry 
znevýhodnených skupín obyvateľstva (festivaly, prehliadky, výstavy, koncerty, umelecké tvorivé dielne, 
besedy, prednášky, odborné semináre, konferencie, sympóziá, atď.); na podporu kultúrnych aktivít, ktoré 
prispievajú k potieraniu diskriminácie, výchove k tolerancii, rozvoju kultúrnej diverzity 
a multikultúrneho chápania spoločnosti. 
 

Oblasť periodickej tlače bola určená na vydávanie literárnych, vedeckých a detských časopisov a 
zo spoločenského hľadiska významných periodík, ktoré prispievajú k rovnosti príležitosti, potieraniu 
diskriminácie, výchove k tolerancii. 
 V oblasti neperiodickej tlače bolo podporované vydávanie pôvodných publikácií na tému 
znevýhodnených skupín obyvateľstva a podpora edičnej činnosti, vydavateľských a publikačných aktivít 
v oblasti pôvodnej, krásnej, odbornej a vedeckej literatúry a prekladateľskej činnosti. 

Upravený rozpočet vo výške 307 350 € bol vyčerpaný na 99,9 %. 
V rámci programu bolo podaných 212 žiadostí, podporených bolo 89 projektov. 
Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov a podľa 

rozpočtovej klasifikácie uvádzame na prílohe č. 11. 
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08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby, vrátane kultúrnych domov 
08S020A Nehmotné kultúrne dedičstvo 
                v eurách 

 
Ukazovateľ 

Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010 

%       
čerpania 

4 : 3 

%       
čerpania 

4 : 2 

Index 
10/09 
x100  
4 : 1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
Nehmotné kultúrne 
dedičstvo spolu 

907 364 645 203 924 287 906 170 98,0 140,4 99,8 

z toho: 
Verejná vysoká 
škola (641 008) 

4 640 109 540 8 000 7 952 99,4 7,3 171,4 

Obec (641 009) 334 186 189 205 356 120 353 360 99,2 186,8 105,7 
Vyšší územný celok 
(641 010) 

281 446 232 357 283 380 274 698 96,9 118,2 97,6 

Občianske združenie, 
nadácia a neinvestičný 
fond (642 001) 

229 761 114 101 236 487 229 874 97,2 201,5 100,0 

Nezisková organizácia 
poskytujúca všeobecne 
prospešné služby (642 002) 

9 664 0 10 200 10 200 100,0 x 105,5 

Fyzická osoba – jednotlivec 
(642 014) 

10 337 0 17 100 17 086 99,9 x 165,3 

Ostatná právnická osoba 
(644 002) 

23 330 0 13 000 13 000 100,0 x 55,7 

Fyzická osoba – podnikateľ 
(644 003) 

14 000 0 0 0 x x x 

 
Program Nehmotné kultúrne dedičstvo je zameraný na podporu prezentácie živej kultúry v oblasti 

neprofesionálnej kultúry – výsledkov tvorby, uchovávania nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrno-
osvetovej činnosti. Podporoval festivaly a prehliadky amatérskeho umenia, tvorivé dielne, vzdelávanie, 
sympóziá, semináre a výstavy, uchovávanie a osvojovanie si tradičných zručností, realizáciu odborných 
výskumov v oblasti kultúrno-historickej a spoločenskej topografie regiónov, vydávanie odborných 
publikácií, monografií obcí a miest. 

Prioritami programu boli: 
- podpora udržateľnosti a rozvoja umeleckých žánrov a tradičnej ľudovej kultúry v neprofesionálnej – 

záujmovej oblasti, 
- podpora možnosti vzájomného porovnania tvorivých prístupov autorských, interpretačných, 

prezentačných a dokumentačných aktivít, podpora vzdelávacích aktivít, 
- podpora zmysluplného využívania voľného času aj v záujme predchádzania a eliminovania 

pôsobenia negatívnych vplyvov na deti a mládež. 
Rozpočet upravený na úroveň 924 287 € bol čerpaný na úrovni 98,0 %, t. z. 906 170 €. 

Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov a podľa 
rozpočtovej klasifikácie uvádzame na prílohe č. 12. 
 
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby, vrátane kultúrnych domov 
08S020C Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií 
                v eurách 
 

Ukazovateľ Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010 

%       
čerpania 

4 : 3 

%       
čerpania 

4 : 2 

Index 
10/09 
x100  
4 : 1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
Kultúrne aktivity v oblasti 
pamäťových inštitúcií 
spolu 

1 051 817 897 975 1 072 203 1 063 703 99,2 118,5 101,1 
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z toho: 
bežné výdavky 
Verejná vysoká 
škola (641 008) 

43 282 0 57 909 57 908 100,0 x 133,8 

Obec (641 009) 184 905 248 954 192 159 191 318 99,6 76,8 103,5 
Vyšší územný celok 
(641 010) 

443 541 600 000 505 034 501 477 99,3 83,6 113,1 

Občianske združenie, 
nadácia a neinvestičný 
fond (642 001) 

9 700 49 021 10 500 10 500 100,0 21,4 108,2 

Cirkev (642 007) 2 941 0 0 0 x x x 
Nefinančná právnická 
osoba (642 009) 

25 000 0 19 300 19 300 100,0 x 77,2 

Ostatná právnická osoba 
(644 002) 

4 100 0 0 0 x x x 

kapitálové výdavky 
Verejná vysoká škola 
(721 003) 

9 341 0 9 751 9 494 97,4 x 101,6 

Obec (721 006) 33 779 0 43 350 43 350 100,0 x 128,3 
Vyšší územný celok 
(721 007) 

285 569 0 224 700 220 856 98,3 x 77,3 

Cirkev (722 002) 9 659 0 9 500 9 500 100,0 x 98,4 
 

Program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií bol určený na podporu vybraných aktivít 
knižníc a podporu knižničnej činnosti, vybraných aktivít múzeí a galérií, na podporu múzejnej 
a galerijnej činnosti, zabezpečenie ochrany a bezpečnosti kultúrneho dedičstva prostredníctvom 
technického, technologického, elektronického alebo mechanického vybavenia a zariadenia priestorov, 
akvizičnej činnosti múzeí, galérií a knižníc. 

 
Cieľom programu bola podpora: 
 

- projektov zameraných najmä na spracovanie, využívanie, sprístupňovanie a ochranu knižničných 
fondov, pasportizáciu, spracovanie a sprístupňovanie historických knižničných dokumentov 
a historických knižničných fondov, vzácnych rukopisov, starých a vzácnych tlačí, významných 
a vzácnych slovacikálnych dokumentov; podporu výskumu dejín knižníc a knižnej kultúry, odborné 
a vzdelávacie, informačné a edičné aktivity, 

- prezentácie múzejných a galerijných aktivít celoslovenského a medzinárodného významu, podpora 
výstavných a expozičných činností, podpora výskumnej činnosti, podpora publikačných, výstavných 
a iných výstupov vedecko-výskumných úloh, podpora projektov na reštaurovanie a konzervovanie 
zbierkových predmetov, podpora podujatí zameraných na kultúrne dedičstvo nadregionálneho, 
celoslovenského významu s medzinárodnou účasťou – odborné konferencie, veľtrhy, 

- zvyšovania úrovne ochrany a bezpečnosti priestorov, v ktorých sú uchovávané a prezentované 
zbierkové predmety múzeí a galérií, predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty; historické 
knižničné dokumenty a historické knižničné fondy; staré a vzácne tlače, významné a vzácne 
slovacikálne dokumenty, vzácne rukopisy; predmety pamiatkovo chránené, ale aj ostatné umelecky 
a historicky hodnotné hnuteľné predmety a predmety sakrálneho umenia, 

- akvizičnej činnosti múzeí a galérií a knižníc, a tým riešiť kritickú situáciu v oblasti akvizičnej 
činnosti a vytvoriť podmienky na jej riadne zabezpečenie v múzeách, galériách a knižniciach. 
Celkový upravený rozpočet predstavovala suma 1 072 203 €, z toho 784 902 € bolo určených 

na bežné výdavky a 287 301 € na kapitálové výdavky. 
Celkové čerpanie dosiahlo úroveň 1 063 703 €, t. z. 99,2 % upraveného rozpočtu.  
Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov a podľa 

rozpočtovej klasifikácie uvádzame na prílohe č. 13. 
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08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby, vrátane kultúrnych domov 
08S020D Mimoriadne kultúrne aktivity/Národný cintorín v Martine 
 
                v eurách 
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 
Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010 

%       
čerpania 

4 : 3 

%       
čerpania 

4 : 2 

Index 
10/09 
x100  
4 : 1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
Mimoriadne kultúrne 
aktivity/Národný cintorín 
v Martine spolu 

 
0 

 
598 878 

 
32 000 

 
32 000 

 

 
100,0 

 
5,3 

 
x 

z toho 
Obec (641 009) 0 35 000 32 000 32 000 100,0 91,4 x 
Občianske združenie, 
nadácia a neinvestičný 
fond (642 001) 

 
0 

 
563 878 

 
0 

 
0 

 
x 

 
x 

 
x 

 
Mimoriadne kultúrne aktivity sú zamerané na podporu projektov v rámci všetkých programov 

dotačného systému, ktoré svojou jedinečnosťou, kvalitou a zameraním prevyšujú úroveň priemeru 
predkladaných žiadostí. V rámci rozpočtu bolo pre program vyčlenených 563 878 €. 

Priamo do programu sa žiadosti nepodávali. Celá suma schváleného rozpočtu bola presunutá do 
jednotlivých programov v rámci dotačného systému. Najviac finančných prostriedkov bolo presunutých 
do programov Obnovme si svoj dom a Umenie. 

Dotácia pre Národný cintorín v Martine sa poskytuje v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona 
č. 182/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/1994 Z. z. o meste Martin ako centre národnej 
kultúry Slovákov. 

Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov a podľa 
rozpočtovej klasifikácie uvádzame na prílohe č. 14. 
 
 
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby, vrátane kultúrnych domov 
08S020E Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 
 
                v eurách 
 

Ukazovateľ 
Skutočnosť 

2009 
Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010 

%       
čerpania 

4 : 3 

%       
čerpania 

4 : 2 

Index 
10/09 
x100  
4 : 1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
Európske hlavné mesto 
kultúry – Košice 2013 
spolu 

 
166 000 

 
1 162 000 

 
1 162 000 

 

 
1 144 167 

 
98,5 

 

 
98,5 

 
689,3 

 
z toho 
Verejná vysoká škola 
(641 008) 

 
19 200 

 
0 

 
25 500 

 
25 420 

 
99,7 

 
x 

 
132,4 

Obec (641 009) 0 1 162 000 20 122 18 014 89,5 1,6 x 
Vyšší územný celok 
(641 010) 

 
3 000 

 
0 

 
30 500 

 
26 500 

 
86,9 

 
x 

 
883,3 

Občianske združenie, 
nadácia a neinvestičný 
fond (642 001) 

 
95 875 

 
0 

 
640 812 

 
631 167 

 
98,5 

 
x 

 
658,3 

Nezisková organizácia 
poskytujúca všeobecne 
prospešné služby (642 002) 

 
6 175 

 
0 

 
345 216 

 
345 216 

 
100,0 

 
x 

 
5 590,5 

 
Cirkev, náboženská 
spoločnosť a cirkevná 
charita (642 007) 

 
5 000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
x 

 
x 

 
x 
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Fyzická osoba – jednotlivec 
(642 014) 

 
5 010 

 
0 

 
22 000 

 
20 000 

 
90,9 

 
x 

 
399,2 

Ostatná právnická osoba 
(644 002) 

 
18 000 

 
0 

 
64 850 

 
64 850 

 
100,0 

 
x 

 
360,3 

Fyzická osoba – podnikateľ 
(644 003) 

 
13 740 

 
0 

 
13 000 

 
13 000 

 
100,0 

 
x 

 
94,6 

 
 
 Program Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 je určený na podporu realizácie 
neinvestičných kultúrnych projektov v rámci podujatia Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. 
Podporené môžu byť projekty, ktoré sú v súlade s programovými zámermi projektu Košice INTERFACE 
2013, ktorý sa stal víťazom národnej súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry. 
 

Upravený rozpočet vo výške 1 162 000 € bol čerpaný na úrovni 98,5 %. 
 
V rámci programu bolo podaných 121 žiadostí, podporených bolo 97 projektov. 
Podrobný prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa jednotlivých subjektov a podľa 

rozpočtovej klasifikácie uvádzame na prílohe č. 15. 
 
 
� Kapitálové výdavky (podľa organizácií) 
 
(1) Kapitálové aktíva rozpočtových organizácií 
 

Na rok 2010 nebol stanovený limit finančných prostriedkov na kapitálové aktíva rozpočtovým 
organizáciám rezortu kultúry. V priebehu rozpočtového roka sa rozpočtovými opatreniami upravil 
rozpočet na čiastku 3 986 099 €. 
 
                v eurách 

 
Organizácia 

Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

 2010 

Upravený 
rozpočet 

 2010 

Skutočnosť 
2010 

% 
čerpani

a  
4:3 

% 
čerpani

a  
4:2 

Index  
10/09 
4:1 

a 1 2 3           4 5 6 7 
Rozpočtové 
organizácie 
(zdroj 111 + 131)  

5 197 769  0 3 986 099 3 961 812 99,4 0,0 76,2 

Slovenská národná 
knižnica, Martin       632 840 0     495 528       472 700 95,4 0,0 74,7 

Univerzitná knižnica, 
Bratislava    1 209 636 0     94 458         93 015 98,5 0,0 7,7 

Štátna vedecká 
knižnica, Prešov      70 093 0  100 000       100 000 100,0 0,0 142,7 

Štátna vedecká 
knižnica, Košice       2 659 0     33 900       33 887 99,9 0,0 x 

BIBIANA, 
Bratislava         6 500 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Pamiatkový úrad SR, 
Bratislava 1 189 085 0 1 907 170 1 907 168 100,0 0,0 160,4 

Ministerstvo kultúry- 
aparát, Bratislava 2 086 954 0 1 355 043 1 355 042 100,0 0,0 64,9 
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Kapitálové aktíva rozpočtových organizácií členené podľa funkčnej klasifikácie 
 
                       v eurách 

 
Funkčná klasifikácia 

 
Skutočnosť 

2009 

 
Schválený 
rozpočet 

 2010 

 
Upravený 

rozpočet 2010 

 
Skutočnosť 

2010 

 
% 

čerpani
a 

4:3 

 
% 

čerpania 
4:2 

 
Index  
10/09  
4:1 

a 1 2 3           4 5 6 7 
Kapitálové aktíva 
(710) 
zdroj 111 + 131 

5 197 769 0 3 986 099 3 961 812 99,4 0,0 76,2 

z toho: 
01.3.3 72 753 0 133 900 133 887 99,9 0,0 184,0 
08.2.0.4 6 500 0 0 0 0,0 0,0 0,0 
08.2.0.5 1 842 476 0 589 986 565 715 95,9 0,0 30,7 
08.2.0.7 1 189 085 0 1 907 170 1 907 168 100,0 0,0 160,4 
08.6.0.1 2 086 954 0 1 355 043 1 355 042 100,0 0,0 64,9 

 
01.3.3 
◊ Štátna vedecká knižnica, Prešov 

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov k 31. 12. 2010 mala organizácia v čiastke 100 000 €, 
pričom čiastku 106 000 € viazala v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. na použitie v budúcom 
rozpočtovom roku. Ostatné finančné prostriedky boli na 100% vyčerpané na akciu: Nákup budovy OPIS 
2 – digitalizácia dokumentov. 
 
◊ Štátna vedecká knižnica, Košice 

Štátna vedecká knižnica v Košiciach mala v roku 2010 upravený rozpočet kapitálových výdavkov 
celkom v čiastke 33 900 € na dve investičné akcie, z ktorých vyčerpala čiastku spolu 33 887 € na 
zakúpenie páskovej knižnice a nákup servera pre potrebu projektu „Názorné katalógy“. 
 
08.2.0.5 
◊ Slovenská národná knižnica, Martin 

Slovenská národná knižnica mala v roku 2010 upravený rozpočet kapitálových výdavkov 
v celkovej čiastke 495 528,33 €, v tom sú zahrnuté prostriedky z  minulého obdobia pod zdrojom 1319 
v celkovej čiastke 256 728,33 €. Reálne čerpanie bolo vo výške 472 700,36 € prevažne na investičné 
akcie Hodnotenie a príprava knižnej dokumentácie, Národné licencie pre prístup do databáz spoločnosti 
EBSCO Publishing, Inc., Akvizície zbierkových predmetov, Akvizície osobitnej priority a Slovenská 
digitálna knižnica – Detašované pracovisko SNK, Vrútky. Ostatné nepoužité kapitálové finančné 
prostriedky sa  viazali v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. .z. na použitie v budúcom rozpočtovom roku. 
 
