
 

 

 
   

Zápis               MK-2041/2019-140/2033 

 

z rokovania Rady vlády SR pre kultúru  

dátum: 26. februára 2019 o 11,00 hod.; miesto: veľká zasadačka I. posch. Ministerstvo kultúry SR, 

Nám. SNP; Bratislava; zúčastnení: podľa prezenčnej listiny  

Program:  

 

1. Otvorenie, 

2. Informácia o formách podpory tradičnej kultúry na Slovensku, 

3. Informácia o ďalších krokoch v príprave  „Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej 

kultúry a kultúry národnostných menšín“,  

4. Rôzne. 

K bodu 1.: Otvorenie 

Predsedníčka rady privítala prítomných a dala na schválenie program rokovania. Program bol 

schválený jednomyseľne.  

K bodu 2.: „Informácia o formách podpory tradičnej kultúry na Slovensku“, 

 

Bod uviedla predsedníčka rady. Je to jeden z cieľov, ktorý si predsavzala pri svojom nástupe 

do funkcie ministerky. Jednoznačne urobí všetko pre to, aby sa tradičná kultúra dostávala do 

povedomia ľudí. V povedomí síce je, ale aby sa dostala na potrebnú úroveň sú k tomu 

potrebné financie. A toto je jedna z ciest, ako tie financie dostať do tejto oblasti. Tradičná 

kultúra môže byť jednak významným zdrojom podpory cestovného ruchu ale aj preto, že by 

mohla byť významným zdrojom výchovy mladých ľudí, ich povedomia a hrdosti na 

Slovensko.  

Informovala, že oblasť folklóru ako jedna z priorít Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

bude aj hlavnou témou spoločnej diskusie na 29. stretnutí ministrov kultúry krajín 

Vyšehradskej skupiny (V4), ktoré sa uskutoční v dňoch 10. – 11. júna 2019 vo Vígľaši 

(Zámok Vígľaš). Na stretnutí sa ministri kultúry Poľska, Maďarska, Slovenska a Českej 

republiky zamerajú na doterajšie skúsenosti z oblasti folklóru a na nové formy podpory 

tradičnej ľudovej kultúry v krajinách V4.  

 Následne odovzdala slovo p. Hajnalovi Petrovi, generálnemu riaditeľovi sekcie kancelárie 

ministerky na prezentáciu. Materiál „Informácia o formách podpory tradičnej kultúry na 

Slovensku“, bola včas zaslaný mailovou poštou všetkým členom RVK pred rokovaním RVK. 

Pri prezentácii sa v stručnosti zameral na zhrnutie obsahu, prioritných oblastí, zjednodušenia 

podávania žiadostí, šírku obsahu a časové horizonty výzvy. Na záver požiadal členov rady 
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o súčinnosť pri šírení informácie o tejto mimoriadnej výzve zverejnenej na Fonde na podporu 

umenia, aby čo najširšie prostredie sa dozvedelo o podpore. 

Predsedníčka rady - k januáru 2019 zriadila 9 krajských koordinátorov pre miestnu 

a regionálnu kultúru, ktorí prešli výberovými konaniami a systémovo sú pripravovaní ako 

prvý komunikačný bod ministerstva kultúry. Zároveň vytvorila na ministerstve sekciu pre 

miestnu a regionálnu kultúru a kultúru národnostných menšín. Krajský koordinátori sú 

pripravení konzultovať a smerovať žiadateľov na dotačné systémy tak, aby financie sa dostali 

do plánovaných cieľových skupín.  

 

p. Muška, výkonný podpredseda ZMOS – dotaz na zverejnenie mien a kontaktov na 

krajských koordinátorov pre miestnu a regionálnu kultúru.  

 

Predsedníčka rady - je to zverejnené na webovej stránky MK SR 

https://folklordusaslovenska.sk/?page_id=1271 . 

 

P. Gruska,  asi je potreba zjednodušiť predkladanie žiadosti a viac dať pozor, aby nevypadli 

niektoré témy z oblasti tradičnej kultúry ako je výskum, bádanie a pod. A nie je mu jasné aké 

sú to peniaze. 

 

Predsedníčka rady – Fond na podporu umenia má svoje finančné zdroje, ktoré sú jasne 

zadefinované v zákone. Finančné zdroje na túto mimoriadnu výzvu sú zdroje z rezervy 

predsedu vlády SR pána Pellegriniho a teda ide o navýšenie finančných zdrojov, ale s jasným 

určením, pre ktorú cieľovú skupinu sú finančné zdroje určené. To znamená, že vyhlásením 

tejto mimoriadnej výzvy, ktorá pôvodne vôbec nebola plánovaná, nedôjde k úbytku 

pôvodných zdrojov na pôvodné témy, zadefinované v zameraní Fondu na podporu umenia. 

