
Rada vlády Slovenskej republiky pre kultúru  

 

  V Bratislave 6. februára 2017 

MK-1304/2017-190/1436 

 

 Informácia k bodu č.1 rokovania Rady vlády SR pre kultúru: 

Odovzdanie menovacích dekrétov: 

 

dňa 13. februára 2017 budú odovzdané menovacie dekréty členom RVK nasledovne: 

1. v septembri a októbri 2016 boli uskutočnené voľby zo  zástupcov občianskych združení, 

zaoberajúcich sa oblasťou kultúry. Voľba členov bola v súlade s rokovacím poriadkom 

zhromaždenia  a v spokojnosti všetkých zúčastnených. Za členov Rady vlády Slovenskej 

republiky pre kultúru boli pre obdobie 10/2016 až 9/2020  zvolení: 

 

a) Za oblasť kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti : MA Michal 

Kupec; podpredseda Asociácie kultúrno-osvetových inštitúcií a zároveň riaditeľ 

Kultúrneho centra údolia Bodvy a Rudohoria.   

 

b) Za oblasť umenia a štátny jazyk:  Mgr. art. František Ďuriač, operný spevák, 

pedagóg a  člen výkonného výboru Únie -odborového zväzu profesionálnych 

hudobníkov. 

 

c) Za oblasť médiá, audiovízia a autorské právo:  Mgr. art. Peter  Dubecký, člen 

prezídia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie a zároveň generálny riaditeľ 

SFU  

 

2. Opätovne inštitúciami navrhnutých a potvrdených zástupcov: 

 

a) Ekumenická rada cirkví: Ernest Húska 

b) Konferencia biskupov Slovenska: mons. František Rábek 

c) zástupca SK8 : Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja a predseda 

SK8 

 

3. Menovanie na základe štatútu: 

 

a) MK SR predseda RVK   Maďarič  Marek- minister 

b) MF SR      Kažimír Peter- minister 

c) MZVaEZ SR      Lajčák Miroslav- minister 

d) MDVaRR SR      Érsek Arpád- minister 

e) MK SR     Sečík Ivan- štátny tajomník 1 

f) MK SR     Rigó Konrád – štátny tajomník 2 
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g) ZMOS      Sýkora Michal - predseda ZMOS  

h) RTVS      Mika Václav- generálny riaditeľ RTVS 

i) Matica Slovenská    Tkáč Marián- predseda MS 

j) Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu  Kráľ Pavol – prezident grémia SKKD 

a predseda Slovenskej výtvarnej únie 

k) Osobnosti kultúry:      

 Šulaj Ondrej  

 Godár Vladimír  

 Gruska Viliam Ján  

Nasledovní členovia RVK boli menovaní už v roku 2016  a dekréty odovzdané dňa 7.6.2016: 

 MPRV SR      Matečná Gabriela – ministerka  

 MŠVVaŠ SR     Plavčan Peter- minister 

 MH SR     Žiga Peter- minister 

 ÚSV pre národnostné menšiny  Bukovszky László- splnomocnenec 

 Únia miest Slovenska   Nesrovnal Ivo - prezident Únie a primátor hl.m. 

SR Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