◊ Univerzitná knižnica, Bratislava 
Univerzitná knižnica v Bratislave mala v roku 2010 upravený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 
94 458 €. V zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. viazala celkovú čiastku 1 342 371 € na použitie 
v budúcom rozpočtovom roku na stanovený účel. Čerpanie v roku 2010 bolo na 98,5% na prioritný 
projekt – Výstavný systém a vypracovanie projektovej dokumentácie pre knižničný sklad na Agátovej 
ulici. 
 
08.2.0.7 
◊ Pamiatkový úrad SR, Bratislava 

Pamiatkovému úradu SR čerpal v roku 2010 kapitálové výdavky v celkovej čiastke 2 062 168 €, 
z toho predstavuje čiastka 155 000 € zdroj 72, ktoré boli čerpané na investičnú akciu Rekonštrukcia 
historického objektu Červený Kláštor – objekt B. Ostatné finančné prostriedky štátneho rozpočtu 
v čiastke 1 907 168 € boli použité na investičné akcie nasledovné: Projekt implementácie špecifického 
prostredia DMS PÚ SR, havarijný stav kotolne v Poprade a na vypracovanie potrebných dokumentácii 
pre možnosť sa zúčastniť II. Výzvy ROP, operačný program 3. 1. 
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08.6.0.1 
◊ Ministerstvo kultúry – aparát 

MK SR malo v roku 2010 upravený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 1 355 043 €, tieto 
kapitálové výdavky boli čerpané na troch investičných akciách: Obstaranie nehmotného investičného 
majetku, Vstupenkový systém a Portál kultúry – DIS MK SR. Kapitálové výdavky v celkovej čiastke 
290 000 € boli v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. viazané na použitie v budúcom rozpočtovom roku 
na stanovený účel. 
 
 
(2) Kapitálové transfery 
 
 

Schválený rozpočet kapitálových transferov na rok 2010 bol vo výške 10 817 832 €, ktorý bol 
v priebehu roka rozpočtovými opatreniami upravený na čiastku 14 869 342 € a skutočné čerpanie v roku 
2010 bolo plnené na 99,97 %. 

Z toho príspevkovým organizáciám boli v priebehu roka poskytnuté kapitálové transfery vo výške 
10 400 204 € pričom v grantovom systéme boli poskytnuté kapitálové transfery vo výške 1 248 862 €, 
Matici slovenskej vo výške 90 000 €, Tlačovej agentúre SR vo výške 143 276 €, Divadlu Nová scéna, 
Bratislava vo výške 137 000 € a Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom 
v Prešove o výške 2 850 000 €. 

Príspevkové organizácie, ktoré nevyčerpali kapitálové výdavky do konca roka 2010 môžu 
zostávajúcu časť v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. čerpať v nasledujúcom rozpočtovom roku na 
stanovený účel. 

 
Transfery príspevkovým organizáciám boli rozpísané najmä na pokračovanie a dokončenie 

rozostavaných stavieb, ako aj na rekonštrukcie a modernizácie objektov a na plnenie úloh vyplývajúcich 
priamo z ich činnosti. 
                v eurách 

Organizácia 
Skutočnosť 

2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010 

% 
čerpani

a 
4:3 

% 
čerpani

a 
4:2 

Index 
2010/20

09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 

Kapitálové 
transfery (720) 17 781 805 10 817 832 14 869 342 14 865 241 100,0 137,4 83,6 

príspevkovým 
organizáciám 
(721) 
zdroj 111 +131  

10 735 512 10 817 832 10 400 204 10 400 204 100,0 96,1 96,9 

z toho: 
Štátna vedecká 
knižnica, Banská 
Bystrica 

17 900 0 4 000 4 000 100,0 0,0 22,4 

Slovenské 
národné divadlo 

577 900 0 70 000 70 000 100,0 0,0 12,1 

Štátna opera, 
Banská Bystrica 

0 0 25 200 25 200 100,0 0,0 0,0 

Štátne divadlo, 
Košice 

4 000 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Umelecký súbor 
Lúčnica, 
Bratislava 

38 500 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Slovenská 
filharmónia 

4 642 849 5 626 369 6 384 067 6 384 067 100,0 113,5 137,5 
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Slovenský 
ľudový umelecký 
kolektív 

0 0 13 130 13 130 100,00 0,0 0,0 

Maďarský 
umelecký 
kolektív Mladé 
srdcia 

0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Štátny komorný 
orchester 

150 000 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Štátna 
filharmónia 

218 367 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Slovenská 
ústredná 
hvezdáreň 

1 500 0 17 000 17 000 100,0 0,0 x 

Ústav pre vzťahy 
štátu a cirkví 

0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Hudobné 
centrum 

0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Slovenské 
centrum dizajnu 

16 600 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Slovenský 
filmový ústav 

111 388 0 30 000 30 000 100,0 0,0 26,9 

Divadelný ústav 101 959 0 20 000 20 000 100,0 0,0 19,6 
Národné 
osvetové centrum 

34 528 0 37 265 67 265 100,0 0,0 194,8 

Literárne 
informačné 
centrum 

35 341 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Slovenská 
knižnica pre 
nevidiacich  
M. Hrebendu 

187 137 0 96 800 96 800 100,0 0,0 51,7 

Slovenské 
národné múzeum 

2  915 866 2 674 435 540 805 840 805 100,0 20,22 18,6 

Slovenské 
technické 
múzeum, Košice 

551 600 0 213 000 213 000 100,0 0,0 38,6 

Múzeum SNP, 
Banská Bystrica 

740 400 0 74 439 74 439 100,0 0,0 10,1 

Slovenská 
národná galéria 

205 407 2 517 028 2 676 140 2 676 140 100,0 106,3 x 

Ústredie ľudovej 
umeleckej 
výroby 

77 027 0 168 359 168 359 100,0 0,0 218,6 

Centrálna 
servisná 
organizácia MK 
SR 

107 243 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Ministerstvo 
kultúry SR – 
vlastná činnosť 

0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

Jednotlivci 
a neziskové 
organizácie – 
(EK 721+ 722+ 
723) 

7 046 292 0 4 469 138 4 465 037 99,9 0,0 63,4 

TASR, Bratislava 296 043 0 143 276 143 276 100,0 0,0 48,4 
Matica slovenská 425 850 0   90 000   90 000 100,0 0,0 21,1 
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Divadlo Nová 
scéna 

75 270 0 137 000 137 000 100,0 0,0 182,0 

Cirkvám – 
ECAV PO 

0 0 2 850 000 2 850 000 100,0 0,0 0,0 

Grantový 
systém spolu 
zdroj 111: 

6 249 129 0 1 248 862 1 244 761 99,7 0,0 19,9 

z toho:  
Obnovme si svoj 
dom 

5 842 563 0 927 561 927 561 100,0 0,0 15,9 

Kultúrne aktivity 
v oblasti 
pamäťových 
inštitúcií 

340 566 0 287 301 283 200 98,6 0,0 83,2 

Kultúrne aktivity 
v oblasti umenia 

66 000 0 34 000 34 000 100,0 0,0 51,5 

 
 
Kapitálové transfery poskytnuté príspevkovým organizáciám členené podľa funkčnej klasifikácie 
 
                v eurách 

 
 
01.3.3 
◊ Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica 

Kapitálový transfer v čiastke 4 000 € bol celý použitý na prioritný projekt „Akvizície zbierkových 
predmetov“ a bol v plnej výške zúčtovaný v roku 2010. 
 

Funkčná 
klasifikácia 

Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010 

% 
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index  
10/09  
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 

Kapitálové 
transfery (720) 

17 781 804 10 817 832 14 869 342 14 865 241 99,9 137,4 83,6 

príspevkovým 
organizáciám  
spolu: 

10 735 512 10 817 832 10 400 204 10 400 204 100,0 96,1 96,9 

z toho: 
01.3.3     17 900 0       4 000       4 000 100,0 0,0 22,4 
08.2.0.1   581 900 0     95 200     95 200 100,0 0,00 16,4 
08.2.0.2 5 049 716 5 626 369 6 397 19763 6 397 197 100,0 113,7 126,7 
08.2.0.3       1 500 0     17 000     17 000 100,0 0,0 x 
08.2.0.4   299 816 0   117 265   117 265 100,0 0,0 39,1 
08.2.0.5   187 137 0     96 800     96 800 100,0 0,0 51,7 
08.2.0.6 3 994 167 5 191 463 3 469 984 3 469 984 100,0 66,8 86,9 
08.2.0.8   419 106 0     34 400     34 400 100,0 0,0 8,2 
08.2.0.9   184 270 0   168 359   168 359 100,0 0,0 91,4 
Jednotlivcom 
a neziskovým 
organizáciám  

7 046 292 0 4 469 138 4 465 037 99,9 0,0 63,37 

08.2.0.1      75 270 0    137 000    137 000 100,0 0,0 182,0 
08.2.0.9 6 674 979 0 1 338 862 1 334 761 99,7 0,0 20,0 
08.3.0    296 043 0    143 276    143 276 100,0 0,0 48,4 
Cirkvi 08.4.0 0 0 2 850 000 2 850 000 100,0 0,0 0,0 
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08.2.0.1 
◊ Slovenské národné divadlo, Bratislava 

Poskytnutý kapitálový transfer v čiastke 70 000 € bol určený na obstaranie efektových reflektorov, 
ktoré si organizácia preklasifikovala v priebehu roka 2010 z bežných finančných prostriedkov 
a zúčtovala v celkovej čiastke 69 889 €. 
 
◊ Štátna opera, Banská Bystrica 

Organizácii bol poskytnutý transfer v čiastke spolu 25 200 € z prioritného projektu Informatizácia 
kultúry na vytvorenie webovej stránky a nákup výpočtovej techniky do video- archívu. 
 
08.2.0.2 
◊ Slovenská filharmónia, Bratislava 

Prostriedky kapitálového transferu celkom v čiastke 6 384 066,63 € boli určené len na 
pokračovanie investičnej akcie s názvom: Rekonštrukcia Reduty, Bratislava, ktorá má predpokladaný 
termín ukončenia v roku 2011. 
 
◊ Slovenský ľudový umelecký kolektív, Bratislava 

Kapitálový transfer v celkovej čiastke 13 130 € je tvorený čiastkou, ktorú si organizácia požiadala 
preklasifikovať z bežných finančných prostriedkov na riešenie akútneho stavu kanalizačnej prípojky a 
z prostriedkov na nákup mixážneho pultu. Ostatné finančné prostriedky boli poskytnuté z prioritného 
projektu informatizácie kultúry na obstaranie servera a potrebného softvéru. 
 
08.2.0.3 
◊ Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo 

V rámci prioritných projektov bol organizácii schválený kapitálový transfer v celkovej čiastke 
17 000 € na dva samostatné projekty, a to zakúpenie riadenia ďalekohľadu HDN-400 a zakúpenie 
digitálneho fotoaparátu. 
 
08.2.0.4 
◊ Slovenský filmový ústav, Bratislava 

Organizácii bol poskytnutý kapitálový transfer v čiastke 30 000 € z projektu Informatizácia kultúry 
na pokračujúcu investičnú akciu s názvom IS SK CINEMA – informačný systém. 
 
◊ Divadelný ústav, Bratislava 

Prostriedky kapitálového transferu celkom v čiastke 20 000 € boli určené najmä na investičnú 
akciu: Zlepšenie a ochrana muzeálnych zbierok a Akvizície zbierkových predmetov. 
 
 
◊ Národné osvetové centrum, Bratislava 

Kapitálový transfer v čiastke 67 265 € bol poskytnutý na jeden projekt s názvom „Kompetenčné 
centrum pre digitalizáciu“, ktorý bol poskytnutý z programu - Osvetová činnosť a tradičná ľudová 
kultúra. 

 
08.2.0.5 
◊ Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Levoča 

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov v roku 2010 bol spolu v čiastke 96 800 €, z toho 
organizácia žiadala o preklasifikovanie z bežných finančných prostriedkov celkom 67 500 € najmä na 
riešenie havarijných situácií v sídelnom objekte a ostatné kapitálové výdavky zo schválených prioritných 
projektov v čiastke spolu 28 800 € boli určené najmä na  technické a technologické vybavenie. 
 
08.2.0.6/08.2.0.8 
◊ Slovenské národné múzeum, Bratislava 

Schválené kapitálové finančné prostriedky v čiastke 2 674 435 € na investičné akcie s názvom: 
Národná stratégia ochrany biodiverzity a NKP Hrad Červený Kameň – depozitár, boli v plnej výške 
viazané MF SR v januári 2010. Organizácii bol poskytnutý kapitálový transfer spolu v čiastke  540 805 € 
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a z tejto čiastky bolo poskytnutých 34 400 € pre múzeá menšín, z ktorých čiastka 26 400 € predstavuje 
preklasifikované finančné prostriedky z bežných výdavkov v roku 2010 najmä na dokončenie 
pokračujúcej investičnej akcie „Vybudovanie výťahu v Zsigrayovej kúrii“. 
 

Ostatný kapitálový transfer bol poskytnutý na nasledovné investičné akcie: 
♦ Akvizície zbierkových predmetov, 
♦ Zázraky prírody – Biodiverzita SR I. etapa, 
♦ Múzeum slovenskej dediny – Turček 3. etapa, 
♦ Centrálna evidenciu múzejných zbierok, 
♦ Nákup samoobslužných informačných terminálov, 
♦ Nákup dotykových pokladní ET-500, 
♦ Cezhraničný projekt – TRA-KER, 
♦ Projektová dokumentácia pre ROP – Levoča, Bojnice, Martin, Modrý Kameň, 
♦ Rekonštrukcia kotolne v Myjave, 
♦ Rekonštrukcia kotolne, Žižkova 20. 

 
Nedočerpané finančné prostriedky vedené ako kapitálové transfery z minulých období budú čerpané 

v zmysle § 37d zákona č. 523/2004 Z. z. na stanovený účel. 
 
 
08.2.0.6 
◊ Slovenské technické múzeum, Košice 

Prostriedky kapitálového transferu v celkovom objeme 213 000 € boli poskytnuté z prioritných 
projektov najmä na pokračujúce investičné akcie s názvom: Akvizície zbierkových predmetov, 
Bezbariérový vstup do expozícií, Asanácia dvorného traktu, rekonštrukciu objektu Hlavná 90 a EZS, 
Centrum slovenských trás, Letecké technológie – expozícia a Modernizácie expozície hutníctva na 
Slovensku. Časť nevyčerpaných finančných prostriedkov bude v zmysle § 37d zákona č. 523/2004 Z. z. 
na stanovený účel zákona čerpaná v nasledujúcom rozpočtovom roku na stanovený účel. 
 
◊ Múzeum Slovenského národného povstania, Banská Bystrica 

Organizácia mala pridelený kapitálový transfer v celkovej čiastke 74 439 €, z toho požiadali 
o preklasifikovanie z bežných prostriedkov čiastku 3 939 € na investičnú akciu s názvom „Reštaurovanie 
a uloženie zbierkového fondu“ a ostatné boli v rámci prioritných projektov čerpané na Akvizície 
zbierkových predmetov, Rekonštrukciu partizánskeho bunkru, Obnovu elektronického zabezpečovacieho 
systému a obnovy techniky v hlavnej expozícii. 
 
◊ Slovenská národná galéria, Bratislava 

Schválené kapitálové finančné prostriedky na investičnú akciu s názvom: Rekonštrukcia, 
modernizácia a dostavba areálu SNG boli v plnej výške viazané MF SR v januári 2010. Rozpočtovým 
opatrením MF SR č. 3/2010 boli vrátené SNG v čiastke 2 517 100 € a viazané v kapitole Všeobecnej 
pokladničnej správy so zdrojom 1319. Ostatné kapitálové výdavky boli čerpané najmä na Akvizície 
zbierkových predmetov, nákup samoobslužných informačných panelov a riešenie havarijného stavu 
kanalizácie na Zvolenskom zámku. Zostatok  nevyčerpaných finančných prostriedkov bude v zmysle 
§ 37d zákona č. 523/2004 Z. z. na stanovený účel zákona čerpaná v nasledujúcom rozpočtovom roku na 
stanovený účel 
 
08.2.0.9 
◊ Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Bratislava 

Prostriedky kapitálového transferu v celkovej výške 168 359 € boli použité na investičné akcie 
nasledovne: Akvizície zbierkových predmetov, Depozitár múzea v Stupave, Blatnica – projektová 
dokumentácia a Iné zbierkové predmety. Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov bude 
v zmysle § 37d zákona č. 523/2004 Z. z. na stanovený účel zákona čerpaná v nasledujúcom rozpočtovom 
roku na stanovený účel. 
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08.2.0.9 
◊ Matica slovenská, Martin 

Organizácii boli v priebehu roka 2010 poskytnuté kapitálové finančné prostriedky na základe 
rozpočtového opatrenia ministerstva financií č. 1/2010, ktoré boli viazané v kapitole Všeobecná 
pokladničná správa so zdrojom 1319 na zakúpenie budovy v Štúrove. 
 