  

Uznesenie č.13:  

Rada vlády SR pre kultúru berie na vedomie informácii o formách podpory tradičnej kultúry 

na Slovensku. 

 

Úloha 1/2/2019: 

Pripraviť odpovede vzniknuté v rámci diskusie v predkladanému materiálu a informovať 

o nich členov RVK v zápise. 

Termín: do 30.3.2019 Z: predsedníčka rady 
 

K bodu 3.: Informácia o ďalších krokoch v príprave  „Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej 

kultúry a kultúry národnostných menšín“,  

V písomnej podobe materiál bol odoslaný všetkým členom RVK po rokovaní rady a následne 

svoje pripomienky zaslali do 11.3.2019.  

Sumárne pripomienky boli v nasledujúcom znení: 

Priamo na rokovaní rady: 

p. Hanusek Marek, podpredseda Matice Slovenskej – ako by bolo možné vyriešiť to, aby aj 

MS bola oprávneným žiadateľom.  

Odpoveď( na základe mailovej komunikácie s riaditeľom Fondu na podporu umenia): 
Matica Slovenská bola následne inštruovaná, aby písomne (mailom) zaslali svoju požiadavku 

na fpu@fpu.sk . 
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p. Muška, ZMOS -  písomne poslali stanovisko, že nie sú členmi pracovných skupín, 

tvoriacich dokument. Radi by sa zúčastňovali už by tvorbe Stratégie a dosť aktívne.  

p. Kuruc Radko, štátny tajomník MF SR – ako vidia tvorcovia finančné zabezpečenie 

miestnej a regionálnej kultúry za 11 rokov, zároveň zaslali písomné stanovisko. 

 

Uznesenie č.14:  

Rada vlády SR pre kultúru berie na vedomie informáciu o realizácii prác na tvorbe Stratégia 

miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín Slovenskej republiky do roku 

2030. 

 

Úloha 2/2/2019: 

Zapracovať pripomienky členov RVK, zaslaných písomne v rámci pripomienkového konania. 

Termín: do 30.3.2019 Z: garant materiálu RNDr. PhDr. Jana Orlická,  

 

K bodu č.4: Rôzne 

Mons. Rábek, zástupca KBS - poprosil by,  možnosť pokračovania rokovaní s pánom 

Hajnalom k téme vyhlásenia roka 2020 za rok kresťanskej kultúry.  

 

p. Huska, zástupca Ekumenickej rady cirkví- požiadal rozšíriť štatút ceny ministerky o 9 

kategóriu, chýbala nám kategória ktorá sa nevenuje výkonu ale ochrane a záchrane 

historického dedičstva(pracovný názov).  

Predsedníčka rady - áno, je to aj v intenciách jej rozmýšľania. Je potrebné si všímať 

širokospektrálne pôsobenie aj tých drobných osobností. Áno, dáme to dopracovať sekcii do 

štatútu. 

 

p. Kupec, zástupca občianskych združení pôsobiacich v oblastí KOČ a KD – bolo by možné 

riešiť aj financie pre kultúrno-osvetovú činnosť mimoriadnou finančnou výzvou. 

Predsedníčka rady - v tejto oblasti je problém v tom, že KOČ patri pod VÚC. Podľa nej, je 

tam peňazí dosť, len sa rozdeľujú v nesprávnom pomere. Keď je na osvete šikovný vedúci 

pracovník, dokáže si financie vybaviť. Je to naozaj o postoji a aktivite. Treba začať 

koncepčne riešiť postupové súťaže a v tom by MK SR videlo prínos pre kultúrno-osvetovú 

činnosť. Niekoľko mesiacov po nástupe do funkcie som sa s ťažkosťami dopracovala 

k informácii, koľko je súborov na Slovensku. Takže, treba zaviesť systém a napĺňať ho a čas 

ukáže, že cesta bola vhodne zvolená. 

 

Uznesenie č.15:  

Rada vlády SR pre kultúru ukladá Výboru pre kultúrno-osvetovú činnosť pripraviť systémové 

riešenie postupových prehliadok a súťaží  záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej 

umeleckej tvorby v rezorte kultúry. 

 

Úloha 3/2/2019: 

Spracovať uznesenie a pripraviť systémové riešenie aj formou vzniku dočasnej pracovnej 

skupiny na riešenie uvedenej témy. 
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Termín: do 30.3.2019 Z: predseda Výboru pre kultúrno-osvetovú činnosť  

 

 

Zapísala: 

PaedDr. Hana Blažíčková, tajomníčka RVK 

Schválila:  

Ľubica Laššáková, ministerka kultúry a predsedníčka Rady vlády SR pre kultúru 
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