08.3.0 
◊ Tlačová agentúra SR, Bratislava 

Kapitálový transfer vo výške 143 276 € bol poskytnutý v zmysle zmluvy s ministerstvom kultúry 
na investičnú akciu s názvom - Softvér. 
 
08.2.0.1 
◊ Divadlo Nová scéna, Bratislava 

Kapitálový transfer vo výške 137 000 € bol poskytnutý na zabezpečenie spracovania troch 
divadelných predstavení (Boyband, Zimná rozprávka, Báthory). Kapitálové výdavky boli vyčerpané na 
100% a zúčtované v priebehu roka 2010. 
 
08.4.0 
◊ Cirkvi – Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku 

Kapitálový transfer bol v roku 2010 poskytnutý Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 
Slovensku so sídlom v Prešove na základe žiadosti o dotáciu na zakúpenie nehnuteľnosti bývalého 
Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove. Tieto kapitálové finančné prostriedky boli poskytnuté 
kapitolou Ministerstva školstva SR prostredníctvom rozpočtového opatrenia ministerstva financií 
č. 11/2010. Uvedená akcia bola zúčtovaná v roku 2010. 
 
08.2.0.8/08.2.0.9 
◊ Grantový systém MK SR 
Prostriedky kapitálového transferu v celkovej čiastke 1 248 862 € boli použité na prvky Obnovme si svoj 
dom v čiastke 927 561 €, Kultúrne aktivity v oblasti umenia v čiastke 34 000 € a Kultúrne aktivity 
v oblasti pamäťových inštitúcií vo výške 287 301 €. Celkové čerpanie v grantovom systéme MK SR 
v roku 2010 bolo na úrovni 99,7% upraveného rozpočtu. 
 

1.3.3 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly  
  

V roku 2010 boli finančné prostriedky kapitoly rozpočtované v rámci a čerpané v dvoch programov:  
♦ 08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt 
♦ 08S Tvorba a implementácia politík 

a súčasne v dvoch medzirezortných podprogramoch: 
♦ 08H Hospodárska mobilizácia a 
♦ 0A9 Technická pomoc OPIS MF SR – MK SR 

 
 
Čerpanie výdavkov podľa programov programovej štruktúry za rok 2010 

           (v eurách) 

Ukazovateľ 
 

Skutočnosť 
2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

 
Skutočnosť 

2010 

%   
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
Program 

08S 127 397 091 108 981 465 127 694 926 127 378 041 99,8 116,9 100,0 
08T 69 117 887 60 788 401 62 263 608 62 252 519 100,0 102,4 90,1 

Medzirezortný program (ministerstvo kultúry je účastníkom programu) 
06H 103 2 656 2 656 0 - - - 
0A9 0 0 309 912 309 912 100,0 - - 

Spolu 196 515 181 169 772 522 190 271 102 189 940 472 99,8 111,9 96,7 
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Program 08S je nosným programom ministerstva kultúry a  je zameraný predovšetkým na budovanie 
a posilňovanie vysokej úrovne kultúrneho povedomia občanov v oblasti ochrany a prezentácie 
kultúrneho dedičstva, umeleckej tvorby a poskytovania kultúrnych služieb. Program bol schválený 
v programovej štruktúre od roku 2005. Jeho prostredníctvom je financovaná činnosť všetkých 
rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (s výnimkou CSO 
a samotného aparátu ministerstva), grantový systém ministerstva a verejnoprávne inštitúcie (Matica 
slovenská, Slovenský rozhlas, Slovenská televízia a Audiovizuálny fond). 

 
Program 08T je zameraný na dosiahnutie transparentného, účinného a efektívneho systému 

financovania vybraných kultúrnych služieb. Program bol schválený v programovej štruktúre v roku 
2005. Finančné prostriedky rozpočtované v tomto programe sú určené na koncepčnú a riadiacu činnosť 
ministerstva, na poskytovanie podporných služieb pre vrcholové riadenie programov, na podporu 
kultúrnych aktivít doma i v zahraničí, na informatizáciu kultúry, na akvizičnú činnosť rozpočtových 
a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, ako aj na financovanie cirkví 
a náboženských spoločností. 

 
Medzirezortný podprogram 06H 0A je zameraný na efektívne využitie finančných prostriedkov na 

vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie a aktualizáciu údajov krízového plánovania. 
 
Prostredníctvom medzirezortného podprogramu 0A9 sú kapitole poskytované finančné prostriedky 

určené na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci OPIS PO2. 
 

1.3.4 Výdavky kapitoly, kryté prostriedkami z rozpočtu Európskej únie (spoločné programy, iné 
programy, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu) 

 
Na základe rozpočtových opatrení ministerstva financií bol rozpočet ministerstva kultúry na rok 

2010 upravený (navýšený) o prostriedky z rozpočtu Európskej únie - Európsky fond regionálneho 
rozvoja (kód zdroja 13S1) v sume 263 425 € a Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie 
zo štátneho rozpočtu (kód zdroja 13S2) v sume 46 487 €. Úprava rozpočtu sa realizovala v rámci 
podprogramu 0A9 07 Technická pomoc OPIS MF SR – MK SR, funkčná klasifikácia 08.6.01.  

 
Tieto prostriedky boli pridelené na základe schválených žiadostí o platbu v rámci projektov OPIS na 

financovanie miezd a odvodov poistného pre pracovníkov SORO OPIS. Pridelené finančné prostriedky 
boli v celom objeme vyčerpané formou bežných výdavkov. 
 

(v eurách) 
Ukazovateľ Schválený rozpočet 

2010 
Upravený rozpočet 

2010 
Skutočnosť 

2010 
EFRR - zdroj 13S1 0 263 425 263 425 
z toho: 
kategória 610 mzdy 0 199 145 199 145 
kategória 620 odvody 0   64 280   64 280 
EFRR – spolufinancovanie 
zo ŚR - zdroj 13S2 

0   46 487   46 487 

z toho: 
kategória 610 mzdy 0   35 144   35 144 
kategória 620 odvody 0   11 343   11 343 
Zdroje 13S1+13S2 spolu 0  309 912 309 912 
z toho: 
kategória 610 mzdy 0 234 289 234 289 
kategória 620 odvody 0                 75 623               75 623 
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1.4 Výsledok rozpočtového hospodárenia rozpočtovej kapitoly 
 

       (v  eurách) 

Ukazovateľ 
Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet  

2010 

Skutočnosť 
2010 

1 2 3 4 
Príjmy spolu 1 943 992 1  118 245 1 502 215 
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ 0 0 0 
Výdavky spolu: 169 772 522 190 271 102 189 940 472 
z toho: kryté prostriedkami EÚ 0 263 425 263 425 
Saldo príjmov a výdavkov - 167 828 530 - 189 152 857 - 188 438 257 
z toho: z prostriedkov rozpočtu EÚ 0 - 263 425 - 263 425 

 
Z predloženej tabuľky je zrejmé, že rozpočtová kapitola ministerstva kultúry dosiahla záporný 

výsledok rozpočtového hospodárenia z hľadiska dosiahnutých príjmov vo výške 1 502 215 € a použitých 
výdavkov v celkovej sume 189 940 472 €. Dosiahnuté saldo oproti schválenému rozpočtu na rok 2010 je 
vyššie o 20 609 727 €, čo bolo ovplyvnené hlavne vyšším čerpaním výdavkov z titulu úprav rozpočtu 
v priebehu roka 2010 (údaj je obsiahnutý v tabuľke č. 1). 

Rozpočtová kapitola nemôže ovplyvniť výšku príjmov, a tým ani výšku výsledku rozpočtového 
hospodárenia, vzhľadom na ich charakter. 

Príjmy za knižničné služby zahŕňajú hlavne poplatky za registráciu čitateľov, reprografické 
a kopírovacie práce a za poskytovanie medzinárodnej výpožičnej služby. Ďalej knižnice vyberajú pokuty 
za nedodržanie lehôt na vrátenie knižničných diel a za stratené diela. Výška sankčných príjmov je 
odvodená od disciplinovanosti čitateľov. Príjmy za knižničné služby dosahujú štyri rozpočtové 
organizácie – knižnice (Slovenská národná knižnica v Martine, Univerzitná knižnica v Bratislave, Štátna 
vedecká knižnica v Prešove a Štátna vedecká knižnica v Košiciach), pričom Slovenská národná knižnica 
v Martine má plniť hlavne úlohy súvisiace s napĺňaním poslania národnej konzervačnej knižnice 
a depozitnej knižnice Slovenskej republiky. 

Úlohou Pamiatkového úradu SR je predovšetkým zabezpečovať výkon štátnej správy na úseku 
ochrany pamiatkového fondu v zmysle zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v 
znení neskorších predpisov a vydávanie rozhodnutí, záväzných stanovísk a odborných vyjadrení 
v zmysle stavebného zákona. Najvyšší príjem organizácia dosiahla za prenájom budovy na 
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave americkej ambasáde. 

Ostatné príjmy, ktoré dosahujú rozpočtové organizácie sú nižšieho objemu ako sú príjmy za vstupné 
z výstav dosiahnuté Bibianou - medzinárodným domom umenia pre deti, ďalej sú to dobropisy, vratky 
a iné nepredpokladané (sporadické) príjmy. 
 

1.5 Finančné operácie 
 

1.5.1 Príjmové finančné operácie 
Rozpočtové organizácie rezortu kultúry a aparát ministerstva v rámci príjmových finančných 

operácií vykázali na rozpočtovej podpoložke 453 zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov účtu 
cudzích prostriedkov, sociálneho fondu a ostatných bežných účtov v celkovej sume 1 539 283 € (tabuľka 
č. 3). 
 

1.5.2 Výdavkové finančné operácie 
Rozpočtové organizácie rezortu kultúry a aparát Ministerstva kultúry SR nevykázali k 31. 12. 2010 

žiadne výdavkové finančné operácie. 
 

1.6 Zhodnotenie zamestnanosti (zamestnanci, mzdové prostriedky) 
 

(1) Rozpočtové organizácie 
Limit zamestnancov rozpočtových organizácií bol v  roku 2010 stanovený počtom 1 166 osôb, 

z toho aparát ústredného orgánu v počte 164 osôb. V priebehu roka 2010 boli realizované nasledovné 
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rozpočtové opatrenia prostredníctvom ministerstva financií, zamerané na zmenu záväzných ukazovateľov 
štátneho rozpočtu – počtu zamestnancov rozpočtových organizácií, z toho aparátu ústredného orgánu  
a miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, z toho aparátu ústredného orgánu 
nasledovne: 
♦ Zvýšenie limitu počtu zamestnancov v aparáte ústredného orgánu v počte 15 osôb. Uvedená úprava 

bola realizovaná v rámci počtu zamestnancov rozpočtových organizácií rezortu kultúry v nadväznosti 
na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 74 z  21. januára 2009 k návrhu zriadenia 
sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre prioritnú os 2 – Rozvoj pamäťových 
a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry - operačného programu Informatizácia 
spoločnosti na ministerstve kultúry. 

♦ Presun výdavkov v rámci záväzných ukazovateľov z kategórie 630 – Tovary a služby do kategórie 
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 326 840 €. Uvedeným 
rozpočtovým opatrením sa zabezpečili mzdové prostriedky na príslušný rozpočtový rok. 

♦ Povolené prekročenie limitu výdavkov v kapitole Ministerstva kultúry SR v kategórii 610 – Mzdy, 
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 226 200 € so súčasným zvýšením 
limitu zamestnancov rozpočtových organizácií od 1.7.2010 do 31.12.2010 o 29 osôb, z toho počet 
zamestnancov aparátu o 29 osôb, čo v prepočte činí 15 osôb. Uvedeným rozpočtovým opatrením, 
ktoré bolo realizované v nadväznosti na zákon č. 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov, sa vykonáva delimitácia agendy cestovného ruchu v termíne k 30.6.2010 
z Ministerstva hospodárstva SR na Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR podľa čiastkového 
delimitačného protokolu zo dňa 21.6.2010. 

♦ Povolené prekročenie limitu výdavkov v súvislosti so zabezpečením projektov OPIS Prioritná os 
č. 4, Opatrenie č. 4.2 – Technická pomoc pre SORO OPIS – poskytnutie bežných výdavkov kapitole 
ministerstva kultúry – kód zdroja 13 – Zdroje z  predchádzajúcich rokov, 13S - Európsky fond 
regionálneho rozvoja v celkovej výške 309 912 € (v tom v kategóriách 610 – Mzdy, platy, služobné 
príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 234 289 € a 620 – Poistné a príspevok do poisťovní vo 
výške 75 623 €), z toho: 13S1 – Európsky fond regionálneho rozvoja vo výške 263 425 € 
(v kategóriách 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 199 145 € 
a 620 – Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 64 280 €) a 13S2 – Európsky fond regionálneho 
rozvoja – spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške 46 487 € (v kategóriách 610 – Mzdy, 
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 35 143 € a 620 – Poistné a príspevok 
do poisťovní vo výške 11 344 €). 

♦ Viazanie rozpočtových prostriedkov v kapitole Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR 
v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 75 400 € so 
súčasným znížením limitu zamestnancov rozpočtových organizácií od 1.11.2010 do 31.12.2010 o 29 
osôb, z toho počet zamestnancov aparátu o 29 osôb, čo v prepočte činí 5 osôb. Uvedeným 
rozpočtovým opatrením, ktoré bolo realizované v nadväznosti na zákon č. 37/2010 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy v znení neskorších predpisov, sa vykonáva delimitácia agendy cestovného ruchu v termíne od 
1.11.2010 z Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR na Ministerstvo dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR podľa delimitačného protokolu zo dňa 28.10.2010,  

♦ Viazanie rozpočtových prostriedkov v  kapitole ministerstva kultúry v kategórii  610 - Mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 6 350 € so súčasným znížením limitu 
zamestnancov rozpočtových organizácií od 1.11.2010 do 31.12.2010 o 4 osoby, z  toho počet 
zamestnancov aparátu o 4 osoby, čo v prepočte na časový ukazovateľ činí 1 osobu. Uvedeným 
rozpočtovým opatrením, ktoré bolo realizované v nadväznosti na zákon č. 37/2010 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy v znení neskorších predpisov, sa vykonáva delimitácia v oblasti kultúry národnostných 
menšín v termíne od 1.11.2010 z Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR na Úrad vlády SR 
podľa delimitačného protokolu zo dňa 28.10.2010. 

♦ Presun výdavkov v rámci záväzných ukazovateľov z kategórie 630 – Tovary a služby do kategórie 
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v celkovej výške 692 547 €, z toho 
aparát ústredného orgánu 230 000 €. Presun bol realizovaný z dôvodu zlepšenia úrovne odmeňovania 
zamestnancov rozpočtových organizácií rezortu a aparátu ústredného orgánu. 
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Záväzný ukazovateľ - schválený rozpočet prostriedkov štátneho rozpočtu – zdroj 111 v rámci 

kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol na rok 2010 pre 
rozpočtové organizácie, vrátane aparátu, stanovený vo výške 9 371 583 €, z toho pre aparát ministerstva 
vo výške 1 851 829 €. Po realizácii rozpočtových opatrení bol rozpočet upravený na sumu 10 769 709 € 
(z toho zdroj 111 vo výške 10 535 420 € a zdroj 13S vo výške 234 289 €), z  toho aparát ministerstva na 
2 787 408  € (z toho zdroj 111 vo výške 2 553 119 € a zdroj 13S vo výške 234 289 €). 
 

V rozpočtových organizáciách rezortu kultúry, vrátane aparátu boli v roku 2010 čerpané prostriedky 
na mzdy, platy, služobné príjmy  a ostatné osobné vyrovnania vrátane mimorozpočtových zdrojov vo 
výške 10 800 113 € (z toho zdroj 111 vo výške 10 535 420 €, zdroj 13S vo výške 234 289 € 
a mimorozpočtové zdroje vo výške 30 404 €), čo v porovnaní s upraveným rozpočtom predstavuje ročné 
plnenie vo výške 100,3 %. V rámci štátneho rozpočtu boli čerpané finančné prostriedky vo výške 10 535 
420 €, čo v porovnaní s upraveným rozpočtom predstavuje plnenie na úrovni 100,0 %. Z uvedeného 
vyplýva, že upravený štátny rozpočet na zdroji 111 nebol prekročený. 

Aparátu ministerstva kultúry boli poskytnuté v rámci programu 0A9 07 Technická pomoc OPIS MF 
SR – MK SR prostriedky Európskej únie a na spolufinancovanie, pre SORO OPIS, z ktorých boli 
hradené výdavky na mzdy a odvody poistného. 

Menovite z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja zdroj 13S1 boli čerpané výdavky 
v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 199 145 € 
a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní v sume 64 280 €. Z prostriedkov na 
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Európskeho fondu regionálneho rozvoja zdroj 13S2 boli čerpané 
výdavky v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 35 144 € 
a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní v sume 11 343 €. Celkom boli čerpané výdavky na 
mzdy pre SORO OPIS v sume 234 289 € a odvody poistného v sume 75 623 €. 

Mimorozpočtové prostriedky čerpali jednotlivé rozpočtové organizácie v  celkovej výške 30 404 €, 
v členení: 

 
1. Slovenská národná knižnica v Martine vo výške 11 181 €, v tom: 

a) finančné prostriedky poskytnuté na základe zmluvy Európskou komisiou na realizáciu projektu: 
„TELPlus“ – vyplatené formou odmien vo výške 3 856 €, 

b) finančné prostriedky poskytnuté na základe zmluvy s  Európskou komisiou na realizáciu 
projektu: „Europeana Travel“ – vyplatené formou odmien vo výške 5 632 €, 

c) finančné prostriedky poskytnuté z  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine na aktivačnú 
činnosť –vyplatené formou osobného príplatku vo výške 1 693 €, 

2. Pamiatkový úrad SR vo výške 6 523 €, z toho: 
a) finančné prostriedky poskytnuté na základe zmluvy s Ústavom dejín a  umenia SAV na riešenie 

úlohy Predrománske a  románske umenie na Slovensku – vyplatené formou odmien vo výške 
1 196 €, 

b) finančné prostriedky poskytnuté na základe zmluvy s Ústavom dejín a umenia SAV na riešenie 
úlohy „Moderná architektúra ako pamiatka: časť energeticky úsporná obnova“ – vyplatené 
formou odmien vo výške 3 605 €, 

c) finančné prostriedky vyplatené formou refundácie tarifných platov v rámci medzinárodného 
projektu: „Unesco World Heritage – Danube Limes vo výške 1 722 €, 

3. Univerzitná knižnica v Bratislave vo výške 12 700 € nasledovne: 
a) finančné prostriedky poskytnuté z Univerzity v Insbrucku vo výške 7 503 € na projekt: “eBooks 

on Demand A European Library Network – EOD - Elektronické knihy na požiadanie – Európska 
knižničná sieť“ – vyplatené formou tarifných platov vo výške 5 689 € a osobných príplatkov vo 
výške 1 814 €, 

b) finančné prostriedky poskytnuté z Univerzity v Aténach celkom vo výške 5 197 € na projekt: 
„Infraštruktúry výskumu - Projekt kombinovanej spolupráce, koordinačnej činnosti a podpory – 
Open AIRE – Infraštruktúra otvoreného prístupu pre výskum v Európe“ – vyplatené formou 
tarifných platov vo výške 3 657 € a osobných príplatkov vo výške 1 540 €. 
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Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy zamestnancov rozpočtových organizácií rezortu kultúry 
uvádza nasledovný prehľad 

(v eurách) 

Organizácia 
Skutočnosť 

2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010 

% 
  čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
SNK, Martin 2 042 908 2 064 759 2 271 489 2 282 6701) 100,5 110,6 111,7 
UK, BA 1 910 502 1 721 939 1 884 557 1 897 2572) 100,7 110,2 99,3 
ŠVK, Prešov    247 262   247 262 267 867 267 867 100,0 108,3 108,3 
ŠVK, Košice    589 178   566 056 615 685 615 685 100,0 108,8 104,5 
Bibiana     278 566   275 576 298 541 298 541 100,0 108,3 107,2 
PÚ SR, BA 2 670 828 2 644 162 2 644 162 2 650 6853) 100,2 100,2 99,2 
MK SR 2 364 577 1 851 829 2 787 408 2 787 408 100,0 150,5 117,9 
Celkom 10 103 821 9 371 583 10 769 709 10 800 113 100,3 115,2 106,9 

Poznámka: 
1) v tom: čerpanie mimorozpočtových prostriedkov vo výške 11 181 € 
2) v tom: čerpanie mimorozpočtových prostriedkov vo výške 12 700 € 
3) v tom: čerpanie mimorozpočtových prostriedkov vo výške    6 523 € 
 
 
Vývoj počtu zamestnancov v jednotlivých organizáciách rezortu dokumentuje nasledovná tabuľka 

                (prepočítané osoby) 

 
 
Celkový počet zamestnancov rozpočtových organizácií rezortu v roku 2010 predstavoval 1 128 osôb, 

čo je v porovnaní s rokom 2009 nárast o 7 osôb. Skutočnosť počtu osôb však predstavuje iba 96,0 % 
v porovnaní s upraveným rozpočtom, a teda neplnenie 47 osôb. Neplnenie počtu zamestnancov vykazujú 
Slovenská národná knižnica, Martin v počte 6 osôb, Univerzitná knižnica, Bratislava v počte 9 osôb, Štátna 
vedecká knižnica, Košice v počte 3 osoby, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v počte 10 osôb, 
Medzinárodný dom umenia pre deti – Bibiana v Bratislave v počte 1 osoba a aparát ministerstva v počte 18 
osôb. Podľa štruktúry odmeňovania sa v roku 2010 na celkovom počte zamestnancov najväčšou mierou 
podieľali zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme a to vo výške 72,5 %, podiel štátnych 
zamestnancov predstavoval 27,5 %. 

Ministerstvo financií v rozpise záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2010 nestanovilo 
pre rezort kultúry záväzný ukazovateľ – počet zamestnancov a objem mzdových prostriedkov v  členení na 
štátnu a verejnú službu. 

V roku 2010 boli menovanými organizáciami v rámci odporučeného sledovania stanovené počty 
štátnych zamestnancov v počte 333 osôb, z toho aparát ministerstva v počte 157 osôb a Pamiatkový úrad SR 
v počte 176 osôb. Vykazované neplnenie zamestnancov v štátnej službe v počte 23 osôb (aparát ministerstva 
kultúry - 17 osôb a PÚ SR - 6 osôb) ovplyvnilo niekoľko skutočností, najmä: 
♦ realizované organizačné zmeny na ministerstve v súvislosti so znížením finančných prostriedkov 

v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 
♦ obsadzovanie vedúcich funkcií po uskutočnení výberových konaní, 

Organizácia 
Skutočnosť 

2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010 

% 
  čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
SNK, Martin          265   284   271   265 97,8 93,3 100,0 
UK, BA    239   243   243   234 96,3 96,3 97,9 
ŠVK, Prešov      35     36     36     36 100,0 100,0 102,9 
ŠVK, Košice      84     85     85     82 96,5 96,5 97,6 
Bibiana, BA      38     38     38     37 97,4 97,4 97,4 
PÚ SR, BA    302    316   314   304 96,8 96,2 100,7 
MK SR    158    164   188   170 90,4 103,7 107,6 
Celkom 1 121 1 166 1 175 1 128 96,0 96,7 100,6 
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♦ opakované výbery na obsadenie niektorých štátnozamestnaneckých miest v oblasti finančného riadenia 
projektov z finančných prostriedkov európskych spoločenstiev, 

♦ personálne zmeny súvisiace s prechodom kompetencií v oblasti cestovného ruchu, 
♦ opakované personálne zmeny súvisiace s  prechodom kompetencií v oblasti cestovného ruchu a 

s prechodom kompetencií v oblasti podpory kultúry národnostných, 
♦ personálne zmeny súvisiace s bežnou fluktuáciou zamestnancov – odchod do dôchodku, prípadne 

skončenie štátnozamestnaneckého pomeru z dôvodu zmeny zamestnávateľa. Neplnenie zamestnancov 
Pamiatkového úradu SR bolo spôsobené najmä veľkou fluktuáciou zamestnancov, dôvodom ktorej bol 
fakt, že ich práca je spoločensky nedocenená a finančne hlboko podhodnotená a ukončením pracovného 
pomeru na vlastnú žiadosť bez uvedenia dôvodu. 
V roku 2010 bol pre rozpočtové organizácie stanovený počet zamestnancov odmeňovaných podľa 

zákona o „verejnej službe“ v  počte 842 osôb (z toho aparát ministerstva - 31 osôb). Skutočnosť plnenia 
zamestnancov vo verejnej službe za rok 2010 bola celkom v počte 818 osôb (z toho aparát - 30 osôb), čo 
predstavuje 97,1 % plnenie k upravenému rozpočtu. Hlavnou príčinou neplnenia upraveného limitu 
zamestnancov v nadväznosti na znížený objem mzdových prostriedkov bol odchod zamestnancov 
z verejnej služby – ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú, dohodou, výpoveďou, z organizačných 
dôvodov a z dôvodu nesplnenia predpokladov pre výkon práce vo verejnom záujme. 

 
Prehľad o vývoji priemerného mesačného platu za oblasť rozpočtových organizácií 

 
( v eurách) 

 
Organizácia 

Skutočnosť  
     2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
     2010 

% 
 čerpania 

4:3 

%  
čerpania 

4:2 

Index 
10/09  
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
SNK, Martin 642 606 698 718 102,9 118,5 111,8 
UK, BA 666 591 646 676 104,6 114,4 101,5 
ŠVK, Prešov 589 572 620 620 100,0 108,4 105,3 
ŠVK, Košice 585 555 604 626 103,6 112,8 107,0 
Bibiana, BA 611 604 655 672 102,6 111,3 110,0 
PÚ SR, BA  737 697 702 727 103,6 104,3 98,6 
Celkom 670 625 674 697 103,4 111,5 104,0 
 

Priemerná mesačná mzda v roku 2010 vypočítaná z celkového skutočného čerpania mzdových 
prostriedkov (rozpočtové a mimorozpočtové prostriedky spolu) za oblasť rozpočtových organizácií v 
zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR dosiahla výšku 697 €, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2009 
nárast o  27 € (o 4,0 %). Skutočná priemerná mesačná mzda v  roku 2010 určená len z prostriedkov 
štátneho rozpočtu predstavovala v roku 2010 výšku 694 €, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2009 
nárast o 26 € (o 3,9 %). Uvádzame, že priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve 
za rok 2010 je 769,- eur. 
 

(2) Príspevkové organizácie 
 

Počet zamestnancov pre príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry 
bol v roku 2010 stanovený ako orientačný ukazovateľ v počte 3 500 osôb. V priebehu roka 2010 boli 
realizované úpravy, ktorých dôsledkom bolo zníženie celkového počtu zamestnancov o 2 osoby. Po 
realizácií rozpočtových opatrení bol limit zamestnancov upravený na 3 498 osôb. 

 
V roku 2010 boli uskutočnené delimitácie 2 štátnych príspevkových organizácií – Slovenskej 

agentúry pre cestovný ruch – do pôsobnosti Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR z Ministerstva 
hospodárstva SR k termínu 1. júla 2010 a  z  Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR bola 
oddelimitovaná k termínu 1. novembra 2010 na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR. K termínu 1. novembra 2010 bola tiež oddelimitovaná organizácia Maďarský umelecký súbor – 
Mladé srdcia z Ministerstva kultúry a cestovného ruchu SR na Úrad vlády SR. 
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V roku 2010 bol v rámci kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 
zriaďovateľom rozpísaný záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu – zdroj 111 pre príspevkové organizácie 
vo výške 26 866 233 €, z toho v rámci programu 08S vo výške 26 609 888 € a  programu 08T (08T0102 
– Centrálna servisná organizácia MK SR v Bratislave) vo výške 256 345 €. Po  realizácii rozpočtových 
opatrení bol rozpočet upravený na 27 499 220 €, z toho v rámci programu 08S vo výške 27 242 875 € 
a programu 08T vo výške 256 345 €, pričom v rovnakej výške boli vyplatené aj prostriedky zo štátneho 
rozpočtu podľa programovej štruktúry v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania. 

 
Príspevkové organizácie v rezorte kultúry čerpali v roku 2010 finančné prostriedky v kategórii 610 – 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania poskytnuté aj z finančného mechanizmu EHP 
a Nórskeho finančného mechanizmu zdroj 11E vo výške 6 142 € na vyplatenie tarifných platov 
(Slovenská filharmónia v Bratislave),  Európskeho sociálneho fondu – prostriedky Európskej únie zdroj 
11T vo výške 13 947 € na vyplatenie tarifných platov a osobných príplatkov a Európskeho sociálneho 
fondu – spolufinancovanie zo ŠR zdroj 13T vo výške 2 370 € na vyplatenie tarifných platov a osobných 
príplatkov (Slovenské národné múzeum v Bratislave) a z iných zdrojov zo zahraničia zdroj 35 v celkovej 
výške 29 947 € na vyplatenie tarifných platov a príplatkov (Divadelný ústav v Bratislave – 15 741 € 
a Slovenský filmový ústav v Bratislave – 14 206 €). 
 

Príspevkové organizácie čerpali mzdové výdavky aj z mimorozpočtových zdrojov vo výške 21 351 € 
v nasledovnom členení: 
 
1. Slovenská  knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vo výške 6 802 €, v tom: 

a. finančné prostriedky poskytnuté z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Levoči na projekt: 
„Poskytnutie príspevku na činnosť pracovného asistenta“ vo výške 2 791 € – vyplatené formou 
osobných príplatkov, 

 
b. finančné prostriedky poskytnuté z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Levoči na úhradu 

prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska vo výške 4 011 € – 
vyplatené formou osobných príplatkov, 

 
2. Slovenské národné múzeum v  Bratislave vo výške 14 549 € – finančné prostriedky poskytnuté 

z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na projekt: „Múzeá tretej generácie na Slovensku“ 
– vyplatené formou tarifných platov vo výške 8 370 € a osobných príplatkov vo výške 6 179 €. 

 
Čerpanie finančných prostriedkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné 

osobné vyrovnania zamestnancov príspevkových organizácií rezortu kultúry z prostriedkov štátneho 
rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie uvádza nasledovný prehľad 
 

              (v eurách)  

Funkčná 
klasifikácia 

Skutočnosť  
     2009 

Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
     2010 

% 
čerpania 

4:3 

%  
čerpania 

4:2 

Index 
10/09  
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
01.3.3 - Iné všeobecné 
služby 

542 953 542 953 542 953 542 953 100,0 100,0 100,0 

04.7.3 - Cestovný ruch2) - - - 387 782 - - - 
08.2.0.1 - Divadlá 13 170 955 13 010 864 13 110 864 13 110 864 100,0 100,8 99,5 
08.2.0.2 - Umelecké 
súbory1)  

4 873 729 4 613 689 4 615 558 4 615 558 100,0 100,0 94,7 

08.2.0.3 - Klubové 
a špeciálne kultúrne 
zariadenia 

203 379 203 379 203 379 203 379 100,0 100,0 100,0 

08.2.0.4 - Odborno-
metodické zariadenia 

1 978 058 1 978 058 1 956 992 1 956 992 100,0 98,9 98,9 

08.2.0.5 - Knižnice 337 947 337 947 337 947 337 947 100,0 100,0 100,0 
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08.2.0.6 - Múzeá 
a galérie 

4 991 844 5 026 669 5 428 853 5 428 853 100,0 108,0 108,8 

08.2.0.8 - Národnostná 
kultúra  

478 544 375 350 525 350 525 350 100,0 140,0 109,8 

08.2.0.9 - Ostatné 
kultúrne služby 

759 645 777 324 777 324 777 324 100,0 100,0 102,3 

Celkom: 27 337 054 26 866 233 27 499 220 27 887 002 101,4 103,8 102,0 
Vysvetlivky: 
1) Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia v Bratislave – v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR od 1.1.2010 –   
   31.10.2010. 
2) Slovenská agentúra pre cestovný ruch – v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR od 1.7.2010 – 31.10.2010. 
 

Priemerná mesačná mzda v príspevkových organizáciách rezortu v roku 2010 vypočítaná 
z prostriedkov štátneho rozpočtu v rámci kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania dosiahla výšku 694 € (v roku 2009 bola jej výška 688 €), čo v porovnaní s rokom 2009 
predstavuje nárast o 6 € (o 0,9 %). Pri porovnaní priemernej mesačnej mzdy bez delimitovaných 
organizácií dosiahla táto výšku 691 €, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast len o 
3 € (o 0,4 %). Uvádzame, že priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 
2010 je 769,- eur.  

 
Prehľad o vývoji priemernej mesačnej mzdy z  prostriedkov štátneho rozpočtu v  jednotlivých 
príspevkových organizáciách za zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme 
 

                (v eurách )  

Organizácia 
 Skutočnosť 
       2009 

Schválený 
 rozpočet 
    2010 

Upravený 
 rozpočet 
     2010 

Skutočnosť  
     2010 

% 
čerpania 

4:3 

% 
čerpania 

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
ŠVK, B.B 588 539 539 580 107,6 107,6 98,6 
SND, BA 848 834 834 831 99,6 99,6 98,0 
DNS,BA 315 278 278 328 118,0 118,0 104,1 
ŠO, B. B 626 511 549 596 108,6 116,6 95,2 
ŠD, Košice 531 512 512 524 102,3 102,3 98,7 
Lúčnica, BA 834 778 778 778 100,0 100,0 93,3 
SF, BA 930 811 811 865 106,7 106,7 93,0 
SĽUK, BA 643 581 576 635 110,2 109,3 98,8 
MUS MS1) 572 490 625 666 106,6 135,9 116,4 
ŠKO, Žilina 601 553 553 628 113,6 113,6 104,5 
ŠF, Košice 585 550 564 574 101,8 104,4 98,1 
SÚH, Hurbanovo 652 605 605 652 107,8 107,8 100,0 
ÚVŠC, BA 857 734 734 1 028 140,1 140,1 120,0 
HC, BA 724 699 699 724 103,6 103,6 100,0 
SCD, BA 844 844 844 844 100,0 100,0 100,0 
SFÚ, BA 672 672 672 672 100,0 100,0 100,0 
DÚ, BA 677 677 667 772 115,7 114,0 114,0 
NOC, BA 582 531 534 534 100,0 100,6 91,8 
LIC, BA 566 587 587 608 103,6 103,6 107,4 
SKN, Levoča 563 563 563 563 100,0 100,0 100,0 
SNM, BA 601 559 577 602 104,3 107,7 100,2 
z toho   08.2.0.6 597 569 565 590 104,4 103,7 98,8 
              08.2.0.8 623 489 653 674 103,2 137,8 108,2 
STM, Košice 549 541 588 588 100,0 108,7 107,1 
MSNP, B.B 556 530 675 862 127,7 162,6 155,0 
SNG, BA 613 552 674 770 114,2 139,5 125,6 
ÚĽUV, BA 1 085 762 762 944 123,9 123,9 87,0 
CSO, BA 452 375 375 534 142,4 142,4 118,1 
SACR2) - - - 3 232 - - - 
Celkom 688 640 655 694 105,9 108,4 100,9 
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Vysvetlivky: 
1) Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia v Bratislave – v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR od 1.1.2010 – 
31.10.2010. 

2) Slovenská agentúra pre cestovný ruch SR – v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR od 1.7.2010 – 31.10.2010. 
 
 

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

     (v eurách )  

Organizácia 
 Skutočnosť 
       2009 

  Schválený 
   rozpočet 
      2010 

 Upravený 
  rozpočet 
     2010 

Skutočnosť 
     2010 

       % 
  čerpania 
      4:3 

        % 
  čerpania 
        4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
ŠVK BB 542 953 542 953 542 953 542 953 100,0 100,0 100,0 
SND, BA 9 338 179 9 338 179 9 338 179 9 338 179 100,0 100,0 100,0 
DNS, BA 423 156 413 065 413 065 413 065 100,0 100,0 97,6 
ŠO, B.B. 1 479 815 1 329 815 1 429 815 1 429 815 100,0 107,5 96,6 
ŚD Košice 1 929 805 1 929 805 1 929 805 1 929 805 100,0 100,0 100,0 
LÚČNICA  140 112 140 112 140 112 140 112 100,0 100,0 100,0 
SF, BA 2 913 576 2 667 696 2 667 696 2 667 696 100,0 100,0 91,6 
SĽUK,BA 578 269 578 569 594 052 594 052 100,0 102,7 102,7 
MUS MS1) 123 548 123 548 89 934 89 934 100,0 72,8 72,8 
ŠKO, Žilina 331 840 331 840 331 840 331 840 100,0 100,0 100,0 
ŠF, Košice 786 384 771 924 791 924 791 924 100,0 102,6 100,7 
SÚH, Hurbanovo 203 379 203 379 203 379 203 379 100,0 100,0 100,0 
ÚVŠC,BA 61 674 61 674 61 674 61 674 100,0 100,0 100,0 
HC,BA 243 311 243 311 243 311 243 311 100,0 100,0 100,0 
SCD,BA 111 366 111 366 111 366 111 366 100,0 100,0 100,0 
SFÚ,BA 427 272 427 272 427 272 427 272 100,0 100,0 100,0 
DÚ,BA 357 532 357 532 351 949 351 949 100,0 98,4 98,4 
NOC,BA 579 798 579 798 564 315 564 315 100,0 97,3 97,3 
LIC,BA 197 105 197 105 197 105 197 105 100,0 100,0 100,0 
SKN MH 337 947 337 947 337 947 337 947 100,0 100,0 100,0 
SNM,BA 3 402 198 3 299 004 3 429 004 3 429 004 100,0 103,9 100,8 
z toho :08.2.0.6 2 923 654 2 923 654 2 903 654 2 903 654 100,0 99,3 99,3 
            08.2.0.8 478 544 375 350 525 350 525 350 100,0 140,0 109,8 
STM, Košice 448 350 448 350 486 534 486 534 100,0 108,5 108,5 
MSNP, B.B. 347 086 381 911 485 911 485 911 100,0 127,2 140,0 
SNG,BA 1 272 754 1 272 754 1 552 754 1 552 754 100,0 122,0 122,0 
ÚĽUV, BA 520 979 520 979 520 979 520 979 100,0 100,0 100,0 
CSO,BA 238 666 256 345 256 345 256 345 100,0 100,0 107,4 
SACR2) - - - 387 782 - - - 
Spolu 27 337 054 26 866 233 27 499 220 27 887 002 101,4 103,8 102,0 

Vysvetlivky: 
1) Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia v Bratislave – v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR od 1.1.2010 – 
31.10.2010. 

2) Slovenská agentúra pre cestovný ruch SR – v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR od 1.7.2010 – 31.10.2010. 
 

V roku 2010 príspevkové organizácie rozpočtovali na dofinancovanie kategórie 610 – Mzdy, platy, 
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vlastné zdroje - schválený rozpočet vo výške 2 346 544 € a 
upravený rozpočet vo výške 2 868 633 €. Mzdové prostriedky z vlastných zdrojov boli v roku 2010 
čerpané vo výške 3 215 092 €, čo predstavuje v porovnaní s upraveným rozpočtom 2010 nárast o 12,1 %, 
v absolútnom vyjadrení 346 459 €. 
 

Čerpanie finančných prostriedkov v  kategórií 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania zo štátneho rozpočtu a ostatných zdrojov spolu v jednotlivých príspevkových 
organizáciách rezortu uvádza nasledovný prehľad 
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                (v eurách) 

Organizácia 
Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010 

% 
čerpania 

3:2 

% 
čerpania 

3:1 
a 1 2 3 4 5 

ŠVK BB 552 911 576 593 576 593 100,0 104,3 
SND, BA 9 338 179 9 472 502 9 738 289 102,8 104,3 
DNS, BA 826 130 826 130 906 273 109,7 109,7 
ŠO, B.B. 1 418 708 1 518 708 1 532 289 100,9 108,0 
ŠD, Košice 2 094 902 2 181 695 2 171 828 99,5 103,7 
LÚČNICA  173 970 179 945 211 622 117,6 121,6 
SF, BA 2 775 096 3 056 733 3 065 988 100,3 110,5 
SĽUK,BA 666 569 682 052 674 221 98,9 101,1 
MUS MS1) 173 338 133 002 133 002 100,0 76,7 
ŠKO, Žilina 343 458 365 953 358 618 98,0 104,4 
ŠF, Košice 851 623 818 510 865 558 105,7 101,6 
SÚH, Hurbanovo 225 895 220 060 220 060 100,0 97,4 
ÚVŠC,BA 63 632 63 632 61 728 97,0 97,0 
HC,BA 364 006 323 506 307 798 95,1 84,6 
SCD,BA 129 486 124 046 125 186 100,9 96,7 
SFÚ,BA 572 296 572 296 569 819 99,6 99,6 
DÚ,BA 367 932 371 857 371 819 100,0 101,1 
NOC,BA 775 420 886 987 840 183 94,7 108,4 
LIC,BA 287 376 286 545 286 544 100,0 99,7 
SKN MH 361 452 402 753 425 285 105,6 117,7 
SNM,BA 3 668 304 3 733 179 3 785 079 101,4 103,2 
z toho:08.2.0.6 3 283 654 3 185 746 3 250 524 102,0 99,0 
           08.2.0.8 384 650 547 433 534 555 97,6 139,0 
STM, Košice 483 167 488 242 484 541 99,2 100,3 
MSNP, B.B. 429 576 533 576 483 086 90,5 112,5 
SNG,BA 1 312 754 1 592 754 1 574 071 98,8 119,9 
ÚĽUV, BA 585 177 585 177 521 611 89,1 89,1 
CSO,BA 371 420 371 420 392 611 105,7 105,7 
SACR2) - - 418 392 - - 
Spolu 29 212 777 30 367 853 31 102 094 102,4 106,5 

Vysvetlivky: 
1) Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia v Bratislave – v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR od 1.1.2010 – 
31.10.2010. 

2) Slovenská agentúra pre cestovný ruch SR – v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR od 1.7.2010 – 31.10.2010. 
 
 

Vývoj priemernej mesačnej mzdy určenej z  prostriedkov štátneho rozpočtu a ostatných zdrojov 
spolu v jednotlivých organizáciách rezortu dokumentuje nasledovná tabuľka 

 
(v eurách)  

Organizácia 
Schválený 
rozpočet 

2010 

Upravený 
rozpočet 

2010 

Skutočnosť 
2010 

% 
čerpania 

3:2 

% 
čerpania 

3:1 
a 1 2 3 4 5 

ŠVK BB 549 572 616 107,7 112,2 
SND, BA 834 846 867 102,5 104,0 
DNS, BA 555 555 719 129,5 129,5 
ŠO, B.B. 549 583 638 109,4 116,2 
ŠD, Košice 556 579 590 101,9 106,1 
LÚČNICA 967 1 000 1 176 117,6 121,6 
SF, BA 844 930 994 106,9 117,8 
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SĽUK,BA 669 661 720 108,9 107,6 
MUS MS1) 688 693 985 142,1 143,2 
ŠKO, Žilina 572 610 679 111,3 118,7 
ŠF, Košice 607 583 627 107,5 103,3 
SÚH, Hurbanovo 672 655 705 107,6 104,9 
ÚVŠC,BA 758 758 1 029 135,8 135,8 
HC,BA 1 046 930 916 98,5 87,6 
SCD,BA 981 940 948 100,9 96,6 
SFÚ,BA 900 900 896 99,6 99,6 
DÚ,BA 697 704 815 115,8 116,9 
NOC,BA 710 840 796 94,8 112,1 
LIC,BA 855 853 884 103,6 103,4 
SKN MH 602 671 709 105,7 117,8 
SNM,BA 621 628 664 105,7 106,9 
z toho:08.2.0.6 639 620 661 106,6 103,4 
           08.2.0.8 501 681 685 100,6 136,7 
STM, Košice 584 590 585 99,2 100,2 
MSNP, B.B. 597 741 857 115,7 143,6 
SNG,BA 570 691 781 113,0 137,0 
ÚĽUV, BA 856 856 945 110,4 110,4 
CSO,BA 543 543 818 150,6 150,6 
SACR2) - - 3 487 - - 
Spolu 696 723 773 106,9 111,1 

Vysvetlivky: 
1) Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia v Bratislave – v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR od 1.1.2010 – 
31.10.2010. 

2) Slovenská agentúra pre cestovný ruch SR – v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR od 1.7.2010 – 31.10.2010. 
 

Priemerná mesačná mzda v príspevkových organizáciách rezortu v roku 2010, určená z celkových 
zdrojov v rámci kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, dosiahla 
výšku 773 € (v roku 2009 bola jej výška 769 €), čo v porovnaní s upraveným rozpočtom 2010 
predstavuje nárast o 50 € (o 6,9 %). Pri porovnaní priemernej mzdy bez delimitovaných organizácií 
dosiahla táto výšku 770 €, čo v porovnaní s rokom 2009 predstavuje nárast o 1 € (o 0,1 %).  

Z porovnania priemernej mesačnej mzdy za rezort kultúry stanovenej z celkových zdrojov 
a priemernej mesačnej mzdy stanovenej z prostriedkov štátneho rozpočtu vyplýva, že priemerná mzda za 
príspevkové organizácie celkom je vyššia v porovnaní s priemernou mzdou, vypočítanou zo zdrojov 
štátneho rozpočtu o 79 € (o 11,4 %). 
 
      V oblasti zamestnanosti už niekoľko rokov pokračuje trend jej hlbokého podhodnotenia. Organizácie 
nemajú motivačný nástroj na rozvoj ľudských zdrojov, čo sa prejavuje vo veľkej fluktuácii (dôsledkom 
čoho sú nedostatočné  odborné kapacity v niektorých segmentoch kultúry) a postupnom zvyšovaní 
priemerného veku zamestnancov. 
  

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty zamestnancov stanovené zriaďovateľom – ministerstvom 
kultúry - ako orientačný ukazovateľ rozpočtu podľa jednotlivých organizácií. Z prehľadu vyplýva, že 
príspevkové organizácie nenaplnili stanovený orientačný ukazovateľ, čím došlo k zníženému plneniu 
v porovnaní s upraveným rozpočtom – 95,8 % (v absolútnom vyjadrení 147 osôb). 
 

                       (prepočítané osoby) 

Organizácia 
Skutočnosť 
      2009 

  Schválený 
   rozpočet 
      2010 

  Upravený 
   rozpočet 
     2010 

 Skutočnosť 
2010 

% 
čerpania

4:3 

% 
čerpania

4:2 

Index 
10/09 
4:1 

a 1 2 3 4 5 6 7 
ŠVK, B. B. 77 84 84 78 92,9 92,9 101,3 
SND, BA 918 933 933 936 100,3 100,3 102,0 
DNS, BA 112 124 124 105 84,7 84,7 93,8 
ŠO, B. B 197 217 217 200 92,2 92,2 101,5 
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ŠD, Košice 303 314 314 307 97,8 97,8 101,3 
Lúčnica, BA 14 15 15 15 100,0 100,0 107,1 
SF, BA 261 274 274 257 93,8 93,8 98,5 
SĽUK, BA 75 83 86 78 90,7 94,0 104,0 
MUS MS1) 18 21 16 15 93,8 71,4 83,3 
ŠKO Žilina 46 50 50 44 88,0 88,0 95,7 
ŠF Košice 112 117 117 115 98,3 98,3 102,7 
SÚH, 
Hurbanovo 

26 28 28 26 92,9 92,9 100,0 

ÚVŠC, BA 6 7 7 5 71,4 71,4 83,3 
HC, BA 28 29 29 28 96,6 96,6 100,0 
SCD, BA 11 11 11 11 100,0 100,0 100,0 
SFÚ, BA 53 53 53 53 100,0 100,0 100,0 
DÚ, BA 44 44 44 38 86,4 86,4 86,4 
NOC, BA 83 91 88 88 100,0 96,7 106,0 
LIC, BA 29 28 28 27 96,4 96,4 93,1 
SKN, Levoča 50 50 50 50 100,0 100,0 100,0 
SNM, BA 408 428 428 410 95,8 95,8 100,5 

STM, Košice 68 69 69 69 100,0 100,0 101,5 

MSNP, BB 52 60 60 47 78,3 78,3 90,4 

SNG, BA 173 192 192 168 87,5 87,5 97,1 

SNM - MM 64 64 67 65 97,0 101,6 101,6 

ÚĽUV, BA 40 57 57 46 80,7 80,7 115,0 
CSO, BA 44 57 57 40 70,2 70,2 90,9 
SACR2) - - - 30 - - - 
Celkom 3 312 3 500 3 498 3 351 95,8 95,7 101,2 
Vysvetlivky: 
1) Maďarský umelecký súbor Mladé srdcia v Bratislave – v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR od 1.1.2010 – 
31.10.2010. 

2) Slovenská agentúra pre cestovný ruch SR – v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR od 1.7.2010 – 31.10.2010. 
 
 
Rezerva predsedu vlády SR 
 Rozpočtovej kapitole neboli v roku 2010 poskytnuté finančné prostriedky z rezervy predsedu vlády 
SR. 
 
 
1.7 Zhodnotenie výsledkov kontrol 

Vonkajšie a vnútorné kontroly vykonané kontrolnými orgánmi v roku 2010 
 

((11))  Rozpočtové organizácie  
 

Názov organizácie 

 

Kontrola (vonkajšia a vnútorná) 

a 1 
Slovenská národná knižnica, 
Martin (SNK) 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrolný orgán: 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine 
Dátum kontroly: 
21. 04. 2010 
Predmet kontroly: 
Komplexná protipožiarna kontrola na požiarnu prevenciu a plnenie 
povinností zo zákona č. 314/2001 Z. z. 
Výsledok kontroly: 
Neboli zistené nedostatky. 
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Univerzitná knižnica 
v Bratislave (UKB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrolný orgán: 
Odbor rezortnej kontroly MK SR 
Dátum kontroly: 
24. 3. 2010 - 07. 05. 2010 
Predmet kontroly: 
Následná finančná kontrola zameraná na hospodárenie s verejnými 
prostriedkami v rokoch 2008 a 2009 v SNK. 
Výsledok kontroly: 
Na odstránenie zistených nedostatkov v oblasti účtovníctva bolo prijaté 
opatrenie – Príkaz GR č. 7/2010. 
Kontrolný orgán: 
Obvodný úrad životného prostredia, Martin 
Dátum kontroly: 
08. 02. 2010 
Predmet kontroly: 
Dodržiavanie zákona č. 364/2004 Z. z., prevádzkovanie vodnej stavby 
v prevádzke pracovisko Vrútky. 
Výsledok kontroly: 
SNK nepredložila havarijný plán žumpy z detašovaného pracoviska 
Vrútky, nemá užívacie povolenie na novovytvorenú kanalizačnú 
prípojku, nerobí povinné rozbory odpadových vôd - prípojka Vrútky, je 
poškodená kanalizačná prípojka do rieky Turiec, neudržiava vodnú 
stavbu v riadnom stave. Na odstránenie zistených nedostatkov bolo 
prijaté opatrenie - Príkaz GR č. 4/2010. Organizácii bola uložená 
pokuta vo výške 100 €, ktorá bola organizáciou zaplatená. 
Kontrolný orgán: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine 
Dátum kontroly: 
10. 09. 2010 
Predmet kontroly: 
Kontrola dokladov úhrady platieb súvisiacich s programom „Aktívnej 
politiky trhu práce“. 
Výsledok kontroly: 
Neboli zistené nedostatky. 
Kontrolný orgán: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine 
Dátum kontroly: 
21. 09. 2010 
Predmet kontroly: 
Kontrola na nelegálne zamestnávanie v kontrolovanom subjekte. 
Výsledok kontroly: 
Neboli zistené nedostatky. 
Kontrolný orgán: 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave 
Dátum kontroly: 
06. 07. 2010 - 13. 07. 2010 
Predmet kontroly: 
Komplexná protipožiarna kontrola vykonaná na základe poverenia na 
vykonanie protipožiarnej kontroly č.p.:ORHZ-2314/2010 zo dňa 1. 7. 
2010. 
V súlade s § 38 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 
predpisov preveriť celkový stav organizačného a technického 
zabezpečenia ochrany pred požiarmi v kontrolovanom subjekte. 
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Štátna vedecká knižnica v 
Prešove (ŠVK PO) 
 
 
 
 
 
 

Výsledok kontroly: 
V kontrolovaných objektoch boli zistené požiarne nedostatky, ktoré 
boli rozdelené na dve skupiny. Podľa závažnosti odstránenia 
požiarnych nedostatkov boli určené dva termíny, prvý termín do 30. 9. 
2010. Pre druhú skupinu nedostatkov bol určený termín na odstránenie 
do 30. 1. 2011. 
Kontrolný orgán: 
Úrad pre verejné obstarávanie 
Dátum kontroly: 
15. 10. 2010 
Predmet kontroly: 
UKB ako verejný obstarávateľ písomne požiadala Úrad pre verejné 
obstarávanie o výkon kontroly postupu zadávanej zákazky, postupom 
rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58 písm. b) zákona 
č. 25/2006 Z. z. 
Kontrola pred uzavretím zmluvy na predmet zákazky: “Architektonické 
služby pre stavebné úpravy objektu Klariská 3 - 5 pre technologické 
a administratívne účely“. 
Výsledok kontroly: 
Úrad pre verejné obstarávanie ako ústredný orgán štátnej správy pre 
verejné obstarávanie (listom č. 952-7000/2010-OK/3) na základe 
kontroly predloženej dokumentácie považuje odôvodnenie použitia 
rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58 písm. b) tohto zákona 
za preukázané. 
Kontrolný orgán: 
Odbor rezortnej kontroly MK SR 
Dátum kontroly: 
27. 10. 2010 - 05. 11. 2010 
Predmet kontroly: 
Na základe poverenia na  vykonanie kontroly č. 19/2010 zo dňa 19. 10. 
2010 vykonala kontrolná skupina odboru rezortnej kontroly 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky následnú finančnú kontrolu, 
ktorej predmetom bolo: 
♦ Zmluvy uzavreté v období od 1. 5. 2010 do 8. 7. 2010 

s dohodnutou čiastkou viac ako 20 000 €, ako aj zmluvy 
pripravené na uzavretie najmä z hľadiska reálnej potreby, 
hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov 

♦ Dodržiavanie zákona č. 278/1993 Z. z. najmä z hľadiska 
zabezpečenia hospodárnosti pri prevode vlastníctva nehnuteľného 
majetku štátu za obdobie od 1. 1. 2010 do 8. 7. 2010. 
♦ Dodržiavanie zákonnosti postupov a hospodárnosti pri verejnom 

obstarávaní vybraných zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie 
služieb a uskutočnenie stavebných prác uskutočnených v roku 
2010. 

Výsledok kontroly: 
Neboli zistené porušenia zákona o verejnom obstarávaní za 
kontrolované obdobie v roku 2010. 
Kontrolný orgán: 
Najvyšší kontrolný úrad SR, expozitúra Prešov  
Dátum kontroly: 
24. 2 . 2010 - 23. 3. 2010 
Predmet kontroly: 
Kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006 – 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
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Štátna vedecká knižnica v 
Košiciach (ŠVK KE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledok kontroly: 
V troch prípadoch oneskorené zaslanie mesačnej správy o priebehu 
realizácie projektu a neoznámenie prijímateľovi (SNK, Martin) 
skutočnosti o poistení majetku. Bez sankcií. 
Kontrolný orgán: 
Odbor kontroly a inšpekcie MK SR 
Dátum kontroly: 
22. 11. 2010 - 03. 12. 2010 
Predmet kontroly: 
Následná kontrola uzatvorených zmlúv s hodnotou nad 20 000 €, 
dodržiavanie hospodárnosti pri prevode vlastníctva nehnuteľného 
majetku štátu, dodržiavanie zákonnosti a hospodárnosti pri verejnom 
obstarávaní. 
 
Výsledok kontroly: 
Pri kontrole zmluvy nad 20 000 € nebol dodržaný termín zhotovenia 
a neboli vyfakturované penále z omeškania, prevod vlastníctva 
nehnuteľného majetku štátu nebol realizovaný a pri verejnom 
obstarávaní nebola vykonaná predbežná finančná kontrola pred 
zadaním objednávky alebo podpisom zmluvy. 
Organizácia prijala opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 
Kontrolný orgán: 
Najvyšší kontrolný úrad SR 
Dátum kontroly: 
1. 2. 2010 - 19. 2. 2010 
Predmet kontroly: 
Kontrola projektu financovaného zo štrukturálnych fondov 2004 – 2006 
Sektorového operačného programu Priemysel a služby: „Vytvorenie 
siete s informačným prepojením vedeckých, akademických 
a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“. 
Výsledok kontroly: 
Organizácia nezabezpečila poistenie majetku nadobudnutého 
z finančných prostriedkov EÚ a ŠR SR počas realizácie projektu 
a zmluva na dodávku zariadenia do VTI bola podpísaná pred 
vyhotovením zápisnice o verejnom obstarávaní. 
Ďalej neurčila predpokladanú hodnotu zákazky podľa podmienok 
platných v deň uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk, vo výzve 
k súťaži nebolo uvedené miesto a čas otvárania ponúk uchádzačov a 
zápisnica z otvárania ponúk nebola zaslaná do 5 dní odo dňa otvárania 
ponúk neúspešnému uchádzačovi. Nebola spracovaná zápisnica 
z otvárania ponúk, nebola vypracovaná správa z verejného obstarávania 
a v 5 prípadoch nebola dodržaná lehota na zaslanie mesačnej správy 
o priebehu realizácie projektu. Chýbalo označenie objektov, že projekty 
boli realizované s podporou EÚ. Organizácia prijala opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov. 
Kontrolný orgán 
Odbor rezortnej kontroly MK SR 
Dátum kontroly: 
29. 3. 2010 - 30. 4. 2010 
Predmet kontroly: 
Následná finančná kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami 
v rokoch 2007 – 2009. 
Výsledok kontroly: 
Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. l písm. j zákona  
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Bibiana – medzinárodný 
dom umenia pre deti, 
Bratislava 
Pamiatkový úrad SR, 
Bratislava (PÚ SR) 
Ministerstvo kultúry SR 

č. 523/2004 Z. z. 
Iné zistenia sa týkali zákona č. 431/2002 Z. z. a zákona č.283/2002 
Z. z. 
Organizácia prijala opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 
Kontrolný orgán 
Kancelária vedúceho služobného úradu MK SR 
Dátum kontroly: 
15. 12. 2010 
Predmet kontroly: 
Dodržiavanie ustanovení zákona č. 215/2004 Z. z a a jeho 
vykonávacích predpisov. 
Výsledok kontroly: 
Nedošlo k porušeniu ustanovení tohto zákona, ani k porušeniu 
všeobecne záväzných právnych predpisov pre danú oblasť. 
 
 
V roku 2010 nebola v organizácii vykonaná žiadna kontrola. 
 

V roku 2010 nebola v organizácii vykonaná žiadna kontrola. 
 

Kontrolný orgán: 
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
Dátum vykonania kontroly: 
06. 09. – 07. 12.2010 
Predmet kontroly: 
Kontrola stavu využívania finančných prostriedkov Operačného 
programu Informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 – 
2013. 
Výsledok kontroly 
Kontrolou bolo zistené, že neboli dodržané plánované termíny výziev, 
čo zvyšuje riziko čerpania alokovaných finančných prostriedkov. 
Za účelom odstránenia zistených nedostatkov boli vydané 
príkaz ministra č. 50/2010 a č. 51/2010. 

 
 

(2) Príspevkové organizácie 
 
Štátna vedecká knižnica 
Banská Bystrica (ŠVK BB) 

V roku 2010 nebola v organizácii vykonaná žiadna kontrola. 

Slovenské národné 
divadlo, Bratislava (SND) 

Kontrolný orgán: 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave 
Dátum vykonania kontroly: 
19. 03. 2010  
Predmet kontroly: 
Protipožiarna kontrola. 
Výsledok kontroly: 
Účelom následnej kontroly bolo preveriť splnenie opatrení uložených 
pri komplexnej protipožiarnej kontrole vykonanej v dňoch 25., 26 
a 30.3., 2. a 3. 4. 2009 pod bodmi č. 1-3, u ktorých Okresné 
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave súhlasilo 
s predĺžením termínu na odstránenie požiarnych nedostatkov. 
Opatrenie uložené pri uvedenej protipožiarnej kontrole boli splnené. 
Kontrolný orgán: 
Správa finančnej kontroly v Bratislave 
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Dátum kontroly: 
16. 06. – 04. 08. 2010 
Predmet kontroly: 
Overenie a hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti 
a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami za obdobie od 
01. 06. 2006 do 30. 04. 2010, formou vládneho auditu. 
Výsledok kontroly: 
Kontrolou boli zistené nedostatky, ktoré sú uvedené v správe z auditu 
č. 83. Celkom bolo zistených 17 nedostatkov a formulované boli 4 
odporúčania. Generálny riaditeľ prijal dňa 08. 09. 2010 príkazom 
č. 18/2010 opatrenia na nápravu nedostatkov zistených vládnym 
auditom č. 83. Opatrenia na nápravu nedostatkov boli plnené v roku 
2010, resp. sú trvalého charakteru. 
Kontrolný orgán: 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave. 
Dátum kontroly:  
09. -10. 09., 14., 20., 23. – 24. 09. a 12. 10. 2010 
Predmet kontroly: 
Protipožiarna kontrola. Účelom kontroly bolo preveriť celkový stav 
organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi. 
Výsledok kontroly: 
Kontrolou bolo zistených 106 požiarnych nedostatkov. Na odstránenie 
nedostatkov z proti požiarnej kontroly bol vydaný Príkaz GR 
č. 26/2010. Nedostatky zistené kontrolou boli odstránené do konca 
roku 2010, okrem bodov 38 a 43, splnenie ktorých bolo predĺžené 
listom ORHaZZ Bratislava do 30. 04. 2011. 

Divadlo Nová scéna, 
Bratislava (DNS) 

Kontrolný orgán: 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave 
Dátum kontroly: 
26. 08. 2010 
Predmet kontroly: 
Vykonanie protipožiarnej kontroly. 
Výsledok kontroly: 
Nebolo predložené vyhodnotenie cvičného požiarneho poplachu, ktorý 
bol podľa záznamu v požiarnej knihe vykonaný 26. 05. 2010. 
Záznamy v prevádzkovej knihe ústredne EPS na vrátnici o vykonaní 
denných, mesačných a štvrťročných kontrol sú vedené bez uvedenia 
mena a priezviska osoby, ktorá ich vykonala.  
Opatrenia uložené pri protipožiarnej kontrole boli splnené v celom 
rozsahu. 

Štátna opera Banská 
Bystrica (ŠO BB) 

Kontrolný orgán: 
Inšpektorát práce, Banská Bystrica 
Dátum kontroly: 
Od 30. 07. 2010 do 23. 09. 2010 
Predmet kontroly: 
Kontrola dodržiavania niektorých pracovnoprávnych a mzdových 
predpisov, týkajúcich sa nelegálneho zamestnávania, náležitostí 
pracovnej zmluvy, dodržiavania dohodnutých podmienok, evidencie 
a rozvrhnutia pracovného času, poskytovania mzdy a mzdových 
zvýhodnení, poskytovania stravovania zamestnancom na základe 
dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru.  
Výsledok kontroly: 
Neboli zistené žiadne nedostatky. 

Štátne divadlo, Košice 
(ŠD KE) 

Kontrolný orgán:  
Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice 
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Dátum kontroly: 
27. 01. 2010 a 03. 02. 2010 
Predmet kontroly: 
Výkon inšpekcie práce bol zameraný na dodržiavanie 
pracovnoprávnych vzťahov, mzdových predpisov a nelegálne 
zamestnávanie za obdobie roka 2009.  
Výsledok kontroly: 
Kontrolou evidencie dochádzky u zamestnancov bolo zistené, že 
priemerný týždenný pracovný čas v období najviac štyroch mesiacoch 
presiahol týždenný pracovný čas – čo je v rozpore s § 87 ods. 1 
zákona č. 311/2001 Z. z. Zistený nedostatok bol 
odstránený zo strany ŠD KE prijatím dodatku č. 3 ku Kolektívnej 
zmluve, ktorým sa dáva do súladu skutočný stav so stavom právnym. 
 V predmetnom dodatku bolo zakotvené, že zamestnávateľ rozvrhuje 
pracovný čas zamestnancov pracujúcich v režime nerovnomerného 
rozvrhu pracovného času na obdobie 12 mesiacov. 
Kontrolný orgán: 
Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice 
Dátum kontroly: 
07. 07. 2010, 10. 08. 2010, 12. 08. 2010, 24. 08. 2010 a 26. 08. 2010 
Predmet kontroly: 
Pracovnoprávne vzťahy za roky 2009, 2010 a nelegálne 
zamestnávanie od roku 2007 
Výsledok kontroly: 
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 
Kontrolný orgán: 
Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky, odbor 
rezortnej kontroly. 
Dátum kontroly: 
04. 11. 2010 – 12. 11. 2010 
Predmet kontroly: 
Zmluvy uzavreté v období od 01. 05. 2010 do 08. 07. 2010 
s dohodnutou čiastkou viac ako 20 000 €, ako aj zmluvy 
pripravené na uzavretie, najmä z hľadiska reálnej potreby, 
hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov. 
Dodržiavanie zákona č. 278/1993 Z. z. z hľadiska zabezpečenia 
hospodárnosti pri prevode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu 
v rámci príslušnej kapitoly za obdobie od 01. 01. 2010 do 08. 07. 
2010. 
Dodržanie zákonnosti postupu a hospodárnosti pri verejnom 
obstarávaní vybraných zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie 
služieb a uskutočnenie stavebných prác uskutočnených v roku 2010. 
Výsledok kontroly: 
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 

Umelecký súbor Lúčnica 
(US Lúčnica) 

Kontrolný orgán: 
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky listom 
č. 3262/2007/2.1/GJ zo dňa 25. 05. 2007 požiadal US Lúčnica 
predložiť podklady v súvislosti s kontrolou hospodárenia s verejnými 
prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu vo vybraných 
príspevkových organizáciách, ktorých zriaďovateľom je ministerstvo 
kultúry. 
Požadované doklady boli predložené NKÚ SR dňa 14. 06. 2007. 
V priebehu rokov 2008, 2009 a 2010 nebol výkon kontroly ukončený. 
Výkon vonkajšej kontroly pokračuje, výsledok bude prerokovaný s US 
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Lúčnica po jej ukončení. 
Slovenská filharmónia, 
Bratislava (SF) 

Kontrolný orgán: 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Dátum kontroly: 
17. 02. 2010 – 16. 03. 2010  
Predmet kontroly: 
Vykonanie štátneho dozoru nad verejnou prácou. 
Výsledok kontroly:  
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.  
Kontrolný orgán: 
Úrad vlády SR, Nám. Slobody č. 1 813 70 Bratislava 
Dátum kontroly: 
23. 04. 2010 – 24. 04. 2010 
Predmet kontroly: 
Overenie evidencie zakúpených materiálov uvedených na faktúrach 
priložených k žiadosti o platbu. 
Výsledok kontroly: 
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 
Kontrolný orgán: 
Zástupcovia slovinskej firmy PITIJA Na vykonanie monitoringu 
Projektu SK0126 „Reštaurátorské práce v interiéroch Reduty 
v Bratislave“. 
Dátum kontroly: 
26. 06. 2010 – 22. 07. 2010. 
Predmet kontroly: 
Agenda žiadosti o čerpanie finančných prostriedkov z FM EHP 
a NFM. Doterajšie čerpanie finančných prostriedkov podľa účtovných 
dokladov, kontrola stavu realizácie reštaurátorských prác podľa 
dokumentácie. 
Výsledok kontroly: 
Monitorovaním neboli zistené žiadne nedostatky. Monitoring sa 
uskutočnil v spolupráci s Národným kontaktným bodom ÚV SR. 
Kontrolný orgán: 
Odbor rezortnej kontroly Ministerstva kultúry SR 
Dátum kontroly: 
15. 12. 2010 – 05. 01. 2011.  
Predmet kontroly: 
Zmluvy uzavreté v období od 01. 05. 2010 do 08. 07. 2010 
s dohodnutou čiastkou viac ako 20 000 €, ako aj zmluvy pripravené 
na uzavretie najmä z hľadiska reálnej potreby hospodárnosti 
a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov.  
Dodržanie zákona č. 278/1993 Z. z. najmä pri prevode vlastníctva 
nehnuteľného majetku štátu ministerstva za obdobie od 01. 01. do 08. 
07. 2010. 
Dodržanie zákonnosti postupov a hospodárnosti pri verejnom 
obstarávaní vybraných zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie 
služieb a uskutočnenie stavebných prác uskutočnených v roku 2010 
v objekte. 
Výsledok kontroly: 
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 

Slovenský ľudový 
umelecký kolektív, 
Bratislava (SĽUK) 

V roku 2010 nebola v organizácii vykonaná žiadna vonkajšia kontrola. 
 

Maďarský umelecký V roku 2010 nebola v organizácii vykonaná žiadna kontrola. 
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súbor Ifjú Szivek (MUS)  
Štátny komorný orchester, 
Žilina (ŠKO ZA) 

V roku 2010 nebola v organizácii vykonaná žiadna kontrola. 
 

Štátna filharmónia, Košice 
(ŠF KE) 

Kontrolný orgán: 
Okresné riaditeľstvo Hasičského zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 
040 01 Košice 
Dátum kontroly: 
11. 05. 2010 
Predmet kontroly: 
V súlade s § 38 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2001 
Z. z. o požiarnej prevencii bolo komplexné preverenie stavu 
organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi. 
Kontrolný orgán: 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, 
Požiarnická 4, 040 01 Košice 
Dátum kontroly: 
21. 10. 2010 
Predmet kontroly: 
Následná kontrola odstránenia a splnenia opatrení vyplývajúcich 
z komplexnej kontroly uskutočnenej 11. 05. 2010. 

Slovenská ústredná 
hvezdáreň, Hurbanovo 
(SÚH) 

V roku 2010 nebola v organizácii vykonaná žiadna kontrola. 
 

Ústav pre vzťahy štátu 
a cirkví, Bratislava 
(ÚVŠC) 

V roku 2010 nebola v organizácii vykonaná žiadna kontrola. 
 

Hudobné centrum, 
Bratislava (HC) 

V roku 2010 nebola v organizácii vykonaná žiadna kontrola. 
 

Slovenské centrum 
dizajnu, Bratislava (SCD) 

V roku 2010 nebola v organizácii vykonaná žiadna kontrola. 
 

Slovenský filmový ústav, 
Bratislava (SFÚ) 

Kontrolný orgán: 
Audit – Ekorda, s.r.o. 
Dátum kontroly:  
25. 03. 2010 – 08. 04. 2010 
Predmet kontroly:  
Audit činnosti a hospodárenia kancelárie Media desk Slovensko za rok 
2009. 
Výsledok kontroly:  
Bez zistených nedostatkov. 
Kontrolný orgán: 
Odbor kontroly a inšpekcie MK SR 
Dátum kontroly: 
22. 11. 2010 – 07. 12. 2010 
Predmet kontroly: 
Zmluvy uzavreté v období od 01. 05. 2010 – 08. 07. 2010 s 
dohodnutou čiastkou viac ako 20 000 €, ako aj zmluvy pripravené 
na uzavretie najmä z hľadiska reálnej potreby, hospodárnosti 
a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov. Dodržiavanie 
zákona č. 278/1993 Z. z. najmä z hľadiska zabezpečenia hospodárnosti 
pri prevode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu, v rámci 
ministerstva za obdobie od 01. 01. 2010 – 08. 07. 2010. Dodržiavanie 
zákonnosti postupov a hospodárnosti pri verejnom obstarávaní 
vybraných zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb 
a uskutočnenie stavebných prác uskutočnených v roku 2010. 
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Výsledok kontroly: 
Neboli zistené žiadne nedostatky.  
Kontrolný orgán: 
Odbor kontroly a inšpekcie MK SR a Sekcia médií, audiovízie 
a autorského práva MK SR 
Dátum kontroly: 
06. 12. 2010 – 28. 01. 2011 
Predmet kontroly: 
Dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri 
hospodárení s verejnými prostriedkami, vykonanie predbežných 
finančných kontrol, splnenie opatrení na nápravu nedostatkov 
zistených finančnými kontrolami a odstránenie príčin ich vzniku 
v rokoch 2009 a v 1. polroku 2010. 
Výsledkom tejto kontroly je potvrdenie správnosti účtovnej 
evidencie a zúčtovania roku 2009 a 1.I. polroku 2010, odmeňovania, 
inventarizácií, verejného obstarávania a iné. Súčasne je výsledkom 
i niekoľko zistení formálneho charakteru, ktoré upozorňujú na potrebu 
dôslednejšieho dokladovania a preukázania účtovných operácií. SFÚ 
počas výkonu kontroly odviedol na účet zriaďovateľa čiastku v sume 
281,70 € z titulu cestovných náhrad. 

Divadelný ústav, 
Bratislava 
(DÚ) 

Kontrolný orgán: 
Sociálna poisťovňa, Bratislava 
Dátum kontroly:  
30. 04. 2010 – 04. 05. 2010 
Predmet kontroly:  
Kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie a kontrola plnenia 
povinností zamestnávateľa uložených zákonom č. 461/2003 Z. z. 
za obdobie rokov 2004 – 2009. 
Výsledok kontroly:  
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 
Kontrolný orgán: 
Odbor rezortnej kontroly MK SR 
Dátum kontroly:  
25. 10. 2010 – 05. 11. 2010  
Predmet kontroly: 
Kontrola zmlúv uzatvorených v období 01. 05. 2010 – 08. 07. 2010, 
ako aj zmluvy pripravené na uzavretie najmä z hľadiska reálnej 
potreby, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných 
prostriedkov. Dodržanie zákona č. 278/1993 Z. z. Dodržanie 
zákonných postupov a hospodárnosti pri verejnom 
obstarávaní vybraných zákaziek na dodanie tovarov a služieb 
uskutočnených v roku 2010. 
Výsledok kontroly:  
Neboli zistené žiadne nedostatky. 

Národné osvetové 
centrum, Bratislava 
(NOC) 

Kontrolný orgán: 
Externý inšpektorát z Nórska poverený Úradom pre finančný 
mechanizmus v Bruseli 
Dátum kontroly: 
10. - 11. 06. 2010 
Predmet kontroly: 
Kontrola projektu Koordinačné centrum pre digitalizáciu. 
Výsledok kontroly: 
Bola vydaná správa o stave projektu. 
Kontrolný orgán: 
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Slovenská technická inšpekcia, Bratislava. 
Dátum kontroly: 
Jún 2010  
Predmet kontroly: 
Komplexná kontrola bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Výsledok kontroly: 
Bol vydaný príkaz GR č. 3/2010 

Literárne informačné 
centrum, Bratislava (LIC) 

Kontrolný orgán: 
Slovenský odborový zväz verejnej správy a kultúry, Vajnorská 1, 
Bratislava 
Dátum kontroly: 
25. 11. 2010  
Predmet kontroly: 
Kontrola stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Výsledok kontroly: 
V sklade knižných zásob neboli police označené povolenou záťažou 
a nebola vyznačená nosnosť podláh. V jednej kancelárii nebola pri 
počítači otočná stolička. V kanceláriách je nahustené zariadenie. 
Nedostatky boli odstránené. Zariadenie kancelárií sa bude riešiť 
postupne.  

Slovenská knižnica pre 
nevidiacich Mateja 
Hrebendu, Levoča (SKN) 

V roku 2010 nebola v organizácii vykonaná žiadna kontrola. 

Slovenské národné 
múzeum, Bratislava 
(SNM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNM – Múzeum v Martine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrolný orgán: 
Správa finančnej kontroly, Bratislava 
Dátum kontroly: 
17. 09. 2010 – 02. 03. 2011 
Predmet kontroly: 
Vládny audit v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. 
Výsledok kontroly: 
Rozhodnutie SFK č. 110/94/2010 právoplatné dňa 31. 05. 2010 
povinnosť odviesť verejné prostriedky vo výške 177 793,06 € 
a 133 850,59 €. Dňa 14. 06. 2010 bola podpísaná dohoda o splátkach 
do roku 2012. 
Kontrolný orgán: 
Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR, Bratislava 
Dátum kontroly: 
10. 11. 2010 
Predmet kontroly: 
Projekt Múzea tretej generácie ITMS 27140130063 
Výsledok kontroly: 
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 
Kontrolný orgán: 
Inšpektorát práce, Žilina 
Dátum kontroly: 
22. 01.,26. 01. a 10. 02. 2010 
Predmet kontroly: 
Dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov. 
Výsledok kontroly: 
Prijaté opatrenie na odstránenie nedostatkov v bode 1 a 3 
a dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov trvale. 
Kontrolný orgán: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Martine 
Dátum kontroly: 
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SNM – Múzeum Ľ. Štúra 
v Modre  
 
 
 
 
 
 
 
 
SNM - Múzeum Bojnice 
 
 
 
 
 
 
 
SNM – Múzeum Červený 
Kameň 
 

26. 05. 2010 
Predmet kontroly: 
Kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. 
Výsledok kontroly: 
Nebolo zistené porušenie. Záznam zo dňa 04. 06. 2010. 
Kontrolný orgán: 
Úrad vlády Slovenskej republiky 
Dátum kontroly: 
19. 01. 2010 
Predmet kontroly: 
Dokumentácia k verejnému obstarávaniu  
Šindľové krytiny v skanzene. 
Kontrolný orgán: 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Pezinok 
Dátum kontroly: 
14. 04. 2010 
Predmet kontroly: 
Následná kontrola prijatých opatrení. 
Výsledok kontroly: 
Opatrenia boli splnené v celom rozsahu. 
 
Kontrolný orgán:  
Inšpektorát SOI v Prievidzi 
Dátum kontroly: 
06. 07. 2010 
Predmet kontroly: 
Kontrola zákazu uvádzania zábavných zapaľovačov. 
Výsledok kontroly: 
Kontrolou boli uložené záväzné pokuty s termínom splnenia ihneď. 
Kontrolný orgán: 
Obvodný úrad Prievidza 
Dátum kontroly: 
09. 09. 2010 
Predmet kontroly: 
Skladovanie a hospodárenie s materiálom CO. 
Výsledok kontroly: 
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 
Kontrolný orgán: 
Obvodný úrad Pezinok 
Dátum kontroly: 
13. 08. 2010 
Predmet kontroly: 
Kontrola skladovania a ošetrovania materiálu CO. 
Výsledok kontroly: 
Kontrolou boli zistené 3 nedostatky s povinnosťou ich odstránenia 
do 30. 11. 2010. 
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Slovenské technické 
múzeum, Košice (STM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrolný orgán: 
Obvodný úrad – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Košice 
Dátum kontroly: 
16. 03. 2010 
Predmet kontroly: 
Kontrola skladovania a ošetrovania materiálu civilnej ochrany 
v sklade materiálu. 
Výsledok kontroly:  
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 
Kontrolný orgán: 
Ministerstvo kultúry SR 
Dátum kontroly: 
25. 10. 2010 – 04. 11. 2010 
Predmet kontroly: 
Zmluvy uzavreté v období od 1. 05. 2010 do 8. 07 2010 
s dohodnutou čiastkou viac ako 20 000,00 €, najmä z hľadiska reálnej 
potreby, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených prostriedkov. 
Predmetom kontroly bola zmluva s predmetom obstarávania „STM – 
Rekonštrukcia objektu Hlavná 90“, s dodávateľom Reštaurovanie 
a obnova pamiatok – Richard Roško, Ťahanovská 10, Košice. 
Kontrolou fakturácie sa zistilo, že zo strany zhotoviteľa nebol 
dodržaný predmet zmluvy o dielo č. 35/2010/STM zo dňa 03. 05. 
2010. Rozdiely vznikli u fakturovaných položiek hlavice piastrov 
a oplechovanie ríms. Verejné prostriedky v sume 3 964,98 € boli 
použité nad rámec oprávnenia zmluvne dohodnutých podmienok. 
Výsledok kontroly: 
STM Košice na základe tohto zistenia bolo uložené odviesť finančné 
prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny na účet MK SR 
v Štátnej pokladnici. Odvod bol realizovaný dňa 03. 11. 2010. 
Zodpovední pracovníci boli upozornení na neplnenie základných 
povinností zamestnanca. 
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Múzeum Slovenského 
národného povstania, 
Martin (M SNP) 

Kontrolný orgán: 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
Dátum kontroly: 
31. 05. – 09. 06. 2010 
Predmet kontroly: 
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov 
a príčin ich vzniku, ktoré boli zistené orgánmi vnútornej a vonkajšej 
kontroly v období rokov 2008 a 2009. 
Výsledok kontroly: 
♦ M SNP nepreukázalo preukazným spôsobom preškolenie 

zodpovedných zamestnancov o zákone č. 278/1993 Z. z. 
a vydaných interných predpisoch. 

♦ V zmysle zákona § 8 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. doplniť 
evidenciu majetku a jeho označenie, vrátane aktualizácii 
miestnych inventúrnych zoznamov 

Opatrenie nesplnené. 
Kontrolný orgán: 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
Dátum kontroly: 
06. 12. – 16. 12. 2010 
Predmet kontroly: 
♦ zmluvy uzatvorené v období od 1. 05. 2010 do 8. 07 2010 

s dohodnutou čiastkou viac ako 20 000 €, ako aj zmluvy 
pripravené na uzavretie, najmä z hľadiska reálnej potreby, 
hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných 
prostriedkov, 

♦ dodržiavanie zákona č. 278/1993 Z. z. z hľadiska zabezpečenia 
hospodárnosti pri prevode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu 
v rámci príslušnej kapitoly za obdobie od 01. 01. 2010 do 08. 07. 
2010, 

♦ dodržiavanie zákonnosti postupu a hospodárnosti pri verejnom 
obstarávaní vybraných zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie 
služieb a uskutočnenie stavebných prác uskutočnených v roku 
2010. 

Výsledok kontroly: 
♦ Nedodržanie § 9 ods. 1 až 5 zákona č. 502/2001 Z. z. 
♦ M SNP neviedlo účtovnú evidenciu úplne tým, že účtovné 

doklady neobsahovali ceny za merné jednotky, vyjadrenie 
množstva, dátumy a podpisový záznam osoby zodpovednej za 
verejné obstarávanie, čo nie je v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 
písm. c), e), f) zákona č. 431/2001 Z. z. 

Slovenská národná 
galéria, Bratislava (SNG) 

Kontrolný orgán: 
Inšpektorát práce, Bratislava 
Dátum kontroly: 
07. 10. 2010 
Predmet kontroly: 
Pracovný úraz.  
Výsledok kontroly: 
Opatrenie k odstráneniu zistených nedostatkov. Nedostatky boli 
odstránené počas výkonu kontroly a boli odstránené do dňa 
prerokovania protokolu. 
Kontrolný orgán: 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave. 
Dátum kontroly:  
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13. 12. 2010 – 20. 12. 2010 
Predmet kontroly: 
Komplexná kontrola. 
Výsledok kontroly: 
Opatrenie k odstráneniu zistených nedostatkov. Nedostatky boli 
odstraňované počas výkonu kontroly a boli odstránené do stanoveného 
dňa 31. 03. 2011. 

Slovenská agentúra pre 
cestovný ruch, Bratislava 
(SACR) 

 
V roku 2010 nebola v organizácii vykonaná žiadna vonkajšia kontrola. 
 

Ústredie ľudovej 
umeleckej výroby, 
Bratislava (ÚĽUV) 

V roku 2010 nebola v organizácii vykonaná žiadna vonkajšia kontrola. 

Centrálna servisná 
organizácia MK SR, 
Bratislava (CSO) 

Kontrolný orgán: 
Odbor kontroly a inšpekcie Ministerstva kultúry SR 
Dátum kontroly: 
 
Predmet kontroly:  
Kontrola bola zameraná na zmluvy uzatvorené v období od 01. 05. 
2010 do 08. 07. 2010, dodržanie zákona č. 278/1993 Z. z. o správe 
majetku štátu a dodržanie zákonnosti postupov a hospodárnosti pri 
verejnom obstarávaní.  
Výsledok kontroly: 
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 

Vysvetlivky k použitým označeniam právnych noriem 
zákon č. 523/2004 Z. z. 
 
zákon č. 25/2006 Z. z. 
 
zákon č. 215/2004 Z. z. 
 
zákon č. 431/2002 Z. z. 
zákon č. 283/2002 Z. z. 
 
zákon č. 215/2004 Z. z. 
 
zákon č. 364/2004 Z. z. 
 
zákon č. 311/2001 Z. z. 
zákon č. 461/2003 Z. z 

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
zákon č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov 
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona o priestupkoch (vodný 
zákon) v znení neskorších predpisov 
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

 
 
1.8 Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly 
 
Rozpočtové organizácie rezortu kultúry vrátane aparátu ministerstva kultúry k 31. 12. 2010 

vykazujú neobežný majetok v zostatkovej hodnote 35 409 064 € a obežný majetok v hodnote 
283 589 443 €. V rámci neobežného majetku organizácie mali k dispozícii na zabezpečovanie plnenie 
svojich úloh dlhodobý hmotný majetok v sume 29 803 219 €, z čoho najväčšiu časť predstavujú stavby 
v sume 12 118 881 € a samostatné hnuteľné veci v sume 6 164 984 €. 
 Dlhodobý nehmotný majetok vykazujeme v  sume 5 605 845 €, z čoho najväčšiu časť predstavuje 
softvér v hodnote 3 997 442 €. V rámci finančných účtov najväčšiu položka tvoria bankové účty v sume 
1 865 268 € (BÚ - depozitný, BÚ - účet sociálneho fondu, BÚ - dary a granty). 

V rámci rozpočtových organizácií rezortu kultúry sme vykázali k 31. 12. 2010 neupotrebiteľný 
dlhodobý hmotný majetok v  obstarávacích cenách celkom 372 553 € a so zostatkovou cenou 25 089 €. 
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Menovite ide o výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, klimatizačnú jednotku, projektor, 
oplotenie, telefónnu prípojku a koberce. Majetok bol vykázaný ako neupotrebiteľný z dôvodu jeho 
úplného opotrebovania, morálneho zastarania, nehospodárnosti v prevádzke a nakoľko už nemôže slúžiť 
svojmu účelu a určeniu, bude v roku 2011 vyradený. Rozpočtové organizácie rezortu kultúry k 31. 12. 
2010 nevykázali neupotrebiteľný dlhodobý nehmotný majetok a prebytočný dlhodobý hmotný 
a nehmotný majetok. 
 
Pohľadávky rozpočtových organizácií (netto): 
a) dlhodobé pohľadávky 
b) krátkodobé pohľadávky        220 290 €, 

z toho: 
♦ poskytnuté prevádzkové preddavky     126 425 €, 
♦ pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov     79 551 €, 
♦ pohľadávky voči zamestnancom         2 543 €, 
♦ iné pohľadávky          11 766 €. 

 
 Celý objem poskytnutých prevádzkových preddavkov vykazuje rozpočtová organizácia 
Pamiatkový úrad SR, Bratislava a  pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov dosiahla vo výške 
69 574 €, čo predstavuje 87,5 % podiel z celkového objemu. 

Brutto krátkodobé pohľadávky celkom sú v objeme 487 346 € a opravné položky (korekcia) boli 
vytvorené v objeme 267 056 €, hlavne na pohľadávky Pamiatkového úradu SR ako príspevkovej 
organizácie za neuhradené faktúry a pohľadávky aparátu Ministerstva kultúry po zrušenom Štátnom 
fonde kultúry Pro Slovakia. 

Pohľadávky po lehote splatnosti (brutto) rozpočtové organizácie a aparát ministerstva kultúry 
vykázali celkom vo výške 355 321 €. Najväčšie pohľadávky po lehote splatnosti vykázali Pamiatkový 
úrad SR, Bratislava a ministerstvo kultúry aparát. 

Významnou položkou sú pohľadávky po lehote splatnosti Pamiatkového úradu SR, Bratislava 
celkom v sume 169 675 €, z toho pohľadávky po lehote splatnosti týkajúce sa  rokov 1995 až 2002 za 
práce Pamiatkového úradu SR, Bratislava (ako príspevkovej organizácie) v sume 100 101 €. Organizácia 
použila všetky dostupné prostriedky na ich vymáhanie, nakoľko nebola úspešná, bola vytvorená na tieto 
pohľadávky opravná položka v sume 100 101 €. 
 

Ministerstvo kultúry celkom vykázalo pohľadávky po lehote splatnosti v sume 156 250 €, z toho 
najväčší podiel na neuhradených pohľadávkach po lehote splatnosti tvoria aparátom Ministerstva kultúry 
SR prevzaté pohľadávky po ŠFKP Pro Slovakia v sume 135 793 €, z toho 104 229 € sú premlčané 
pohľadávky, ktoré je možné odpísať len na základe rozhodnutia vlády SR, z dôvodu ich kvalifikovania 
ministerstvom financií ako štátne finančné aktíva. Ministerstvo kultúry, aparát vytvorilo k neuhradeným 
pohľadávkam po lehote splatnosti opravnú položku celkom v sume 154 210 €. 

Ostatné pohľadávky neuhradené po lehote splatnosti sa vymáhajú exekúciami, v konkurznom 
konaní, resp. sa splácajú sa na základe mimosúdnej pokonávky. 

Krátkodobé pohľadávky rozpočtových organizácií (netto) sú v porovnaní s rokom 2009 vyššie 
o 44 635 €. 
 
Záväzky rozpočtových organizácií: 
a) dlhodobé záväzky              36 139 €, v tom: 

♦ záväzky zo sociálneho fondu           36 139 € 
 
b) krátkodobé záväzky        2 693 125 €, 

v tom: 
♦ dodávatelia            686 171 €, 
♦ nevyfakturované dodávky          205 908 €, 
♦ iné záväzky            561 687 €, 
♦ zamestnanci            446 692 €, 
♦ účtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdrav. poistenia     549 920 €, 
♦ ostatné priame dane           168 229 €, 
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♦ transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS     74 518 €. 
 

Najvyššie záväzky voči dodávateľom vykázala Štátna vedecká knižnica v Prešove v objeme 
316 550 €, ďalej Ministerstvo kultúry SR aparát v sume 98 580 €, Univerzitná knižnica v Bratislave 
v sume 97 798 € a a Pamiatkový úrad SR Bratislava v sume 93 377 €, čo celkom predstavuje 88,4 % 
podiel na vykázanom objeme. Najväčší objem nevyfakturovaných dodávok vykázal Pamiatkový úrad 
SR, Bratislava v sume 203 244 €, čo predstavuje 98,7 % podiel na celkovom objeme. Najväčšie záväzky 
na položke iné záväzky vykazuje aparát ministerstva kultúry v sume 311 559 € a Univerzitná knižnica 
v Bratislave v sume 248 122 €. Záväzky po lehote splatnosti vykazujeme za rozpočtové organizácie 
vrátane aparátu ministerstva kultúry celkom vo výške 14 034 € a boli uhradené v 01/2011. Dlhodobé 
a krátkodobé záväzky celkom sú v porovnaní s rokom 2009 nižšie o 878 558 €. 

V rámci „Informácií o iných aktívach a iných pasívach“ uviedli rozpočtové organizácie zoznam 
nimi spravovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok. 

   
1.9 Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach 

 
Majetkové účasti štátu vykazujú 2 príspevkové organizácie (Slovenská filharmónia a Maďarský 

umelecký súbor Ifjú Szívek). Tieto majetkové účasti predstavujú vlastníctvo akcií nadobudnuté z prvej 
vlny kupónovej privatizácie, ktoré už nie sú obchodovateľné. 
 
 

1.10 Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly 
 
Príjmy 

Schválený rozpočet celkových príjmov príspevkových organizácií za rok 2010 bol 71 676 603,00 
€. Najväčší podiel na celkových príjmoch majú Granty a transfery a to 61 761 618,00 €, z toho Tuzemské 
bežné granty a transfery  50 891 189,00 €, v tom príjmy zo štátneho rozpočtu v podpoložke 312 001 - 
bežné transfery zo štátneho rozpočtu v sume  49 650 371,00 €, Tuzemské kapitálové granty a transfery 
v podpoložke 322 001 - kapitálové príjmy zo štátneho rozpočtu boli v sume 10 817 832,00 €. Upravený 
rozpočet celkových príjmov príspevkových organizácií bol 86 542 033,94 €, z  toho v bežných 
transferoch zo štátneho rozpočtu v sume 61 254 802,25 € a v  kapitálových transferoch zo štátneho 
rozpočtu v sume 7 883 104,14 €. Skutočnosť celkových príjmov od začiatku roka 2010 bola 
122 988 517,77 €, transfer zo ŠR sa rovná upravenému rozpočtu a predstavuje 100 %. Druhú časť 
príjmov príspevkových organizácií rezortu kultúry tvoria nedaňové príjmy v skutočnej sume 
46 358 504,29 €. Sem patria príjmy z  podnikania a z vlastníctva majetku, administratívne  poplatky a iné 
poplatky, kapitálové príjmy a iné nedaňové príjmy. 
 
Výdavky 

Schválený rozpočet celkových výdavkov príspevkových organizácií rezortu kultúry za rok 2010 
predstavuje 71 911 840,15 €, z toho bežné výdavky  v sume 60 738 481,15 € a kapitálové v sume 
11 173 359,00 €. Upravený rozpočet celkových výdavkov bol za sledované obdobie v sume 
86 991 044,51 €, z toho bežné výdavky v sume 75 814 214,42 € a kapitálové výdavky v sume 
11 176 830,09 €. Skutočnosť za sledované obdobie predstavovala sumu 127 348 340,53 €. 

V bežných výdavkoch má v schválenom rozpočte najväčší podiel kategória 610 Mzdy, platy, 
služobné príjmy a osobné vyrovnania a kategória 630 Tovary a služby a 620 Poistné a príspevok do 
poisťovní. V upravenom rozpočte a v skutočnosti má najväčší podiel na celkových výdavkoch kategória 
630 Tovary a služby. Celý objem kapitálových výdavkov predstavuje obstarávanie kapitálových aktív. 
 
Zhodnotenie majetkovej pozície príspevkových organizácií 

Príspevkové organizácie rezortu kultúry vykazujú k 31. 12. 2010 neobežný majetok v zostatkovej 
hodnote 246 475 749,41 € a obežný majetok v hodnote 39 555 652,67 €. V rámci neobežného majetku 
mali organizácie k dispozícii na zabezpečenie plnenia svojich úloh dlhodobý nehmotný majetok 
v hodnote 740 069,17 €, z čoho najväčšiu časť tvoril softvér. Dlhodobý hmotný majetok je vykazovaný 
v sume 245 735 680,24 €. Príspevkové organizácie rezortu vykazujú obežný majetok v sume 39 555 
655,67 € a zásoby v sume 2 562 675,73 € (materiál, výrobky, tovar na sklade). 
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Pohľadávky príspevkových organizácií 
 
Pohľadávky celkom v sume 1 654 120,54 
z toho  

♦ Odberatelia 905 033,43 
♦ Poskytnuté prevádzkové preddavky 17 734,58  
♦ Ostatné pohľadávky 135 849,30 
♦ Pohľadávky voči zamestnancom  34 200,07 
♦ Pohľadávky z nájmu 117 140,41 
♦ Daň z pridanej hodnoty 148 972,02 
♦ Iné pohľadávky 133 491,07 
♦ Transfery a ostatné zúčtovania 0,00 

 
Záväzky príspevkových organizácií 
 
Záväzky celkom v sume 267 732 277,51 
z toho   

♦ Rezervy 817 237,11 
♦ Zúčtovanie medzi subjektmi verejne správy 258 856 421,00 
♦ Dlhodobé záväzky 566 689,94 

            v tom: Sociálny fond  150 200,93 
                       Záväzky z nájmu  1 918,32 
                       Iné záväzky 414 570,69 

♦ Krátkodobé záväzky 7 389 451,89 
             v tom:  
             Dodávatelia 2 289 500,14 
             Prijaté preddavky 868 720,82 
             Ostatné záväzky 92 109,73 
             Nevyfakturované dodávky 21 652,15 
             Iné záväzky 37 605,41 
             Zamestnanci 1 483 008,96 
             Ostatné záväzky voči zamestnancom 339 220,91 
             Zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpečenia 1 343 462,97 
             Daň z príjmov 39 630,30 
             Ostatné priame dane 391 408,01 
             Daň z pridanej hodnoty 65 686,73 
             Ostatné dane a poplatky 639,26 
             Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami 87 580,69 
             Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi 329 225,81 

 
Príspevkovým organizáciám boli v roku 2010 v rámci programu 08T – Tvorba a implementácia 

politík poskytnuté finančné prostriedky na prioritné projekty realizované organizáciami 
v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR celkom v sume 5 993 858,43 € (bežné výdavky), 
z toho: 
• v rámci prvku 08T0103 - Podpora kultúrnych aktivít PO a RO boli poskytnuté finančné 

prostriedky celkom 3 274 280,00 €, 
• v rámci prvku 08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí boli poskytnuté finančné 

prostriedky celkom 1 041 114,00 €, 
• v rámci prvku 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry boli poskytnuté finančné prostriedky 

celkom 515 903,43 €, 
• v rámci prvku 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov boli 

poskytnuté finančné prostriedky celkom 28 000,00 €, 
• v rámci prvku 08T0108 – Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2011 boli poskytnuté 

finančné prostriedky celkom vo výške 1 061 561,00 €, 
• v rámci prvku 08T0109 – Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 boli 

poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume 73 000 €. 
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